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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)204_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

четвъртък, 12 януари 2012 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A5G-3  

9.00–10.00 ч. (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

* * *
10.00 ч.

2. Приемане на дневния ред (1) PE 478.610
FdR 887674

3. Одобрение на протокола от заседанието на:
  21-22 ноември 2011 г.

PV– PE 476.118
FdR 885098
+ приложения:

_________________________
(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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4. Съобщения на председателя

5. Разни въпроси

6. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Права на гражданите 

7. Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на 
пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС 
(2011/2182(INI))
(Краен срок за внасяне на изменения: 19.01.2012 г. / приемане 
: 27.02.2012 г. /
Разглеждане по време на пленарно заседание: март II)
Докладчик:  VALEAN  (ALDE)
- 2-ро разглеждане на проектодоклад

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

В присъствието на представител на Европейската комисия

8. Представяне на „Европейската година на гражданите 
(2013 г.)“
от ГД „Комуникация“ на Европейската комисия

9. Становище относно Европейската година на гражданите 
(2013 г.)
(2011/0217(COD))
Докладчик:  SALAVRAKOS  (EFD)
- Първа размяна на мнения

Проучвателни мисии

10. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23 - 24.11. 
2011 г.)
- Първа размяна на мнения

11. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23 - 26.11. 
2011 г.)
- Първа размяна на мнения



OJ\887674BG.doc 3/5 PE478.610v01-00

BG

* * *

15.00 ч.

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

Околна среда

12. 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
(в присъствието на вносителя)

    CM– PE 472.130
    FdR 876856

13. Петиция 1042/2009, внесена от г-жа Anne Bland, с 
финландско гражданство, относно вредното въздействие 
върху околната среда на проекта на „Turun Seudun Vesi Oy“ 
(Турку, Финландия) за изкуствено подхранване на 
подземните води
както и
Петиция 771/2010, внесена от Hannes Heikkilä, с финландско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на Рамкова 
директива за водите 2006/118/ЕО
(в присъствието на вносителя)

   CM– PE 441.090
   FdR 814418

   sir

14. Петиция 971/2009, внесена от Angela и William Flanagan, с 
британско гражданство, относно заплаха за здравето от 
дефектна канализационна система и отказ на органите да 
предприемат действия
(в присъствието на вносителите)

   CM–
   PE 441.089/REV. II
   FdR 882117

Околна среда - ядрени въпроси

15. Петиция 1772/2009, внесена от Helena Maijala, с финландско 
гражданство, от името на Pro Hanhikivi, относно проект за 
изграждане на ядрена централа във Fennovoima, Hanhikivi
(в присъствието на вносителя)

   CM– PE 454,589
   FdR 851677
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16. Петиция 346/2011, внесена от Jean Mortes, с френско 
гражданство, относно отношението на Комисията към 
остарелите ядрени електроцентрали в Европейския съюз
(вероятно в присъствието на вносителя)

   CM– PE 472.165
   FdR 876893

17. Петиция 356/2011, внесена от Knut Micke, с германско 
гражданство, относно ядрената енергия в Европа
както и
Петиция 361/2011, внесена от Bernd Höfer, с германско 
гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно слагането на 
край на ядрената енергетика в Европа 

   CM– PE 473.771
   FdR 879046

18. Петиция 1078/2009, внесена от Yosheba Miren Sainz de la 
Higuera y Gartzia, с испанско гражданство, относно атомната 
електроцентрала Garoña в Burgos, Испания

   CM– PE 462,643
   FdR 862686

19. Петиция 471/2011, внесена от Kristiina Allekörs, с естонско 
гражданство, относно опасностите от ядрените 
електроцентрали, разположени по границата на ЕС

    CM– PE 475.836
    FdR 882173

B. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината на 
получен писмен отговор на Комисията или на други документи

20. Петиция 672/2009, внесена от Real Academia de Bellas Artes y 
Ciencias Históricas на гр. Толедо относно опасностите, които 
приемането на общинския план за развитие на Толедо крие за 
опазването на културния му облик

   CM– PE 443,169/REV
   FdR 882114

21. Петиция 1478/2009, внесена от C. Z., с финландско 
гражданство, от името на жителите на Sacromonte и Albaicín, 
относно източния околовръстен път на Гранада

   CM– PE 450.775/REV
   FdR 882119

22. Петиция 228/2010, внесена от Vicente Fernández Pérez, с 
испанско гражданство, от името на екологична асоциация 
„Coto do Frade“, относно регулирането на дебита на река 
Avia, Orense

   CM– PE 452,725/REV
   FdR 882130
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23. Петиция 201/2011, внесена от Thérèse Bouvet, с френско 
гражданство, относно подкрепа за малки предприятия

   CM– PE 475,815
   FdR 882151

24. Петиция 426/2011, внесена от Ion-Silviu Chivu, с румънско 
гражданство, относно твърдения за нарушение на 
поверителността по отношение на неговото здраве

   CM– PE 476.029
   FdR 884162

o O o

25. Дата и място на следващото заседание
   27.2.2012 г.,   15.00 – 18.30 ч.
   28.2.2012 г.,   9.00 – 12.30 ч.


