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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2011)201_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 3 октомври 2011 г., 15.00–18.30 ч.
Вторник, 4 октомври 2011 г., 9.00−12.30 ч. и 15.00−18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-3

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 472.347
FdR 878254

2. Съобщения на председателя

3. Разни въпроси

4. анулирана

_________________________
(1) В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., на основание на работен документ 
PE 223.544, точките от раздел Б от проекта на дневен ред няма да бъдат разглеждани по време на 
настоящото заседание. Въпреки това всеки член на комисията може да поиска преди края на заседанието 
точка от раздел Б да бъде преместена в раздел А; в този случай тя ще бъде включена автоматично в 
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раздел А за обсъждане на следващо заседание.

В присъствието на представител на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмен отговор на Комисията 
или на получени други документи

*** Време за гласуване ***

5. Доклад относно прилагането на Директивата за управление 
на отпадъците, основаващ се получени петиции
(2011/2038(INI))
Докладчик:  ITURGAIZ  (EPP)
– разглеждане на изменения
– приемане на проектодокладa

   PR– PE 467.312
    FdR 871564

    AM– PE 467.326
    FdR 871710

*** Край на гласуването ***

Увреждания

6. Петиция 924/2011, внесена от Dan Pescod, с британско 
гражданство, от името на Европейския съюз на 
слепите/Кралския национален институт за слепи хора, 
относно достъпа на слепите хора до книги и други печатни 
произведения
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir

Околна среда

7. Петиция 949/2003, внесена от Alberto Perino, с италианско 
гражданство, от името на сдружението „Habitat“, относно 
противопоставяне срещу високоскоростната железопътна 
линия между Торино и Лион
и
Петиция 198/2005, внесена от Marco Tomalino, с италианско 
гражданство, от името на Coordinamento sanitario Valle di 
Susa, относно рисковете за здравето, произтичащи от 
изграждането на високоскоростната железопътна линия 
Торино–Лион
и
Петиция 786/2007, внесена от Paolo Prieri, с италианско 
гражданство, от името на Комитета срещу високоскоростна 
железопътна линия в долината на Upper Sangone, относно 

   CM–
   PE 407.965/REV. V
   FdR 876682
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възражението срещу високоскоростната трансевропейска 
железопътна линия Торино–Лион
и
Петиция 900/2007, внесена от Giancarlo Pastorutti, с 
италианско гражданство, от името на комитета Bagnaria Arsa 
NO-TAV’ и други комитети, които се противопоставят на 
Коридор 5, като възразяват срещу финансирането със 
средства на ЕС на железопътната линия Trieste–Divača
и

   CM– PE 407.979
   FdR 729579

Петиция 735/2008, внесена от Remo Castagnieri и Alberto 
Paolo Veggio, с италианско гражданство, подкрепена от 154 
подписа, относно железопътна връзка Лион–Торино (Valle di 
Susa)

(в присъствието на вносителите на петициите)

   CM– PE 421.159
   FdR 770939

8. Петиция 1139/2010, внесена от Rémy Gautron и Jean-Claude 
Duchateau, с френско гражданство, от името съответно на 
„Fédération Presqu’île Environnement“ и „Association DECOS“, 
относно вредата за околната среда в защитена зона по Натура 
2000 в Batz-sur-Mer, Франция

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

Социални въпроси

9. Петиция 386/2007, внесена от Allan J. Navratil, с ирландско 
гражданство, от името на сдружението Irish Biofuels Initiative, 
относно преориентиране на ирландската захарна 
промишленост към производство на биогорива
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM–
    PE 398.557/REV. II
    FdR 866750
   + LT

Конкуренция

10. Петиция 1557/2009, внесена от Izabella Mészárosné Györvári, с 
унгарско гражданство, от името на Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Съюз за защита интересите на 
дружествата), относно дискриминация на малките и средни 
предприятия в Унгария и неприлагане на стандартите на ЕС

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

Проучвателно посещение

11. Проучвателно посещение в България (29.06–2.07.2011 г.)
– разглеждане на доклада от проучвателното посещение

   DT– PE 
   FdR 878148
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17.30–18.30 ч. (при закрити врата)

12. Заседание на координаторите

***********

4  октомври 2011, 9.00–12.30 ч.

в 9 ч.

13. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

14. Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на 
пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС 
(2011/2182(INI))
Докладчик:  VALEAN  (ALDE)
– първа размяна на мнения

    DT– PE 472.206
    FdR 877228

Околна среда

15. Петиция 622/2010, внесена от A.I.C., с румънско 
гражданство, от името на AD Astra, асоциация на румънските 
учени, относно предполагаемо нарушение на 
законодателството на Общността във връзка с проекта за 
мината за добив на злато „Roșia Montană“ (Румъния)
(в присъствието на вносителя на петицията)
и

   CM– PE 458.701
   FdR 857262

Петиция 628/2011, внесена от Sorin Jurca, с румънско 
гражданство, от името на Културна фондация „Roșia 
Montană“, относно вредните последици за околната среда от 
проекта за мината за добив на злато „Roșia Montană“ 
(Румъния)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir
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16. Петиция 672/2007, внесена от Lothar Petter, с австрийско 
гражданство, от името на Инициативния комитет против 
планираните нови съоръжения за зимни спортове в Mellau и 
Damüls във Vorarlberg (Австрия), подкрепена от 26 подписа, 
относно планираните ски влекове и въжени линии в района 
на Mellau и Damüls
– последващи действия във връзка с въпроса с искане на 
устен отговор

(вероятно в присъствието на вносителите на петициите)

   CM–
   PE 411.964/REV. IV
   FdR 866751

   OQ

   FFV- DT–452.657
   FdR 861305

   LT Comm

17. (Петиция 944/2004, внесена от Sheila Ellis, с британско 
гражданство, от името на „Residents Against Toxic Site“ 
(Жители срещу токсичен обект), подкрепена от 7 подписа, 
относно предполагаемо неизпълнение от страна на 
Обединеното кралство на директивата на ЕС относно 
депонирането на отпадъци)
!!  ОТЛОЖЕНА по молба на вносителя на петицията !!

   CM–
    PE 367.729/REV. VI
   FdR 876645

Дискриминация

18. Петиция 1737/2008, внесена от лорд Richard Inglewood DL, с 
британско гражданство, относно дискриминационния 
характер на Правилника за лишаване от право на участие в 
Камарата на лордовете на членове на Европейския парламент 
от 2008 г. във връзка с положението на перовете, избрани за 
членове на Европейския парламент

   sir
   + LT UK

приблизително в 11 ч.

19. Изявление на полския омбудсман, проф. Irena Lipowicz
– размяна на мнения с членовете на ЕП

20. Петиция 277/2010, внесена от A.K., с полско гражданство, 
относно липсата на възможности в Полша за предаване на 
съдебни и извънсъдебни документи за връчване по поща или 
чрез електронни средства
и
Петиция 1399/2010, внесена от Henryka Glenc, с полско 
гражданство, относно ограничения в Полша върху правото на 
връчване на съдебни и извънсъдебни документи 

  CM– PE 460.704/REV
  FdR 876848

   sir

Дискриминация
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21. Петиция 632/2008, внесена от Robert Biedron, с полско 
гражданство, от името на „Kampania Przeciw Homofobii“ 
(„Кампания срещу хомофобията“) относно нежеланието на 
полските органи да издават акт за гражданско състояние на 
полски граждани, които желаят да встъпят в регистрирано 
партньорство с лице от същия пол в друга държава-членка
(вероятно в присъствието на вносителите на петициите)

    CM– PE 420.019
    FdR 766651

*****

в 15 ч.

22. Петиция 892/2010, внесена от Marios Achilleos, с кипърско 
гражданство, относно дискриминация на хомосексуалистите 
в Кипър

    sir

23. Петиция 155/2011, внесена от Vince Llewelyn, с британско 
гражданство, относно непризнаването на еднополови бракове 
между граждани на различни държави във Франция

    sir

24. Петиция 381/2011, внесена от Aldwyn Llewelyn, с британско 
гражданство, относно липсата на позволение за лица от един 
и същи пол да сключват регистрирани партньорства в 
определени държави-членки на ЕС

    sir

25. Петиция 1588/2010, внесена от Sara Nolasco, с португалско 
гражданство, относно забрана за осиновяване на деца от 
лица, свързани в брак с партньор от същия пол

   sir

Околна среда

26. Петиция 492/2010, внесена от José Enrique Sanz Salvador, с 
испанско гражданство, от името на „Arca Ibérica”, относно 
пресушаване на влажна зона в Benicassim, Castellón
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 456.746
   FdR 853730

Околна среда - вятърни паркове
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Петиция 111/2008, внесена от Florin Palade, с румънско 
гражданство, от името на Eco Pontica Foundation, отнасяща се 
до предполагаеми нарушения на европейското 
законодателство в областта на защитата на околната среда 
във връзка с одобрението на проекти за кариера и вятърна 
електроцентрала в района на Dobrogea (Румъния)
и

    sir27.

Петиция 262/2011, внесена от Румънското орнитологично 
дружество и НПО „Коалиция Натура 2000 Румъния“, от 
името на 55 румънски неправителствени организации, 
относно потенциалното въздействие на строителството на 
вятърен парк върху зоните по Натура 2000 в района на 
Добруджа в югоизточна Румъния 
(вероятно в присъствието на вносителите на петициите)

   CM– PE 472.295
   FdR 877814

28. Петиция 1398/2008, внесена от Koldo Oriz de Guinea, 
(Spanish), с испанско гражданство, от името на „MEDIAK 
ASKE Association”, относно потенциалното вредно 
въздействие върху околната среда на планираните вятърни 
паркове, които ще бъдат създадени в защитени зони от 
мрежата Натура 2000 в Alava (Испания)

  CM– PE 426.988/REV
  FdR 800624

29. Петиция 1008/2010, внесена от Peter Kranz, с германско 
гражданство, относно обществен протест срещу проект за 
вятърна ферма в близост до Wolfhagen/Hessen 

   CM– PE 462.668
   FdR 862716

30. Петиция 1027/2010, внесена от Wolfgang Rüd, с германско 
гражданство, относно твърдения за заплаха за фауната от 
проект за вятърен парк във Wiesmoor (Долна Саксония)

   sir

31. Петиция 929/2010, внесена от René la Cour Sell, с датско 
гражданство, от името на „Датското общество за опазване на 
природата“ (DN), подкрепена от 1 подпис, относно 
създаването на център за изпитване на големи вятърни 
генератори в Østerild, община Thisted, и неприлагане на 
съответното законодателство на ЕС
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 462.663
   FdR 862711

32. Петиция 1315/2010, внесена от Kirsten Nielsen, с датско 
гражданство, относно изграждането на вятърен парк на 
датския остров Lolland и неспазване на законодателството на 
ЕС в областта на околната среда във връзка с това

   CM– PE 464.875
   FdR 866816
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***

Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията или на други получени документи

33. Петиция 147/2008, внесена от Klaus-Jürgen Sauer, с германско 
гражданство, относно изискването към него от държавата да 
закупи продукти на Microsoft

   sir
   + WQ 507/2011

34. Петиция 1746/2008, внесена от Maksim Reva, с естонско 
гражданство, относно правото на глас при европейски избори 
на лица с неопределено гражданство, които живеят в Естония

   CM– PE 
   FdR 
   + LT Reding

35. Петиция  469/2009, внесена от J.W.A. Baetens, с нидерландско 
гражданство, относно предполагаема несправедливост при 
издаването на разрешения за пребиваване в Турция 

    CM– PE 469.895
    FdR 874101

36. Петиция 1667/2009, внесена от Walter Grytzik, с германско 
гражданство, от името на Günter Modlinger, относно 
нарушаване на Директива 2003/8/ЕО на Съвета (правна 
помощ при презгранични спорове)

   CM– PE 445.595/REV
   FdR 857244

37. Петиция 1919/2009, внесена от M.B, с италианско 
гражданство, относно съобразността на италианското 
законодателство за транспониране (законодателен декрет № 
106/09) на директивите на ЕС 89/391/ЕИО и 2002/14/ЕО по 
отношение на изискванията за здравословни и безопасни 
условия при използване на работно оборудване и общата 
рамка за информиране и консултиране на работниците и 
служителите

    CM–
    PE 445.645/REV. II
    FdR 874109

38. Петиция 153/2010, внесена от Joachim Kelke, с германско 
гражданство, относно проблемите му с предлагане на 
германския пазар на продукт, за който е издадено разрешение 
в Нидерландия, въз основа на принципа на взаимно 
признаване (Cassis de Dijon)

   CM– PE 450.791
   FdR 834570
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39. Петиция 321/2010, внесена от Hannelore Pfifferling и Reinhard 
Klein, с германско гражданство, относно възможно 
нарушаване на Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) в 
резултат на създаването на свинеферма

   CM– PE 458.690
   FdR 857248

40. Петиция 406/2010, внесена от José Ramón Rodríguez Río, с 
испанско гражданство, от името на SOS Courel, относно 
зоната по Натура 2000 Ancares-O Courel

   CM– PE 452.743/REV
   FdR 874119

41. Петиция 549/2010, внесена от Ričardas Pūkas, с литовско 
гражданство, от името на литовския AUDI-Club, относно 
високите цени на автомобилното гориво в Литва, дължащи се 
на господстващо пазарно положение и високи акцизи

   CM– PE 454.617
   FdR 851841

42. Петиция 649/2010, внесена от Enrico Ovaleo-Pandolfo, с 
италианско гражданство, от името на Italia Nostra, WWF, 
Associazione Culturale Posidonia, Comitato Ambientale di 
Salvaguardia di Le Grazie, VAS Circolo di Porto Venere, 
Comitato di Difesa della Palmaria, относно приложението на 
Директивата за оценка на въздействието върху околната 
среда и Директивата за местообитанията във връзка с проекта 
за възстановяване на крайбрежната ивица на остров Palmaria

   CM– PE 456.755/REV
   FdR 874123

43. Петиция 852/2010, внесена от Kevin Brawn, с британско 
гражданство, относно ограничаване на свободата на избор 
при закупуването на персонални компютри във Франция

   CM– PE 458.721
   FdR 857282

44. Петиция 1390/2010, внесена от Michael Schmitt, с германско 
гражданство, относно работното време и периодите на 
почивка на водачите на камиони 

   CM– PE 469.904
   FdR 874131

45. Петиция 1473/2010, внесена от Zoltán Wendler, с унгарско 
гражданство, подкрепена от 10 подписа, относно промяната 
на пенсионния режим в Унгария 

   CM– PE 469.907
   FdR 874134

46. Петиция 1581/2010, внесена от Sebastiano Gottardelli, с 
италианско гражданство, относно предвидената от член 14 от 
Директива 2005/36/ЕО продължителност на периода за 
приспособяване и периода на обучение в приемащата 
държава-членка

   CM– PE 469.914
   FdR 874141

47. Петиция 1589/2010, внесена от Barbara Bernardi, с италианско 
гражданство, относно дискриминация от страна на Италия 
спрямо учителите в начално училище с диплома по начална 
педагогика
и
Петиция 1620/2010, внесена от Fabio Albanese, с италианско 
гражданство, относно непризнаването на неговата 

   CM– PE 469.915
   FdR 874142
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професионална квалификация като учител в начално 
училище
и
Петиция 1622/2010, внесена от Alfredo Tarallo, с италианско 
гражданство, относно непризнаването на неговата 
професионална квалификация като учител в начално 
училище
и
Петиция 163/2011, внесена от Liliana Fiore и Felicia Trozzola, 
с италианско гражданство, относно възможна дискриминация 
от страна на италианските органи срещу начални учители, 
които притежават „Diploma di Maturità Magistrale“

48. Петиция 1599/2010, внесена от Diana Yuditxa, с кубинско 
гражданство, относно Директива 98/5/ЕО

   CM– PE 469.918
   FdR 874145

49. Петиция 1604/2010, внесена от A. D., с белгийско 
гражданство, относно регистрацията на моторни превозни 
средства

   CM– PE 469.920
   FdR 874148

50. Петиция 1632/2010, внесена от Kevin O’Malley, с британско 
гражданство, относно услуги за широколентов достъп до 
интернет

   CM– PE 469.922
   FdR 874150

51. Петиция 1655/2010, внесена от Lükass Rozītis, с латвийско 
гражданство, и от 18 латвийски НПО и други организации, 
относно достъпа и универсалния дизайн за хора с увреждания

   CM– PE 469.923
   FdR 874151

52. Петиция 12/2011, внесена от Tanja Peikert-Gilette, с германско 
гражданство, относно предложение за кодекс за движение по 
пътищата за велосипедисти, хармонизиран на европейско 
равнище

   CM– PE 469.924
   FdR 874152

53. Петиция 13/2011, внесена от Dana-Marina Dumitriu, с 
румънско гражданство, относно признаването на нейната 
следдокторска степен в Румъния

   CM– PE 469.925
   FdR 874153

54. Петиция 27/2011, внесена от Cesar Augusto Saavedra Naranjo, 
с испанско гражданство, относно събиране на семейството

   CM– PE 469.926
   FdR 874154

55. Петиция 33/2011, внесена от Günther Rose и Friedrich 
Keinemann, с германско гражданство, относно шумовото 
замърсяване и замърсяването на въздуха

   CM– PE 469.928
   FdR 874156
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56. Петиция 40/2011, внесена от Claus Müller, с германско 
гражданство, относно достъпа до Европейския съюз за 
американски граждани

   CM– PE 469.929
   FdR 874158

57. Петиция 43/2011, внесена от Valentin Roșca, с румънско 
гражданство, относно отказа на румънските органи да 
признаят неговия брат за човек с увреждания

   CM– PE 469.930
   FdR 874159

58. Петиция 53/2011, внесена от Carola Twardella, с германско 
гражданство, относно последиците от въвеждането на 
биогоривата в ЕС

   CM– PE 469.931
   FdR 874160

59. Петиция 57/2011, внесена от L. K., с германско гражданство, 
относно признаването в Германия на нидерландска 
квалификация за преподавател

   CM– PE 469.932
   FdR 874161

60. Петиция 104/2011, внесена от Juan Luis Wood Wood, с 
испанско гражданство, относно двойното данъчно облагане 
на Канарските острови

   CM– PE 469.936
   FdR 874165

61. Петиция 107/2011, внесена от Imram Firasat, с пакистанско 
гражданство, относно положението на неговото семейство, и 
по-специално на неговите съпруга и деца 

   CM– PE 469.937
   FdR 874166

62. Петиция 229/2011, внесена от Daniel Duval, с френско 
гражданство, от името на Association pour la Recherche et 
l'Installation de Médecins Européens ARIME, относно 
признаването на професионалните квалификации във 
Франция (2005/36/ЕО), в частност на детските психиатри

   CM– PE 469.944
   FdR 874173

o O o

63. Дата и място на следващото заседание
 21  ноември 2011 г.,  15.00–18.30 ч.
 22  ноември  2011 г.,  9.00–12.30 ч. 


