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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)208_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

вторник, 24 април 2012 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 487.759
FdR 899194

2. Одобрение на протокола на заседаниeто от:
- 27 - 28 февруари 2012 г.

PV– PE 483.861
FdR 895087
+приложения

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 представители на Европейската комисия

*** Време за гласуване ***

5. Становище относно „20 основни въпроса, предизвикващи 
безпокойство сред европейските граждани и предприятия във 
връзка с функционирането на единния пазар“   (IMCO)
(2012/2044(INI))
Докладчик: BUSUTTIL     (PPЕ)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище

    PA– PE 483.750v02
    FdR 896.103

   AM– PE 486.131
   FdR 897498

6. Становище относно прилагането на законодателството на ЕС 
относно водите преди приемането на необходимия цялостен 
подход към предизвикателствата пред Европа в областта на 
водите (2011/2297(INI) - ENVI)
Докладчик:   CHOUNTIS     (GUE)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище

    PA– PE 480,836
    FdR 891245

   AM– PE 486.133
   FdR 897504

*** Край на гласуването ***

7. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
за 2011 г.(член 202, параграф 8)   2011/2317(INI))
Докладчик:  CHICHESTER     (ECR)
- разглеждане на проектодоклад

    PR– PE 483.811
    FdR 894682

8. Становище относно административно-процесуалното право 
на Европейския съюз
(2012/2024 (INI))       (за JURI)
Докладчик:   AUKEN   (Verts/ALE)
(краен срок за внасяне на измененията: 2 май 2012 г.  /  
гласуване: 19 юни 2012 г.)
- разглеждане на проектостановище

    PA– PE 486.110
    FdR 897391

9. Становище относно Стратегията на Европейския съюз за 
защита и хуманно отношение към животните за периода 
2012—2015 г.
(2012/2043(INI))    (за AGRI)
Докладчик:   BOSTINARU    (S&D)

    PA– PE 486.080
    FdR 897107
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(краен срок за внасяне на измененията: 19 април 2012 г., 
12.00 ч.  /  гласуване: 8 май 2012 г.)
- разглеждане на проектостановище

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

Благосъстояние на животните

10. Петиция 1613/2010, внесена от Rosa Letamendia Perez de San 
Román, с испанско гражданство, от името на „Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore“, 
относно нелегалния износ на бездомни кучета и котки от 
Испания

   CM– PE 469.921
   FdR 874149

11. Петиция 0825/2011, внесена от M. R., с италианско 
гражданство, относно защитата на домашните любимци в 
Испания
и
Петиция 1321/2011, внесена от Massimo Pradella, с 
италианско гражданство, от името на „Международната 
организация за защита на животните“, подкрепена от 112 683 
подписа, относно създаването на правна рамка на ЕС за 
защита на бездомните и скитащите животни
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 483.587
   FdR 892907

   sir

12. Петиция 595/2011, внесена от Kendra Pinder, с британско 
гражданство, относно предполагаемо малтретиране на 
животни в Румъния
и
Петиция 1234/2011, внесена от Marja Kokkonen, с 
финландско гражданство, относно лошото третиране на 
кучета и котки в Барлад, Румъния

   CM– PE 483.570
   FdR 892890

   sir

13. Петиция 1274/2011, внесена от Rumi Becker, с германско 
гражданство, от името на „Ärzte für Tiere e.V.“ (Европейска 
мрежа „Dogs 4 Dogs“), подписана от още 157 456 души, 
относно създаването на европейска правна рамка за защита 
на бездомни животни
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir

11.30–12.30 ч.     (при закрити врата)
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14. Заседание на координаторите

* * *

в 15 ч.

15. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Околна среда

16. Петиция 886/2011, внесена от Веско Димов, с българско 
гражданство, подкрепена от 8 000 подписа, относно 
рисковете, свързани с проучването и добива на шистов газ
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция 1378/2011, внесена от Piotr Urbanowicz, с полско 
гражданство, относно добива на шистов газ в Полша

   CM– PE 485.986
   FdR 896429

   sir

Образование

17. Петиция 358/2011, внесена от Tomasz Snarski, с полско 
гражданство, относно изменение на литовския закон за 
образованието и произтичащото от това ограничаване на 
училищните предмети, които се преподават на полски език
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция 942/2011, внесена от Józef Sloma Sadowski, с полско 
гражданство, от името на сдружението „Viribus Unitis LGD“, 
подкрепена от 3 подписа, относно изменение на Закона за 
образованието в Литва и последващото нарушение на 
Директива 2000/43/ЕО на Съвета относно прилагане на 
принципа на равно третиране на лица, без разлика на расата 
или етническия произход

   CM– PE 478.561
   FdR 888426

Здравеопазване

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

   CM– PE 478,597
   FdR 887648
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свързани с бременността и раждането
(в присъствието на вносителя на петицията)

Становище

19. Становище относно създаването на Програма „Права и 
гражданство“ за периода 2014-2020 г. (COD 2011/0344)
Докладчик:   VALEAN  (ALDE)
- първа размяна на мнения

Проучвателни посещения

20. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23-24 
ноември 2011 г.)
- разглеждане

   DT–

21. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23-26 
ноември 2011 г.)
- одобрение

   DT– 483.803
   FdR 894656

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

22. Петиция 995/2002, внесена от г-н Stylianos Zambetakis, с 
гръцко гражданство, от името на Асоциацията на гръцките 
собственици на пътнически кораби, относно въвеждането в 
Гърция на Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета за морския 
каботаж
и
Петиция 1821/2009, внесена от Themistoklis Papatheofanous, с 
гръцко гражданство, от името на Chambers Group for the 
Development of Greek Isles (EOAEN), относно проблеми с 
транспортирането на пътници и стоки за и от гръцките 
острови

    CM–
    PE 339,437/REV. VI
    FdR 892924

23. Петиция 0613/2007, внесена от Robert Houliston, с британско 
гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно 
възпрепятстване на граждани на Европейския съюз при 
упражняване на правото им да избират и да бъдат избирани в 
общинските избори и в изборите за Европейски парламент в 
Испания

   CM– PE 407.957/REV
   FdR 853653

24. Петиция 1328/2007, внесена от Zsak Ferenc Tibor, с унгарско 
гражданство, относно опазването на околната среда в 
Унгария

    CM–
    PE 414,053/REV. VI
    FdR 892836



PE487.759 v01-00 6/11 OJ\899194BG.doc

BG

25. N°  1062/2008, внесена от инициативен комитет „Велико 
Търново за гората“, България, подкрепена от 879 подписа, 
относно неприлагането от българските органи на Директива 
на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата флора и фауна във връзка със 
строителни дейности в територия от Натура 2000 в 
Централна България

   CM– PE 456,728
    FdR 853705

26. Петиция 1351/2008, внесена от г-н Peter Hudson, с британско 
гражданство, относно дискриминационното отношение към 
ромското население в Италия

   CM– PE 428.044
   FdR 789437

27. Петиция 1885/2008, внесена от Viniczay Tibor, с унгарско 
гражданство, от името на общинските органи на 
Szentgotthard, относно разполагането на инсталация за 
изгаряне на отпадъци в Lafnitztal, Австрия

   CM– PE 428.078/REV
   FdR 834713

28. Петиция 0006/2009, внесена от Jean Marie Taga Fosso, с 
френско гражданство, относно дискриминация, основана на 
гражданство, във връзка с отказа на британските органи да 
признаят степента му по фармация, получена във Франция
и
Петиция 1413/2009, внесена от АЕ, с испанско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация въз основа на 
националност, във връзка с достъпа до професията фармацевт 
в Обединеното кралство
и
Петиция 1812/2009, внесена от José Antonio Melgarejo 
Melgarejo, с испанско гражданство, относно лицата, които 
желаят да работят като фармацевти в Обединеното кралство 
и които са придобили квалификация в други държави членки
и
Петиция 0479/2011, внесена от Obi Aso, с унгарско 
гражданство, относно ограничения за работата му като 
фармацевт в Обединеното кралство

    CM–
    PE 427.081/REV. IV
    FdR 894439

29. Петиция 0754/2009 , внесена от I.A., с румънско гражданство, 
относно масово изсичане на гори в Карпатите (Румъния)

    CM–
    PE 454,585/REV
    FdR 892839

30. Петиция 1788/2009, внесена от M.T., с българско 
гражданство, относно асфалтова база в Севлиево, България
и
Петиция 0634/2010, внесена от Момчил Минчев, с българско 
гражданство, от името на гражданското сдружение 
„Севлиево за всички“, относно изграждането на асфалтова 
база в зоната от Натура 2000 „Видима“ в близост до гр. 
Севлиево в България и свързаните с това нарушения на 

   CM–
   PE 445.615/REV. II
   FdR 887583
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разпоредбите на ЕС в областта на околната среда

31. Петиция 0129/2010, внесена от Walter Bauer, с германско 
гражданство, относно визови разходи и спазване на 
съответните споразумения от страна на германските органи

    CM–
    PE 448,724/REV
    FdR 892840

32. Петиция 0529/2010, внесена от Александър Ненчев, с 
българско гражданство, относно неприлагането от страна на 
италианските органи на Директива 2004/80/ЕО на Съвета 
относно обезщетението на жертвите на престъпления

   CM– PE 469,898/REV
   FdR 892844

33. Петиция 0530/2010, внесена от Bernard Bailly, с френско 
гражданство, от името на екологична организация „Santé, 
Environnement, Vie, Eau en Morgan“, относно неспазването от 
страна на френските органи на Директива 2001/88/ЕО на 
Съвета за изменение на Директива 91/630/ЕИО относно 
определяне на минималните стандарти за защита на свинете

   CM– PE 456.750/REV
   FdR 882134

34. Петиция 1080/2010, внесена от Илко Йорданов Димов, с 
българско гражданство, относно неспазването от страна на 
италианските съдебни органи на принципите на ЕС за правна 
сигурност на лица, които са заподозрени, обвинени или които 
са обект на наказателно преследване

   CM– PE 460,733/REV
   FdR 892846

35. Петиция 1280/2010, внесена от C.V., с румънски гражданство, 
относно възпрепятстване от румънските органи на 
свободното движение на стоки

   CM– PE 462,693/REV
   FdR 892849

36. Петиция 1384/2010, внесена от Dieter Schlemann, с германско 
гражданство, от името на предприятието LTB Schlemann 
GmbH, относно бездействието на Европейската агенция за 
авиационна безопасност (ЕААБ) във връзка с нарушения на 
Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията за определяне на 
правила за прилагане на сертифициране за летателна годност 
и за опазване на околната среда на въздухоплавателни 
средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, 
както и за сертифициране на проектантски и производствени 
организации

    CM– PE 483,558
    FdR 892851

37. Петиция 0103/2011, внесена от Georg Götz, с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация и 
нарушения от страна на нидерландските органи и 
нидерландските предприятия на правото на свободно 
движение и пребиваване на граждани на ЕС

    CM– PE 483,559
    FdR 892852
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38. Петиция 0248/2011, внесена от Ryszard Czarnecki, с полско 
гражданство, подкрепена с един подпис, относно 
несъвместимостта на новия полски изборен закон с 
Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета за координирането на някои разпоредби, установени в
закони, подзаконови и административни актове на 
държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на 
аудиовизуални медийни услуги

   CM– PE 469.946
   FdR 874175

39. Петиция 0270/2011, внесена от Roman 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, във връзка с проект за изграждането на магистрала в 
Южна Полша

   CM– PE 473.761
   FdR 879036

40. Петиция 0435/2011, внесена от Jean Pierre Billet & Marie 
Claude Virama, с френско гражданство, от името на 
„Association de Défense des Victimes de Nuisance dans leur 
Environment“, подкрепена от 3 подписа, относно 
предполагаемо нарушение на законодателството на ЕС чрез 
изграждане на летище за хеликоптери в Saint-Gilles, Réunion

   CM– PE 483,563
   FdR 892883

41. Петиция 0453/2011, внесена от Athanassios-Miltiadis 
Kokkinos, с гръцко гражданство, относно положението в 
еврозоната и обстоятелството, че Европейската централна 
банка (ЕЦБ) не е наложила дългови облигации

   sir
   ECONreply

42. Петиция 0460/2011, внесена от M. T., с румънско 
гражданство, относно твърдение за нарушаване на 
неприкосновеността на личния живот при закупуване на 
билети за транспорт от транспортната фирма RATB в 
Румъния

   CM– PE 483,564
   FdR 892884

43. Петиция 0539/2011, внесена от Lorenzo Mengoli, с италианско 
гражданство, от името на „Associazione Aster“, относно щети 
за селското стопанство, причинени от копитни и други диви 
животни в региона Emilia Romagna, Италия

   CM– PE 483,567
   FdR 892887

44. Петиция 0569/2011, внесена от R. K., с гръцко гражданство, 
относно отказ без обяснение от страна на гръцкия консул в 
Сърбия да му бъде издадена виза за Гърция

   CM– PE 483,568
   FdR 892888

45. Петиция 0586/2011, внесена от Gennaro Sepe, с италианско 
гражданство, относно дискриминационни търговски 
практики и нелоялна конкуренция поради неприлагане на 

   CM– PE 483,569
   FdR 892889
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Директива 123/2006/ЕО и съответно на Закон 59/2010 от 
страна италианските органи

46. Петиция 0616/2011, внесена от Armin Jäger, с германско 
гражданство, относно липсата на прозрачност на процеса на 
определяне на рейтинги и рейтинговите модели на 
финансовите пазари

   CM– PE 483,571
   FdR 892891

47. Петиция 0639/2011, внесена от Reinhard Forst, с германско 
гражданство, от името на „Botanische Vereinigung für 
Naturschutz in Hessen“, относно становище на Комисията за 
изключение от Директива 92/43/ЕИО (местообитания) за 
строителството на автомагистрала А49 въз основа на невярна 
информация

   CM– PE 483,572
   FdR 892892

48. Петиция 0698/2011, внесена от R.A.P., с малтийско 
гражданство, относно превоза на автомобили с ферибот 
между Малта и Гозо

   CM– PE 483,575
   FdR 892895

49. Петиция 0720/2011, внесена от Siegfried Schäfer, с германско 
гражданство, относно забрана за носене на течности в ръчния 
багаж по време на полет

   CM– PE 483,578
   FdR 892898

50. Петиция 0752/2011, внесена от Patrick Cottez, с френско 
гражданство, относно уеднаквяване на правилата за 
движение по пътищата в ЕС

   CM– PE 483,579
   FdR 892899

51. Петиция 0766/2011, внесена от Walter Heinz Greiner, с 
германско гражданство, относно по-добро етикетиране –
дата, до която да се продават, и минимален капацитет – на 
батериите

   CM– PE 483,580
   FdR 892900

52. Петиция 0780/2011, внесена от Igor Herzog, с германско 
гражданство, относно признаването на квалификациите на 
стоматолозите в Германия

   CM– PE 483,584
   FdR 892904

53. Петиция 0812/2011, внесена от Silvia Beltran Pallares, с 
испанско гражданство, от името на „Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente“, относно смъртността на 
пчелите в Европейския съюз

   CM– PE 483,585
   FdR 892905

54. Петиция 0827/2011, внесена от Gerhard Pollheide и Anita 
Brandt, с германско гражданство, подкрепена от 2 подписа, 
относно предполагаемото нарушение на Регламент (ЕО) № 
44/2001 относно компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по граждански и 
търговски дела

   CM– PE 483,588
   FdR 892908
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55. Петиция 0830/2011, внесена от Polikarpos Markaras, с гръцко 
гражданство, относно унищожаване на околната среда на 
зелената зона „Pedio tou Areos“ в Атина

   CM– PE 483,589
   FdR 892909

56. Петиция 0843/2011, внесена от Alessandro Michelucci, с 
италианско гражданство, относно системите за електронно 
наблюдение
и
Петиция 0943/2011, внесена от Alessandro Michelucci, с 
италианско гражданство, от името на Gothic Party, относно 
признаването като професионална категория на хората, 
работещи в сферата на информационните технологии

   CM– PE 483,591
   FdR 892911

57. Петиция 0846/2011, внесена от Giuseppe Giacomini, Stefano 
Cresta и Sergio Maradei, с италианско гражданство, от името 
на Assoutenti, относно правилното етикетиране на 
алкохолните напитки

   CM– PE 483,592
   FdR 892912

58. Петиция 0866/2011, внесена от Peter Mohr, с германско 
гражданство, относно непризнаване в Белгия на неговото 
свидетелство за управление на МПС на инвалид, издадено в 
Германия

   CM– PE 483,593
   FdR 892913

59. Петиция 0876/2011, внесена от Dennis von Heimburg, с 
германско гражданство, от името на „Vereinigung der 
Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen“, относно ДДС 
върху пластичната хирургия

   CM– PE 483,594
   FdR 892914

60. Петиция 0880/2011, внесена от Петър Троянски Пенчев, с 
българско гражданство, от името на „група във Фейсбук, 
подкрепяща доблестния полицейски служител от 
българското Министерство на вътрешните работи“, относно 
твърденията на българския полицейски служител Константин 
Иванов за корупция в Министерството на вътрешните работи 
на България

   CM– PE 483,595
   FdR 892915

61. Петиция 0893/2011, внесена от Ioan Stan, с румънско 
гражданство, подкрепена от 10 подписа, относно сграда, 
която не е подходяща за живеене, в град Jimbolia (окръг 
Timiș)

   CM– PE 483,596
   FdR 892916

62. Петиция 0901/2011, внесена от Spiridon Zouridakis, с гръцко 
гражданство, от името на сдружението „Sillogos Trochalou“, 
относно липсата на пречиствателна станция за отпадъчни 
води и замърсяването на бреговата ивица на Южен Крит в 
резултат на това

   CM– PE 483,597
   FdR 892917



OJ\899194BG.doc 11/11 PE487.759 v01-00

BG

63. Петиция 0931/2011, внесена от O.K., с полско гражданство, 
относно непризнаване от страна на полските органи на 
обучение за стоматолог в Русия

   CM– PE 483,599
   FdR 892919

64. Петиция 0952/2011, внесена от Zofia Kalasa, с полско 
гражданство, относно положението в град Mordy в източна 
Полша

   CM– PE 483,600
   FdR 892920

65. Петиция 0991/2011, внесена от Свилен Радев, с българско 
гражданство, относно неспазване от страна на българските 
органи на Регламент (ЕО) № 796/2004 на Комисията за 
определяне на подробни правила за прилагане на 
интегрираната система за администриране и контрол, 
кръстосано спазване и модулация

   CM– PE 483,603
   FdR 892923

o O o

66. Дата и място на следващото заседание
 8 май 2012 г., 9.00 –12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.


