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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2011)202_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 21 ноември 2011 г., 15.00−18.30 ч.
вторник, 22 ноември 2011 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала: PHS  P5B001

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 475.940
FdR 883541

Одобрение на протоколите от:
   - 8 септември 2011 г.

PV– PE 472,182
FdR 877059
+ приложения:

2.

   - 3 - 4 октомври 2011 г. PV– PE 475.853
FdR 882576
+ приложения:

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси 

_________________________
(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 може да поиска преди края на заседанието дадена 
точка от раздел Б да бъде преместена в раздел А; тя автоматично ще бъде включена в раздел А за 
обсъждане на следващото заседание.
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В присъствието на представител на Европейската комисия

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

Околна среда

5. Петиция 0396/2009, внесена от Salvatore Fatone, с италианско 
гражданство, подкрепена със 152 подписа, относно 
водопречиствателна инсталация в Cuma-Licola, Италия
(вероятно в присъствието на вносителя)

   CM–
   PE 429.645/REV. II
   FdR 829663

Социални въпроси

6. Петиция 1919/2009, внесена от M.B, с италианско 
гражданство, относно транспонирането от страна на Италия 
(Dlgs 106/09) на Директиви 89/391/ЕИО и 2002/14/ЕО 
относно здравето и безопасността при използване на работно 
оборудване и обща рамка за информиране и консултиране на 
работниците и служителите;
(в присъствието на вносителя)

    CM–
    PE 445,645/REV. II
    FdR 874109

7. Петиция 1153/2009, внесена от Gino Trevisanato, с италианско 
гражданство, относно възможно нарушение от италианското 
законодателство на Директива 98/59/ЕО относно 
колективните уволнения
(в присъствието на вносителя)

   CM–
   PE 440,060/REV. II
   FdR 870227

МСП

8. 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
(в присъствието на вносителя)

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

9. Петиция 1820/2009, внесена от José Maria Carrasco Cano, с 
испанско гражданство, от името на „Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción“, относно 

   CM– PE 441,363
   FdR 876842
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негативните последици от неизпълнението на задължения за 
плащания за МСП в строителния сектор
(в присъствието на вносителя)

Данъчно облагане

10. Петиция 0726/2010, внесена от John E. Doherty, с ирландско 
гражданство, от името на асоциацията на ирландските водачи 
на МПС, относно таксата за регистрация на превозни 
средства в Ирландия (VRT)
(в присъствието на вносителя)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

11. Петиция 1345/2010, внесена от Paul McColgan, с ирландско 
гражданство, от името на „Abolish VRT Campaign“, относно 
проблеми с регистриране на превозни средства в 
трансгранично положение между Обединеното кралство и 
Ирландия
и
Петиция 1357/2010, внесена от Ryan Stewart, с ирландско 
гражданство, от името на кампанията за премахване на 
регистрационната такса за превозни средства, относно 
проблемите, пред които са изправени ирландски студенти, 
учещи в Обединеното кралство, във връзка с 
регистрационната такса на превозни средства

  CM– PE 464,880
   FdR 866822

Дискриминация

12. 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. относно статуса на перове, избрани за членове на 
Европейския парламент

   sir
   LT UK

от 17.30 до 18.30 ч. (при закрити врата)

13. Заседание на координаторите
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* * *

22 ноември 2011 г.,  9.00 – 12.30 ч.

14. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Мисия за установяване на фактите

15. Мисия за установяване на фактите до България (29.6 -
2.7.2011 г.)
- приемане на доклада от мисия за установяване на фактите

   DT– PE 472.288/v3
   FdR 883103

Околна среда

9.30 - 10.30 ч.

16. Изявление на члена на Европейската комисия Янез Поточник
- размяна на мнения с Членове на ЕП

17. Петиция 0551/2011, внесена от Miha Regacar, със словенско 
гражданство, от името на „Civilna Iniciativa Kras“ и „Civina 
Iniciativa za Primosko“, подкрепена от 2520 подписа, относно 
опазването на региона Kras в Словения от спекулации с 
недвижими имоти и разрушаване на обекти от списъка на 
световното наследство на UNESCO

   sir

18. Петиция 0804/2010, внесена от Adone Doni и Mattia Donadel, 
с италианско гражданство, от името на Coordinamento 
Comitati Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del 
Miranese, относно околовръстен път около Местре (A4)

   CM– PE 458.719/REV
   FdR 866788

19. Петиция 0483/2007, внесена от Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на организацията 
„Приятели на Земята“ ('Friends of the Earth'), относно 
нарушения на общностното законодателство в областта на 
околната среда при процедурата за оценка на въздействието 
върху околната среда и относно опасни промишлени 
предприятия (Директива Seveso)
и

   CM–
   PE 404,437/REV. IV
   FdR 876828
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Петиция1147/2008, внесена от Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на Greenaction 
Transnational, относно евентуалното изграждане на завод за 
регазификация в близост до Триест (Италия)
и
Петиция 1472/2009, внесена от Bernard Vojko, със словенско 
гражданство, от името на „Alpe Adria Green“, относно 
планирания терминал за газ в Триест (Италия)

20. 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
(вероятно в присъствието на вносителя)

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

21. Петиция 0755/2010, внесена от г-н Tony Lowes, с ирландско 
гражданство, от името на „Приятели на ирландската околна 
среда“, относно неприлагането от страна на Ирландия на 
европейското екологично законодателство във връзка с 
добива на торф
(в присъствието на вносителя)

    CM– PE 467,097
    FdR 870261

Граждански права 

22. Доклада за 2010 г. относно гражданството на ЕС: Премахване 
на пречките пред гражданските права в ЕС 
(2011/2182(INI))
Докладчик:  VALEAN  (ALDE)
- разглеждане на проектодоклад

    PR– PE 473.706/v2
    FdR 882990

Околна среда

23. Петиция 0338/2010, внесена от T.F.T, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma por la defensa de los 
valles verdes“, относно съоръжения за водохващане и 
прокопаването на кладенци в природния парк „Sierra de 
Cazorla“ в Segura y las Villas, Jaén
(в присъствието на вносителя)

    CM– PE 456,744
    FdR 876850
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Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината на 
получения писмен отговор на Комисията или на други документи

24. Петиция 0504/2004, внесена от Inés Sabanés Nadal, с испанско 
гражданство, от името на Madrid Municipal Izquierda Unida, 
относно въздействието върху околната среда вследствие на 
предложение за извършване на ремонтни работи на 
автомагистрала M30 в Мадрид
и
Петиция 0788/2005, внесена от Belen Gómez Alfonso, с 
испанско гражданство, от името на „Afectados Nudo Sur“ 
относно въздействието върху околната среда на магистрала 
М 20 в Мадрид
и
Петиция 0838/2005, внесена от Samuel Martin-Sosa Rodriguez, 
с испанско гражданство, от името на „Ecologists in Action“, 
относно въздействието върху околната среда на проект за 
извършване на ремонтни работи на автомагистрала M30 в 
Мадрид

   CM–
   PE 378.561/REV. V
   FdR 851633

25. Петиция 0273/2006, внесена от г-н Gordon Nelson, с 
британско гражданство, от името на местното движение на 
хората с увреждания в Гибралтар, относно неприложимостта 
в Гибралтар на предложението на ЕК за Регламент относно 
правата на хората с ограничена подвижност при пътувания с 
въздушен транспорт 

   CM– PE 388.648/REV
   FdR 870213

26. Петиция 0948/2006, внесена от Ioannis Barakakos, с гръцко 
гражданство, от името на предприятие „Tipopiitiria Thivas“, 
относно забавеното обработване от страна на ГД „Вътрешен 
пазар и услуги“ на жалбата му за запазването от страна на 
Гръцката земеделска банка на специални привилегии

   CM– PE 472,171/REV
   FdR 876921

27. Петиция 0267/2007, внесена от Seija Pahl, с финландско 
гражданство, подкрепена от местни сдружения, против 
осъществяването на градоустройствен проект във влажна 
зона, която е част от „Натура 2000“

   CM–
   PE 398,527/REV. III
   FdR 877463

28. Петиция 0760/2007, внесена от Cosimo Fracasso, с италианско 
гражданство, относно тревога, свързана с диоксин, в Таранто

   CM–
   PE 404,458/REV. II
   FdR 878986



OJ\883541BG.doc 7/15 PE475.940v01-00

BG

29. Петиция 0980/2007, внесена от Torkild Todsen, с датско 
гражданство, от името на „Borgergruppen“ (гражданска 
група), относно проекта за изграждане на магистрала между 
Kiplev и Sønderborg в Дания

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

30. Петиция 1380/2007, внесена от г-н Javier Gomez Gonzalez, с 
испанско гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
законодателството на ЕО по отношение на достъпа до 
информация и пречистването на градски отпадъчни води във 
връзка с дейността на дружество „Emasagra“ (Гранада, 
Испания)

   CM–
   PE 414,063/REV. III
   FdR 878989

31. Петиция 590/2008, внесена от N.M.M. с ирландско 
гражданство, относно пренасяне на лекарства от пътници в 
Европа

   CM–
   PE 420,013/REV. III
   FdR 878991
   LT IRL

32. Петиция 0831/2008, внесена от M.C.L.V., с испанско 
гражданство, от името на „Asociación de Vecinos de la Margen 
Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz“ относно защита срещу 
замърсяване с ПЧ 10 в град Alcaniz в испанската автономна 
провинция Арагон  

   CM–
   PE 421,167/REV. IV
   FdR 876833

33. Петиция 1143/2008, внесена от Eric Sanitas, с френско (?) 
гражданство, от името на Association Fédèrative Internationale 
des Porteurs d'Emprunts Russes (AFIPER), относно 
неизплащане на заеми от страна на Руската федерация

   CM– PE 423,922/REV
   FdR 878992

34. Петиция 1647/2008, внесена от г-н David Collins, с ирландско 
гражданство, относно твърдение за нарушение на 
законодателството на ЕО чрез въведената нова ирландска 
авиационна такса при отпътуване
и
Петиция 1678/2008, внесена от г-н John McDermott, с 
ирландско гражданство, относно твърдение за нарушение на 
законодателството на ЕО чрез въведената нова ирландска 
авиационна такса при отпътуване

   CM–
   PE 430,497/REV. II
   FdR 878993

35. Петиция 0777/2009, внесена от г-н Patrick Kinnersly, с 
британско гражданство, от името на White Horse Alliance, 
относно предполагаемо неспазване от страна на британските 
органи на Директивата на ЕО за местообитанията във връзка 
с предложения обходен път в Westbury и други проекти за 
главни магистрали

   CM–
   PE 440.053/REV. II
   FdR 876835
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36. Петиция 0781/2009, внесена от José Martínez Jaraba, с 
испанско гражданство, относно изграждането на 
ветрогенераторен парк в близост до специална защитена зона 
за птици в Almatret, Lérida, Испания

  CM–
   PE 438,313/REV. II
   FdR 876836

37. Петиция 0870/2009, внесена от Christina Corbani, с 
италианско гражданство, относно миграционните потоци в 
Либия в контекста на двустранното споразумение между 
Италия и Либия

    CM– PE 472,128
    FdR 876837

38. Петиция 0872/2009, внесена от Stefano Sarti, с италианско 
гражданство, от името на „Legambiente Liguria“, относно 
липсата на транспониране в региона Liguria на Директива 
2001/42/ЕО относно оценката на последиците на някои 
планове и програми върху околната среда

   CM– PE 452,712/REV
   FdR 876838

39. Петиция 0980/2009, внесена от Pieter Daems, с нидерландско 
гражданство, относно твърдение за дискриминация срещу 
потребителите на „Canal Digitaal”, сателитна телевизионна 
компания

   CM– PE 462,642/REV
   FdR 878997

40. Петиция 1136/2009, внесена от Ecaterina и Alexandru Stirbu, с 
румънско и молдовско гражданство, относно отказ от страна 
на италианските органи да издадат на Alexandru Stribu 
разрешително за пребиваване съгласно Директива 
2004/38/ЕО

   CM–
   PE 441,093/REV. II
   FdR 876839

41. Петиция 1923/2009, внесена от Панайот Панайотов, с 
българско гражданство, от името на „Инициативен комитет 
на жителите на селата Казашко и Тополи“ относно 
замърсяването от инсталация за изгаряне, намираща се в 
непосредствена близост до застроени зони

   CM– PE 445,783/REV
   FdR 876844

42. Петиция 0169, внесена от S.S.,с британско гражданство, 
относно неприлагане от страна на белгийското правителство 
на Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и 
Съвета от 29 април 2004 г., относно правото на гражданите 
на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и 
установяват свободно на територията на държавите-членки

   CM– PE 450,793/REV
   FdR 876845

43. Петиция 0323/2010, внесена от Matteo Grossi, с италианско 
гражданство, относно налагането на компютърен софтуер 
(SISTRI) от италианското министерство на околната среда за 
прилагането на Директива 2008/98/ЕО във връзка с 
проследяването на отпадъците

   CM– PE 452.734
   FdR 838879
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44. Петиция 0662/2010, внесена от Nikolaos Georgoulas, с гръцко 
гражданство, от името на дружеството ATS Holdings A.E., 
относно незаплащане на доставки за Eulex

   CM– PE 473,734
   FdR 879002

45. Петиция 0856/2010, внесена от Teresa Laska, с полско 
гражданство, от името на екологичната организация 
„Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot“, относно 
плановете за изграждане на вятърен парк в Ustka, на 
балтийското крайбрежие на Полша

   CM– PE 458.722/REV
   FdR 876853

46. Петиция 0913/2010, внесена от Janusz Wilczynski, с полско 
гражданство, относно неспазването от страна на полските 
органи на Директива 85/337/ЕИО на Съвета относно оценката 
на въздействието на определени публични и частни проекти 
върху околната среда и Директива 92/43/ЕИО на Съвета за 
опазване на естествените местообитания и на дивата флора и 
фауна

   CM– PE 460,721/REV
   FdR 876854

   ENVI

47. Петиция 1017/2010, внесена от Wilfried и Astrid Nöhring, с 
германско гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно 
противопоставяне срещу изграждането на инсталация за 
биогаз в Celle (Долна Саксония)

   CM– PE 460.727
   FdR 859675

48. Петиция 1025/2010, внесена от Georgios Dimitrakopoulos, с 
гръцко гражданство, от името на адвокатска кантора 
„Christianos & Partners“, подкрепена от 1 подпис, относно 
новата Система за подаване на сигнали за измами (FNS) на 
ОЛАФ 

   CM– PE 460.728
   FdR 859676

   CONT

49. Петиция 1060/2010, внесена от Konrad Janson, с полско 
гражданство, от името на градския съвет на Wolin, 
подкрепена от един подпис, относно замърсяването на 
полския остров Wolin и свързаното с това неприлагане на 
разпоредбите на ЕС относно обработката на отпадъците

   CM– PE 464,856/REV
   FdR 880497

50. Петиция 1097/2010, внесена от Otto Gassner, с германско 
гражданство, относно проблеми с ученици с английски 
зрелостен изпит (A-levels) поради крайния срок за записване 
в германските университети

   CM– PE 462.672
   FdR 862720
   DEreply

51. Петиция 1154/2010, внесена от Iroda Jakucs Ugyvedi, с 
унгарско гражданство, от името на István Bebes, с унгарско 
гражданство, относно архитектурната реставрация на замъка 
Körmend, Унгария
(отложена за януари по молба на вносителя)

    CM– PE 472,130
    FdR 876856
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52. Петиция 1168/2010, внесена от Tomas Jordi, с испанско 
гражданство, относно хармонизация на европейско равнище 
на стойността на определени услуги

   CM– PE 473,736
   FdR 879008

53. Петиция 1192/2010, внесена от Ioannis Papaioannou., с гръцко 
гражданство, относно предполагаемо неспазване от страна на 
Република Ирландия на Директива № 2004/38/EО на 
Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г., 
относно правото на гражданите на Европейския съюз и на 
членове на техните семейства да се движат и пребивават 
свободно на територията на държавите-членки

   CM– PE 473,737
   FdR 879009

54. Петиция 1320/2010, внесена от Encarnación La Spina, с 
италианско гражданство, относно получения от нея отказ да 
се качи на борда на самолет на Ryanair, извършващ вътрешен 
полет в Испания, с разрешително за пребиваване

   CM– PE 473,738
   FdR 879010

55. Петиция 1355/2010, внесена от Christian Hehn, с германско 
гражданство, относно забрана за наемане в Германия на лица 
с академични степени от чуждестранни университети

   CM– PE 473,739
   FdR 879012

56. Петиция 1381/2010, внесена от Günter Ehmann, с германско 
гражданство, относно неизвършването от страна на органите 
на ОВОС при даване на разширена концесия за добив на 
минерали

   CM– PE 467.110
   FdR 870275

57. Петиция 01422/2010, внесена от C.R., с френско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Хартата на правата на 
човека от френския граждански процесуален кодекс
и
Петиция 01472/2010, внесена от Daniel Tilhet, с френско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на Хартата 
на основните права от френския Граждански процесуален 
кодекс  
и
Петиция 01472/2010, внесена от Josépha Cid, с френско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на Хартата 
на основните права от френския Граждански процесуален 
кодекс 

    CM– PE 472,132
    FdR 876860

58. Петиция 1475/2010, внесена от Sophie Bilger, с френско 
гражданство, относно оценка на въздействието на 
кожухарската промишленост върху околната среда 

   CM– PE 472,133
   FdR 876861

59. Петиция 1476/2010, внесена от Bernard Defrenne, с белгийско 
гражданство, относно евентуални смущения, причинени от 
дъскорезница, разположена в територия от Натура 2000, без 

    CM– PE 472,134
    FdR 876862
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да се направи оценка на въздействие върху околната среда.

60. Петиция 1496/2010, внесена от Dominik Lewe, с германско 
гражданство, относно определението за биогориво 

   CM– PE 473,741
   FdR 879015

61. Петиция 01521/2010, внесена от Solomeea Romanescu, с 
румънско гражданство, относно намеренията на румънското 
правителство да промени официалното име на ромската 
етническа група на „Tigan“

   CM– PE 473,742
   FdR 879017

62. Петиция 1537/2010, внесена от екипа на „The Sharkbait Reef 
by Sea Life“, с британско гражданство, подкрепена от 112 
подписа, относно премахването на перките на акулите 

   CM– PE 473,743
   FdR 879018

63. Петиция 1587/2010, внесена от Dumitru-Julian Andrian, с 
румънско гражданство, относно отказани обезщетения за 
безработица в Ирландия

    CM– PE 472,138
    FdR 876866

64. Петиция 1616/2010 внесена от Gerhard Wlodowski, с 
австрийско гражданство, от името на „Landwirtschaftskammer 
Österreich“, подкрепена от 2 подписа, относно създаването на 
институционално координационно звено по въпросите на 
горския фонд

   CM– PE 473,747
   FdR 879022

65. Петиция 01629/2010, внесена от Arvid Strand, с норвежко 
гражданство, относно твърдения за нарушение на 
законодателството на ЕС относно производството на 
биоразграждащи се опаковки в Румъния

   CM– PE 472,140
   FdR 876868

66. Петиция 0020/2011, внесена от R.G., с испанско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на законодателството в 
областта на околната среда в Montes de Toledo (Sierras de 
Malagón), Испания. 

    CM– PE 472,141
    FdR 876869

67. Петиция 0054/2011, внесена от Mario Danne, с германско 
гражданство, от името на ISI-Europa, относно узаконяването 
на канабиса в Европа

    CM– PE 472,144
    FdR 876872

68. Петиция 0069/2011, внесена от Rhys William Toogood, с 
британско гражданство, относно забрана на търговия с 
тюленови продукти

   CM– PE 472,146
   FdR 876874

69. Петиция 0087/2011, внесена от Richard Parsons, с британско 
гражданство, относно новия унгарски закон за гражданството

   CM– PE 473,748
  FdR 879023

   резолюция
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70. Петиция 0100/2011 , внесена от Националната асоциация на 
производителите и инвеститорите в областта на 
възобновяемата енергия (ANPER), в защита на сектора на 
фотоволтаичната енергия в Испания
и
Петиция 0203/2011, внесена от Miguel López Sierra, с 
испанско гражданство, от името на COAG (Coordinadora de 
Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España), относно 
последиците от влизането в сила на кралски указ № 14/2010 
относно фотоволтаичната енергия
и
Петиция 0331/2011, внесена от A.C.V.B., с испанско 
гражданство, относно намаляване на премиите за 
производство на фотоволтаична енергия в Испания

   CM– PE 473,749
   FdR 879024

71. Петиция 0159/2011, внесена от Giorgia Loda, с италианско 
гражданство, относно забраната на пластмасови чанти от 
италианското министерство на околната среда

   CM– PE 473,753
   FdR 879028

72. Петиция 0173/2011, внесена от Красимир Крумов, с 
българско гражданство, относно твърдения за неспазване от 
страна на българските органи на правните актове на ЕС за 
координация на системите за социална сигурност

    CM– PE 472,148
    FdR 876876

73. Петиция 0208/2011, внесена от Hans-Peter Kopetsch, с 
германско гражданство, относно разписанията на летище 
Weeze в Германия 

   CM– PE 473,754
   FdR 879029

74. Петиция 0214/2011, внесена от S.M., с германско 
гражданство, относно проблем с прехвърляне на телефонни 
обаждания от оператора TELEKOM в Германия

    CM– PE 472,150
    FdR 876878

75. Петиция 0219/2011, внесена от Siegfried Klattner, с германско 
гражданство, относно продължаващото неспазване от страна 
на гръцката държава на Директива 83/182/ЕИО на Съвета от 
28 март 1983 година за освобождаване от данъчно облагане в 
Общността при временен внос на някои превозни средства от 
една държава-членка в друга

   CM– PE 473,755
   FdR 879030

76. Петиция 0221/2011, внесена от Albert Dettmer, с германско 
гражданство, относно транспонирането от Германия на 
Директива 2002/91/ЕО относно енергийните характеристики 
на сградите 

   CM– PE 473,756
   FdR 879031

77. Петиция 0228/2011, внесена от Maria Angels Giménez i 
Gimferrer, с испанско гражданство, относно новата система за 
тарифите за битово водоснабдяване в община Tossa de Mar, 

   CM– PE 472,151
   FdR 876879
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Испания

78. Петиция 0234/2011, внесена от M. L., с испанско 
гражданство, относно нарушение от страна на Испания на 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани 
на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и 
да пребивават свободно на територията на държавите-членки

   CM– PE 472,152
    FdR 876880

79. Петиция 0235/2011, внесена от B.B., с испанско гражданство, 
относно избора на софтуер от страна на Европейския 
парламент и изискванията към преводачите на свободна 
практика да ползват този софтуер 

   sir
   Tran
   Itec

80. Петиция 0246/2011, внесена от Heiko Lewerenz, с германско 
гражданство, относно несъгласие с решение за финансиране 
със средства на ЕС в Хамбург

   CM– PE 473,757
   FdR 879032

81. Петиция 0247/2011, внесена от Aniello Di Iorio, с италианско 
гражданство, относно непризнаването от страна на 
италианска застрахователна компания на германски бонус за 
липса на предявени претенции за обезщетения 

   CM– PE 473,758
   FdR 879033

82. Петиция 0255/2011, внесена от Andrea D'Ambra, с италианско 
гражданство, относно независимостта на Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni в Италия

   CM– PE 472,154
   FdR 876882

83. Петиция 0265/2011, внесена от ldevis Tibaldi, с италианско 
гражданство, от името на „Comitato per la Vita del Friuli 
rurale“, относно съвместимостта на строителството на 
железопътната линия Венеция–Триест с правото на 
Общността

    CM– PE 472,158
    FdR 876886

84. Петиция 0297/2011, внесена от M.S., с шриланкийско 
гражданство, относно кандидатстването му за получаване на 
чешко гражданство 

   CM– PE 473,763
   FdR 879038

85. Петиция 0298/2011, внесена от Graziano Benedetto, с 
италианско гражданство, относно пречки пред свободното 
движение на адвокатите в Италия 

   CM– PE 472,163
   FdR 876891

86. Петиция 0314/2011, внесена от A. Bouma, с нидерландско 
гражданство, относно новите нидерландски правила за наем 
и
Петиция 0344/2011, внесена от Alice J. de Nijs, с 
нидерландско гражданство, от името на асоциацията 

   CM– PE 473,764
   FdR 879039
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„Daadkrachtig“ (Нидерландия), относно новите правила за 
социални жилища под наем в Нидерландия

87. Петиция 0322/2011, внесена от Josep Miquel Gascon Baz, с 
испанско гражданство, относно предполагаем отказ от страна 
на Air France да замени самолетните му билети за Япония 

   CM– PE 473,765
   FdR 879040

88. Петиция 0328/2011, внесена от Jose Belmonte Menchón, с 
испанско гражданство, от името на „Agrupación Nacional de 
Transportes – Plataforma“, относно употребата на биодизел в 
Испания

   CM– PE 473,766
   FdR 879041

89. Петиция 0341/2011, внесена от Elsa Aimone, с италианско 
гражданство, от името на „Аssociazione malati sindrome di 
Tarlov“, относно европейско признаване на заболяването 
киста на Тарлов

   CM– PE 472,164
   FdR 876892

90. Петиция 0342/2011, внесена от František Piskura, със 
словашко гражданство, относно неговия зов за справедливост

   CM– PE 473,767
   FdR 879042

91. Петиция 0348/2011, внесена от Stephan Hauk, с германско 
гражданство, относно дефиницията на определено дентално 
оборудване в Регламент (ЕС) № 111/2011 относно 
класирането на някои стоки в Комбинираната номенклатура

   CM– PE 473,769
   FdR 879044

92. Петиция 0350/2011, внесена от Peter Oedinger, с германско 
гражданство, от името на „Eine-Welt-Initiative 
Korschenbroich“, подкрепена от 13 подписа, относно 
приемане на бежанци в Европа

   CM– PE 473,770
   FdR 879045

93. Петиция 0362/2011, внесена от Reinhard Rink, с германско 
гражданство, относно по-добра координация от страна на ЕС 
при справянето с пренасяната от кърлежите лаймска болест

   CM– PE 472,166
   FdR 876894
   ENVI

94. Петиция 0368/2011, внесена от Donata Kinzelbach, с 
германско гражданство, относно лекарствения продукт 
Maliasin

   CM– PE 472,167
   FdR 876895

95. Петиция 0387/2011, внесена от Gianfranco Jean-François 
Pardo, с италианско гражданство, относно спиране на 
обезщетение при безработица от INEM (Испания) от 
началото на 2010 г.

   CM– PE 472,168
   FdR 876916
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96. Дата и място на следващото заседание
 20 декември 2010 г., 9.00 - 12.30 ч. и 15.00 - 18.30 ч.


