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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)207_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 19 Март 2012 г., 15.00−18.30 ч.
вторник, 20 Март 2012 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP  A1G-3

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 485.856
FdR 895359

2. Съобщения на председателя

3. Други 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

Околна среда - води

4. Становище относно прилагането на законодателството на ЕС 
относно водите преди приемането на необходимия цялостен 
подход към предизвикателствата пред Европа в областта на 
водите 
Докладчик:   CHOUNTIS     (GUE)
краен срок за изменения: 28.03.2012 г. - гласуване : 24.04.2012 
г.)
- разглеждане на проектостановище

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

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

5. Петиция 195/2011, внесена от Baudilio Ros Prat, с испанско 
гражданство, от името на „San Isidro Catalan Agricultural 
Institute“, относно проекта Segarra-Garrigues за изграждане на 
напоителни канали в Lérida

   CM– PE 475.814
   FdR 882150

6. Петиция 93/2011 внесена от Claude Coste, с френско 
гражданство, от името на „Association contre les inondations, 
défense de l'eau et de l'environnement“, относно пречистване на 
дъждовните отпадъчни води за защита на повърхностните 
води във Франция 
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 478.555
   FdR 887601

Становище

7. Становище относно 20 основни причини за загриженост на 
европейските граждани и на предприятията за 
функционирането на единния пазар
(2011/0000(INI))
Докладчик:  BUSUTTIL     (PPЕ)
краен срок за изменения: 27.03.2012 г. - гласуване : 24.04.2012 
г.)
- разглеждане на проектостановище

    PA– PE 483.750
    FdR 894225

Проучвателни мисии

8. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23 - 24.11. 
2011 г.)
- разглеждане

   DT–
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9. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23 - 26.11. 
2011 г.)
- разглеждане
(в присъствието на вносителя на петицията)

   DT–

17.30–18.30 ч. (при закрити врата)

10. Заседание на координаторите

* * *

20.03.2012 г. , 9.00 – 12.30

в 9.00 ч.

11. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Време за гласуване ***

12. Становище относно Европейската година на гражданите 
(2013 г.)
(2011/0217(COD))
Докладчик:  SALAVRAKOS  (EFD)
- разглеждане на предложенията за изменения
- приемане на проектостановище

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

    AM– PE 483.770
    FdR 894449

Край на гласуването ***

13. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
за 2011 г. ( чл. 202(8)) 2011/2295(INI))
Докладчик:  CHICHESTER     (ECR)
- Първа размяна на мнения

    DT– PE 483.691
    FdR 893644
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Околна среда

14. Петиция 1327/2010, внесена от Maurice Wintz, с френско 
гражданство, от името на сдруженията „Alsace Nature“ и 
„GCO non merci“, подкрепена от 3 подписа, относно декрет 
на френското правителство от 23 януари 2008 г., който 
обявява строителните работи на големия западен обход A355 
на Страсбург за обществено полезни и неотложни
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 472.103
   FdR 876684

15. Петиция 161/2006, внесена от Dan Brennan, с ирландско 
гражданство, относно замърсяване на околната среда в 
Килкени (Ирландия) и неговото въздействие върху местното 
животновъдство
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 380.904/REV. III
   FdR 882090

16. Петиция 798/2004,внесена от Nicola Leugio, с италианско 
гражданство, относно бракониерството в Малта и 
Петиция 334/2005, внесена от Kevin Sourd, с френско 
гражданство, подкрепена от 3 подписа, относно избиването 
на птици в Малта.
както и
Петиция 886/2005, внесена от Hugues FANAL, с белгийско 
гражданство, от името на Белгийското кралско дружество за 
защита на птиците (LRBPO), относно транспонирането на 
Директива 79/409/EИО относно опазването на мигриращите 
птици от страна на малтийските органи.
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 530/2006, внесена от Lutz Blume, с германско 
гражданство, относно избиването на птици в Малта.
както и
Петиция 1091/2007, внесена от г-н Seamus Feeney, с 
ирландско гражданство, относно лова на защитени прелетни 
птици в Малта и Кипър
както и
Петиция 1374/2010, внесена от Bernhard Vetter, с германско 
гражданство, относно незаконен лов на мигриращи птици в 
редица държави-членки на ЕС 

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871

17. Петиция 1518/2008>, внесена от Ирина Матеева, с българско 
гражданство, от името на Българско дружество за защита на 
птиците, относно неизпълнението от страна на българските 
органи на разпоредбите във връзка със специалните защитени 
зони, съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно 
опазването на дивите птици

   CM–
   PE 426.999/REV. IV
   FdR 887561
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(в присъствието на вносителя на петицията)

както и
Петиция 997/2007, внесена от Ивайло Иванов, с българско 
гражданство, от името на Българското дружество за защита 
на птиците, подкрепена от 6 подписа, относно неправилното 
транспониране на мрежата „НАТУРА 2000“ в България в 
резултат на нарушаване на Директивата за птиците и 
Директивата за местообитанията
както и
Петиция 1503/2007, внесена от Йордан Стаменов Лазов, с 
българско гражданство, относно опазването на околната 
среда в България

   CM–
   PE 407.997/REV. V
   FdR 887556

18. Петиция 1044/2011, внесена от Joanna Swabe, с британско 
гражданство, от името на „Humane Society International“, 
подкрепена от 22 подписа, относно препоръката на 
канадското правителство във връзка с арбитражен съвет на 
Световната търговска организация относно прилагането на 
Регламент (ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на 
Съвета относно търговията с тюленови продукти
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir

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

19. Петиция 851/2007,, внесена от Frankie Edwards, с британско 
гражданство, относно издаването на карта за пребиваване на 
египетски гражданин, който е съпруг на британски 
гражданин

   CM– PE 416,419/REV
   FdR 890541

20. Петиция 958/2007, внесена от Graham Unsworth, с британско 
гражданство, относно таксата за регистрация на 
употребявани автомобили, които се внасят в Малта
както и
Петиция 1028/2007, внесена от Nicholas Zelle, с британско 
гражданство, относно таксата за регистрация на 
употребявани МПС, които се внасят в Малта
както и
Петиция 206/2009, внесена от Robert Cassar, с малтийско 
гражданство, относно новите разпоредби в Малта във връзка 
с таксата за регистрация на внасяните употребявани 
автомобили

   CM–
   PE 406,087/REV. VIII
   FdR 890542
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21. Петиция 951/2008, внесена от Erik Beving, с нидерландско 
гражданство, относно дискриминация във връзка с 
устройствено планиране в Ирландия

   CM– PE 430.460/REV
   FdR 810927

22. Петиция 1477/2008, внесена от г-н Thomas Doorny, с 
ирландско гражданство, относно несправедливостта на 
клауза, определяща условия за издаване на разрешителни за 
жилищно строителство в Galway (Ирландия)

   CM– PE 426.896/REV
   FdR 810929

23. Петиция 230/2009, внесена от Spiridon Andriopoulos, с гръцко 
гражданство, относно неспазването от страна на гръцките 
органи на Решение 2007/365/ЕО на Комисията относно 
спешни мерки с цел предотвратяване на въвеждането и 
разпространението в Общността на Rhynchophorus ferrugineus 
(Olivier)

   CM–
   PE 427,088/REV. III
   FdR 890552

24. Петиция 458/2009, внесена от Tomás Sharkey, с ирландско 
гражданство, относно прилагането на клаузата за обитаване и 
ограничаване на правото на разпореждане със собственост в 
Ирландия.

   CM– PE 429.651/REV
   FdR 810930

25. Петиция 458/2010, внесена от Garbiș Vincențiu Kehaiyan, с 
румънско гражданство, от името на „Сдружението за защита 
на данъкоплатците“, относно облагането с данъци на 
физически лица, ангажирани с редовна продажба на 
недвижима собственост в Румъния

   CM– PE 458,692/REV
   FdR 890558

26. Петиция 1053/2010, внесена от Antonio и Susanna Cifelli, с 
италианско гражданство, относно двойно данъчно облагане в 
Италия и Германия

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

27. Петиция 1313/2010, внесена от B. P. A., с испанско 
гражданство, относно таксата за копиране за лично ползване, 
прилагана от страна на Испания за оборудване, апаратура и 
носители за цифрово възпроизвеждане

   CM–
   PE 462,695/REV. II
   FdR 890561

28. Петиция 1457/2010, внесена от Christian Frener, с австрийско 
гражданство, относно признаването от страна на Швейцария
на обучение за водачи на товарни автомобили, придобито в 
държави-членки на ЕС

    CM– PE 475.810
    FdR 882146

29. Петиция 1593/2010, внесена от Francesco Pierandrea Luca 
Falcone, с италианско гражданство, относно замърсяването на 
морската среда с отпадни води в Сицилия

    CM– PE 469.916
    FdR 874143

30. Петиция 1615/2010 внесена от Ioannis Katsodoniotakis, с 
гръцко гражданство, от името на „Kataskevastiki Dias 
A.T.E.V.E“, относно държавното дружество „Ellinika 

   CM– PE 467,130/REV
   FdR 890562
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Touristika Akinita“ и предполагаемо неспазване на правилата 
на ЕС в областта на възлагането на обществени поръчки

31. Петиция 31/2011, внесена от Volker Schmohl, с германско 
гражданство, от името на Bürgerinitiative Müggelspree, 
относно гнева на някои граждани на провинция Бранденбург 
във връзка с въздействието на европейските политики 
съгласно Рамковата директива за водите.

   CM– PE 472.143
   FdR 876871

32. Петиция 521/2011, внесена от Fenderico Gianluca, с 
италианско гражданство, от името на „Lega Nord Martellago“, 
относно обща европейска политика в областта на 
имиграцията

   CM– PE 480,716
   FdR 890565

33. Петиция 692/2011, внесена от Francesco Di Pasquale, с 
италианско гражданство, относно проблеми с 
водоснабдителната мрежа в Италия

   CM– PE 480,725
   FdR 890574

34. Петиция 701/2011, внесена от John Kingston, с ирландско 
гражданство, относно въвеждането в Ирландия на данък 
върху енергията, генерирана от вятъра

   CM– PE 480,726
   FdR 890575

35. Петиция 747/2011, внесена от Asuncion Cremades Campos, с 
испанско гражданство, относно неприлагането на Директива 
2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
признаването на професионалните квалификации във връзка 
с обучение за фармацевт в Университета Murcia в Испания

   CM– PE 480,727
   FdR 890576

36. Петиция 753/2011, внесена от Dries Emmen, с нидерландско 
гражданство, относно признаването на неговите 
квалификации и твърдения за нарушение на Директива 
2005/36/ЕО

   CM– PE 480,728
   FdR 890577

37. Петиция 791/2011, внесена от Mikel Basabe Kortabarria, с 
испанско гражданство, относно това, че по време на събитие, 
организирано от Европейската комисия във Victoria-Gasteiz, в 
Баската автономна област, Испания, не е бил използван 
баският език

   CM– PE 480,730
   FdR 890579

38. Петиция 800/2011 от Henryk Nowakowski, (вероятно с 
германско гражданство), от името на G.B. De Paoli, относно 
данъчното облагане в Италия

   CM– PE 480,731
   FdR 890580

39. Петиция 870/2011, внесена от Reinhold Leckert, с германско 
гражданство, относно признаване на Европейския 
сертификат за съответствие по отношение на модел 
мотоциклет в Германия

    CM– PE 480,735
    FdR 890584
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40. Петиция 953/2011, внесена от Andrzej Wójcik, с полско 
гражданство, относно искане за правно съдействие във 
връзка с дело в Полша и по-добро сътрудничество по 
гражданските въпроси в ЕС

    sir
    JURI opinion

41. Петиция 973/2011, внесена от Lorenzo Croce, с италианско 
гражданство, от името на AIDAA (Италианската асоциация за 
защита на животните и околната среда), относно искането за 
забрана на клането на коне

    CM– PE 480,737
    FdR 890586

o O o

42. Дата и място на следващото заседание
  24 април 2012 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.


