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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)206_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 27 февруари 2012 г., 15.00−18.30 ч.
вторник, 28 февруари 2012 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP  A3G-3

1. Приемане на проекта на дневен ред  (1) PE 483.504
FdR 892350

Одобрение на протоколите на заседанията от:
- 20 декември 2011 г.

PV– PE 478.643
FdR 888046
+ приложенията

2.

- 12 януари 2012 г. PV– PE 480.554
FdR 889224
+ приложенията

- 23 януари 2012 г. PV– PE 480.697
FdR 890461

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси
_________________________
(1) В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., въз основа на работен документ PE 

223.544, точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото 
заседание. Въпреки това всеки член 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 раздел А за обсъждане 
на следващо заседание.
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В присъствието на Европейската комисия

5. Становище относно Европейската година на гражданите 
(2013 г.)
(2011/0217(COD))
Докладчик:  SALAVRAKOS  (EFD)
(краен срок за внасяне на измененията: 1.3.2012 г. / приемане 
: 20.3.2012 г.)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

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

Околна среда

6. Петиция 683/2005, внесена от Vincenzo Marmora, с италианско гражданство, от 
името на гражданска група за действие „Campagna nostra“, която се 
противопоставя на откриването на площадка за депониране на отпадъци
както и
Петиция 31/2006, внесена от Giampiero Angeli, с италианско гражданство, 
подкрепена от 21 подписа, относно сериозни рискове за здравето, причинени от 
диоксини в резултат от изхвърлянето на отпадъци
както и
Петиция 26/2007 внесена от Monica Sepe, с италианско гражданство, от името 
на комитета „Serre per la vita“ срещу сметище за твърди градски отпадъци
както и
Петиция 587/2007, внесена от Marina Salvadore, с италианско гражданство, 
относно сериозния здравен проблем в Campania и отговорността на 
регионалните и местните органи на управление
както и
Петиция 756/2007 внесена от Giovanni Roviello, с италианско гражданство, 
относно протест срещу депо за отпадъци, което застрашава общественото 
здраве и подпочвените водни ресурси
както и
Петиция 789/2007 внесена от Gigliola Izzo, с италианско гражданство, относно 
протест срещу екологичното депо за отпадъци от горивни таблетки в близост 
до земеделски земи и жилищни райони
както и
Петиция 910/2007 внесена от Francesco Di Pasquale, с италианско гражданство, 
относно екологичната криза в Campania
както и
Петиция 991/2007 внесена от Vincenzo Gala, с италианско гражданство, който 
изисква въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци в региона 
на Кампания
както и

    CM–
    PE 
452.706/REV 
II
    FdR 
859605
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Петиция 1075/2007, внесена от Paride Amoroso, с италианско гражданство, 
относно регионален регистър на туморните заболявания в област, засегната от 
висока заболеваемост от неоплазми вследствие на замърсяването на околната 
среда (област Кампания)
както и
Петиция 12/2008, внесена от г-н Francesco Miglino, с италианско гражданство, 
от името на Partito Internettiano, относно ситуацията във връзка с депонирането 
и преработването на битови отпадъци в Неапол и областта Кампания в Италия
както и
Петиция 16/2008, внесена от F.C., с италианско гражданство, относно кризата с 
битовите отпадъци в Кампания (Италия)
както и
Петиция 209/2008, внесена от Sebastiano Perrone, с италианско гражданство, 
относно кризата с унищожаването на отпадъци и демократичните права на 
постоянно пребиваващите лица в Мариляно, близо до Неапол
както и
Петиция 347/2008, внесена от Tommaso Esposito и Virginia Petrellese, с 
италианско гражданство, от името на Гражданска група за действие срещу 
инсталациите за изгаряне на отпадъци, относно съоръжение за изгаряне на 
отпадъци в Accerra (близо до Неапол), Италия
както и
Петиция 955/2008, внесена от Ferdinando Kaiser, с италианско гражданство, 
относно местоположението на депо за отпадъци в Chiaiano (Италия)
както и
Петиция 1011/2008, внесена от A.S., с италианско гражданство, относно депо за 
отпадъци в Chiaiano, разположено до Неапол, Италия
както и
Петиция 1082/2008, внесена от Raffaele Pacilio, с италианско гражданство, 
относно незаконно изгаряне на автомобилни гуми и други отпадъци в областта 
на Неапол (Италия)
както и
Петиция 1223/2009, внесена от Daniele Giove, с италианско гражданство, 
относно замърсяване, свързано с проблем с екологично замърсяване в 
Casalnuova di Napoli (Италия)
както и
Петиция 413/2010, внесена от Anna Margherita Ranieri, с италианско 
гражданство, от името на Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, подкрепена 
от 2406 подписа, относно критичното положение с отпадъците в Кампаня от 15 
години насам
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 694/2010, внесена от R.I., с италианско гражданство, от името на 
Valori Democtratici Uniti, относно почистването на незаконни депа за токсични 
отпадъци в община Quarto (NA)
както и
Петиция 787/2010, внесена от Carmela Alberico, с италианско гражданство, от 
името на „Co.Re.Ri“, относно неизпълнението от регион Кампания на 
условията на Регионалната оперативна програма, финансирана от структурните 

    sir
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фондове, и нарушаване на Директиви 2006/12/ЕО и 1999/31/ЕО във връзка с 
местоположението на депата за отпадъци Ferandelle и Maruzzella в провинция 
Казерта
както и
Петиция 1166/2010, внесена от Marana Avvisati, с италианско гражданство, 
относно сметища в Terzigno, Campania

    sir

както и
Петиция 1277/2010, внесена от Francesco di Pasquale, с италианско 
гражданство, относно окончателно разрешаване на кризата с управлението на 
отпадъците в Кампания

    sir

както и
Петиция 1656/2010, внесена от A.D'A, с италианско гражданство, относно 
продължителната криза с управлението на отпадъците в Кампания 

    sir

както и
Петиция 424/2011, внесена от Emilia Accardo, с италианско гражданство, 
относно възражение срещу ново депо за отпадъци в Alta Irpinia (Кампания, 
Италия)

    CM– PE 
473.785
    FdR 
879062

както и 
Петиция 1270/2011, внесена от Teresa Campolattano, с италианско гражданство, 
от името на Comitato Civico Terra Pulita, подкрепена с около 750 подписа, 
относно нарушаването на Директива 2006/12/EО относно отпадъците и 
1999/31/EО относно депонирането на отпадъци по отношение на територии във 
Ferandelle и Maruzzella 3, Кампания

    sir

(евентуално в присъствието на управителите на област Кампания и на провинциите и 
на вносителите на петиции)

Социални въпроси

7. Петиция 331/2010, внесена от Ignacio Ruipérez Аrregui, с 
испанско гражданство, относно положението на 
контрольорите на въздушния трафик в Испания 
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 651/2010, внесена от Juan María García Gil, с 
испанско гражданство, от името на Съюза на ръководителите 
на полети, относно положението на ръководителите на 
полети в Испания
(в присъствието на вносителите на петиции и на 
представител на Eurocontrol)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249
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17.30–18.30 ч. (при закрити врата)

8. Заседание на координаторите

* * *

28 февруари 2012 г., 9.00 – 12.30 ч.

в 9.00 ч.

9. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Рибарство   (в присъствието на членове на комисията по рибно стопанство)

10. Петиция 802/2011, внесена от Anouk Delafortrie, от името на 
службата за политики на Световния фонд за дивата природа, 
относно общата политика в областта на рибарството
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir

както и
Петиция 860/2011, внесена от Paul Kind, с германско 
гражданство, относно квоти за риболов и превишаване на 
квотите

   sir

11. Петиция № 295/2009, внесена от г-н Des May, с ирландско 
гражданство, от името на Западното сдружение на рибарите 
на европейска змиорка, относно предполагаемо изключване 
на рибарите от процеса на разработване на план за 
управление на запасите от европейска змиорка за Ирландия.

    CM– PE 428.103
    FdR 789534

както и
Петиция 0909/2009, внесена от Jean-Paul Doron, с френско 
гражданство, от името на френската Национална асоциация 
по рибарство (Fédération National Pêche), подкрепена от 13 
000 подписа, относно френски план за управление за 
опазване на запасите от змиорки

   CM– PE 438.327/REV
   FdR 857215
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както и
Петиция 754/2011, внесена от Salvador Pieró Gómez, с 
испанско гражданство, от името на „Centro de Aquicultura 
Experimental (CAE)“, относно нарушение от страна на 
испанските органи на Регламент (ЕС) № 709/2010 на 
Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 338/97 на 
Съвета относно защитата на видовете от дивата флора и 
фауна чрез регулиране на търговията с тях и Регламент (ЕО) 
№ 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за 
възстановяване на запасите от европейска змиорка

    sir

12. Петиция 99/2011, внесена от Miguel Zaragoza Fernández, с 
испанско гражданство, от името на кметството на Alcaldía de 
Santa Pola, относно традиционно приспособление за риболов, 
наречено „bonitolera“

    CM– PE 469.935
    FdR 874164

13. Петиция 668/2011, внесена от H.-J. R., с германско 
гражданство, относно риболова с харпун в Корсика

    CM– PE 478.598
    FdR 887649

Околна среда

14. Петиция 1824/2009, внесена от Antonio Lores Franco, с 
испанско гражданство, от името на Платформа за опазване на 
залива Сан Симон, относно фабрика за рибно брашно, 
разположена в близост до устието на Виго в Понтеведра

   CM– PE 450.781/REV
   FdR 876843

в 10.45 ч.

*** Време за гласуване ***

15. Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на 
пречките за упражняване на правата на гражданите на ЕС 
(2011/2182(INI))                   (втора пленарна сесия през март)
Докладчик:  VALEAN  (ALDE)
- разглеждане на измененията и компромисните изменения
- приемане на проектодоклада

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

   AM– PE 480.601
   FdR 889626
  DV–компромисно 
изменение

*** Край на гласуването ***
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Околна среда

16. Петиция 354/2006, внесена от г-н Rodney Maile, с британско 
гражданство, относно предполагаемо замърсяване по 
продължението на устието на река Cleddau вследствие на 
дейността на двете компании - Exxon и Qater
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 388.747/REV. III
   FdR 866744

17. Петиция 210/2007, внесена от Robert Pocock, с ирландско 
гражданство, от името на „Глас на ирландската загриженост 
за околната среда“ (Voice of Irish Concern for the 
Environment), относно тревогите във връзка с добавянето на 
силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода 
в Ирландия         
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 211/2007, внесена от Walter Graham, с британско 
гражданство, от името на Съвета на Северна Ирландия 
против флуоризацията (Council of Northern Ireland against 
Fluoridation), относно тревогите във връзка с добавянето на 
силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода 
в Обединеното кралство

   CM–
   PE 398.514/REV. IV
   FdR 874030

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

18. Петиция 106/2005 внесена от Thomas Daub, с германско 
гражданство, относно твърдение за дискриминация в Унгария

   CM–
   PE 370.007/REV. VI
   FdR 887544

19. Петиция 156/2005, внесена от Szilvia Deminger, с унгарско 
гражданство, относно регистрационната такса, която се 
заплаща в Унгария за внос на автомобили от други държави 
членки на ЕС

    CM–
    PE 376.478/REV. VII
    FdR 887545

20. Петиция 554/2006, внесена от Mieczyslaw Chorazy, с полско 
гражданство, от името на сдружение „Stowarzyszenie 
Gliwiczanie dla Gliwic“, относно проектирания 
високоскоростен път през центъра на Гливице, Южна Полша

    CM–
     PE 388.761/REV. III
    FdR 887546
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21. Петиция 665/2006, внесена от г-н Stratos Paradias, с гръцко 
гражданство, от името на Международния съюз на 
притежателите на недвижима собственост, подкрепена от 4 
подписа, относно необходимостта от защита на правото на 
собственост в Европейския съюз и на Западните Балкани

    CM–
    PE 384.347/REV. II
    FdR 887547

22. Петиция 739/2006, внесена от Alexander Van Brabant, с 
белгийско гражданство, от името на адвокатска кантора 
„Vandervennet, Valcke & Van Brabant”, относно 
несъвместимостта на член 43 от Договора за ЕО с 
белгийското законодателство за обучение на експерт-
счетоводители и лицензирани данъчни консултанти 

   CM– PE 390.659/REV
   FdR 887548

23. Петиция 948/2006, 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. II
    FdR 887549

24. Петиция 401/2009, внесена от Avram Simon, с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация в 
Обединеното кралство на основата на национална 
принадлежност и възпрепятстване на свободата на движение 

   CM– PE 428.120/REV
   FdR 887565

25. Петиция 596/2009 внесена от Emin Ates, с турско 
гражданство, от името на „Stichting Inspraakorgann Turken in 
Nederland (IOT)“, относно нарушенията на споразумението за 
асоцииране между ЕС и Турция

   CM– PE 450.765/REV
   FdR 887568

26. Петиция 599/2009, внесена от Петър Пенчев, с българско 
гражданство, от името на „Екогласност“, относно нелегалния 
износ на отпадъци към България

   CM–
   PE 438.302/REV. III
   FdR 887569

27. Петиция 1282/2009, внесена от Ilpo Koppinen, с финландско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
Рамковата директива за водите (2000/60/ЕО) от местните 
органи по околната среда в Pori

   CM–
   PE 439.228/REV. II
   FdR 887580

28. Петиция 1476/2009, внесена от Marga Santamaría, с испанско 
гражданство, от името на ANDAFED (Национално сдружение 
на засегнатите от диметилфумарат), относно вредните 
последствия от ДМФ при използването му за производство 
на различни потребителски стоки

   CM– PE 440.094/REV
   FdR 887581

29. Петиция 171/2010, внесена от Kamila Beata Klim-Petersen, с 
полско гражданство, относно конфискацията от страна на 
датските органи на нейния служебен автомобил, регистриран 
в Полша, и свързаните с това пречки пред свободното 

   CM–
   PE 448.729/REV. III
   FdR 887586
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придвижване на работна ръка

30. 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/REV
    FdR 887594

31. Петиция 1069/2010, внесена от г-жа Emer Duffy, с ирландско 
гражданство, от името на Country Markets Ltd, относно 
твърдение за завишаване от страна на ирландските органи на 
изискванията съгласно Регламент (ЕО) № 852/2004, във 
връзка с искането на тези органи всички членове на Country 
Markets ltd. да бъдат регистрирани като стопански субекти в 
хранителния сектор

   CM– PE 462.670/REV
   FdR 887597

32. Петиция 1109/2010, внесена от Simone Eiler, с германско 
гражданство, подкрепена от 1 подпис, относно европейската 
помощ за италианската неправителствена организация „Amici 
dei Bambini“

   CM– PE 460.735
   FdR 859694
   DV EC

33. Петиция 1363/2010, внесена от David Anthony Andrew Amess, 
член на парламента, с британско гражданство, подкрепена от 
4000 подписа, относно протест срещу разширяването на 
летището Southend

   CM– PE 469.903
   FdR 874130

34. Петиция 1426/2010, внесена от Anna Iványi, с унгарско 
гражданство, от името на фондация „Beklen“, относно 
предполагаемо нарушение от страна на Унгария на 
Директива 2005/36/ЕО, свързано с признаването на 
професионални квалификации на акушерки

    CM– PE 478.554
    FdR 887599

35. Петиция 1569/2010, внесена от Norbert Warnack, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение от страна на 
Германия на Директива 2006/126/ЕО относно свидетелства за 
управление на превозни средства

   CM– PE 467.123
   FdR 870294

36. Петиция 127/2011, внесена от Rupert Frechinger, с австрийско 
гражданство, от името на Puchenauer Bürgerinititive gegen die 
Westring Transitautobahn, относно проекта за изграждане на 
магистрала А26, която минава през град Линц, Австрия

   CM– PE 478.556
   FdR 887602

37. Петиция 146/2011, внесена от Arkadiusz Pleskot, с полско 
гражданство, относно новия полски закон за автомобилния 
транспорт и предполагаемото неспазване на правилата на ЕС 
относно автомобилния превоз на пътници, правото на 
установяване и свободното движение на услуги

   CM– PE 478.557
   FdR 887603



PE483.504v01-00 10/12 OJ\892350BG.doc

BG

38. Петиция 260/2011, внесена от Lucia Leonardo, вдовица 
Barbera, с италианско гражданство, относно пенсионни права

   CM– PE 478.559
   FdR 887605

39. Петиция 384/2011, внесена от Thomas Baxter, с британско 
гражданство, относно по-справедливи премии за 
автомобилни застраховки за водачи от всички възрасти

   CM– PE 478.562
   FdR 887608

40. Петиция 401/2011, внесена от M.M., с италианско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от 
страна на италианска банка

   CM– PE 476.027
   FdR 884160

41. Петиция 0428/2011, внесена от M. F. S., с румънско 
гражданство, относно твърдения за нарушение на Регламент 
(ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година
относно марката на Общността

   CM– PE 478.565
   FdR 887611

42. Петиция 481/2011, внесена от Mark Austin, с британско 
гражданство, относно значението на думата „защита“, 
спомената на няколко места в Директива 2000/43/EО на 
Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица без разлика на расата 
или етническия произход

   CM– PE 478.574
   FdR 887624

43. Петиция 506/2011, внесена от Dietmar Mai, с германско 
гражданство, относно двойното данъчно облагане между 
Обединеното кралство и Германия

   CM– PE 478.576
   FdR 887626

44. Петиция 520/2011, внесена от Herbert Fürst, с германско 
гражданство, относно генетично модифицираните вещества

   CM– PE 478.577
   FdR 887627

45. Петиция 522/2011, внесена от Richard Parsons, с британско 
гражданство, относно събитията в Gyöngyöspata (Унгария) от 
3 до 19 март 2011 г.

   CM– PE 480.516
   FdR 888982

46. Петиция 529/2011, внесена от B.R-R, с германско 
гражданство, относно незадоволително инвестиционно 
консултиране от страна на португалска банка 

   CM– PE 478.579
   FdR 887629

47. Петиция 530/2011, внесена от Wanda Nowicka, с полско 
гражданство, от името на ASTRA (Мрежа на жените от 
Централна и Източна Европа за сексуално и репродуктивно 
здраве и права) и ASTRA Youth, относно задължителното 
сексуално образование в ЕС

   CM– PE 478.580
   FdR 887630
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48. Петиция 538/2011, внесена от Cecilia De Bartholomeis, с 
италианско гражданство, относно изграждането на 
пречиствателна станция в Мандурия, Италия

   CM– PE 478.582
   FdR 887632

49. Петиция 582/2011, внесена от Marc Ikrou, с френско 
гражданство, от името на „Epargnants lésés“, относно 
разрешението за прехвърляне на договори за застраховка 
живот, първоначално деноминирани във френски франкове, в 
нови договори в евро

   CM– PE 478.586
   FdR 887636

50. Петиция 591/2011, внесена от Alain Desmazières de Sechelles, 
с френско гражданство, относно Закона за Европейския съюз 
от 2010–2011 г., който се очаква да бъде гласуван в долната 
камара на парламента на Обединеното кралство

   CM– PE 478.590
   FdR 887640
   отговор от страна на 
AFCO

51. Петиция 608/2011, внесена от Birgit Mair, с германско 
гражданство, относно задължително плащане за интернет 
радио в определени държави от ЕС

   CM– PE 478.591
   FdR 887641

52. Петиция 609/2011, внесена от K. A., с германско 
гражданство, относно ясни социални и екологични 
задължения за многонационалните дружества

   CM– PE 478.592
   FdR 887642

53. Петиция 620/2011, внесена от Isaac Ibáñez García, с испанско 
гражданство, относно бактерията E. coli

   CM– PE 478.593
   FdR 887643

54. Петиция 645/2011, внесена от Miroslaw Cimoszko, с полско 
гражданство, относно задържането от страна на датските 
органи на неговото моторно превозно средство с полска 
регистрация и последващите от това препятствия за 
свободното движение на работници

   CM– PE 478.595
   FdR 887645

55. Петиция 660/2011, внесена от Anna Spyra, с полско 
гражданство, относно общи европейски стандарти за 
инициативи в областта на профилактиката и лечението, 
свързани с бременността и раждането

   CM– PE 478.597
   FdR 887648

56. Петиция 669/2011, внесена от Jozef Zawadzki, с полско 
гражданство, относно липсата на достъп до специализирано 
медицинско лечение в поликлиниките в Катовице

   CM– PE 478.599
   FdR 887650

57. Петиция 699/2011, внесена от Fermin Laguarda Cardona, с 
испанско гражданство, от името на SAT 7667 EXFRU-
Explotaciones Frutícolas, относно начина на изчисляване на 
директни единични плащания от Испания за грейпфрути

   CM– PE 478.601
   FdR 887652
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58. Петиция 721/2011, внесена от Vincent Grünberg, с германско 
гражданство, относно легализиране на тютюна за орална 
употреба
както и
Петиция 794/2011, внесена от Joaquim Boadas de Quintana, с 
испанско гражданство, от името на Federació Catalana 
d’Associacions d’Activitats Recreatives musicals (FECASARM) 
(Каталонска федерация на асоциациите за музикални 
дейности за свободното време), относно изменение на член 8 
от Директива 2001/37/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юни 2001 година за сближаване на законовите, 
подзаконовите и административните разпоредби на 
държавите членки относно производството, представянето и 
продажбата на тютюневи изделия

   CM– PE 478.602
   FdR 887653

59. Петиция 734/2011, внесена от Patrick Pearse Heffernan, с 
ирландско гражданство, относно правата на инвеститори в 
частни пенсионни фондове

   CM– PE 478.603
   FdR 887654

60. Петиция 761/2011, внесена от Silvia Beltran Palladares, с 
испанско гражданство, от името на „Plataforma Europea de los 
Consumidores y del Medio Ambiente“, относно липсата на 
видими отличителни знаци на униформата на испанските 
полицейски служители, когато са на служба

   CM– PE 478.605
   FdR 887656

o O o

61. Дата и място на следващото заседание
    19.3.2012 г., 15.00 – 18.30 ч.
    20.3.2012 г., 9.00 – 12.30 ч.


