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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)203_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Вторник, 8 май 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала PHS P4B001

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

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

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

Права на потребителите

4. Петиция 1268/2010, внесена от Cristóbal Aguado Laza, с 
испанско гражданство, от името на сдружението на 
земеделските стопани във Валенсия „ASAJA“, относно 
фитосанитарните продукти, вредителите и болестите по 
растенията
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 469.901
   FdR 874128

Околна среда

5. Петиция 338/2010, 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 на петицията)

   CM–
   PE 456.744/REV. II
   FdR 890557

Политика в областта на туризма

6. Петиция 1132/2009, внесена от H.M., с португалско 
гражданство, от името на Асоциация на португалските 
туристически фирми „AETP“, относно липсата на 
прозрачност във връзка с кандидатстването за средства в 
рамките на оперативните програми на ЕС
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 441.092/REV
   FdR 887573

Становища

7. Становище относно създаването на програмата ,,Права и 
гражданство“ за периода 2014–2020 г. (COD 2011/0344)  
(LIBE)
Докладчик по становище:   VALEAN  (ALDE)
(краен срок за внасяне на измененията: 24.05.2012 г.  / 
разглеждане на измененията: 19.06.2012 г.   /  гласуване: 
12.07.2012 г.)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 487.768
    FdR 899260



OJ\900609BG.doc 3/11 PE487.985v02-00

BG

8. Становище относно 28-ия годишен доклад относно контрола 
над прилагането на правото на Европейския съюз (2010 г.)
(2011/2275(INI)  (JURI)
Докладчик по становище:   GERINGER de O (S&D)
(краен срок за внасяне на измененията: 21.05.2012 г .   /  
гласуване: 19.06.2012 г.)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 487.981
    FdR 900495

Проучвателни мисии

9. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23–24.11. 
2011 г.)
- кратко разглеждане и евентуално одобрение

   DT–

10. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23–26.11. 
2011 г.)
- кратко разглеждане и евентуално одобрение

   DT–

11.30–12.30 ч. (при закрити врата)

11. Заседание на координаторите

* * *

15.00 ч.

12. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

13. Изявление на члена на ЕК Maros Sefcovic относно текущите 
теми в рамките на структурирания диалог  
- последвано от размяна на мнения с членовете на комисията.    

16.00 ч.
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*** Време за гласуване ***

14. Становище относно Стратегията на Европейския съюз за 
защита и хуманно отношение към животните за периода 
2012—2015 г.
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Докладчик по становище:   BOSTINARU    (S&D)
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище

    PA– PE 486.080
    FdR 897107

    AM– PE 487.812
    FdR 899610

*** Край на гласуването ***

Околна среда

15. Петиция 197/2012, внесена от Francesco Saltini, с италианско 
гражданство, относно планирано депо за отпадъци в близост 
до Рим – в Corcolle, Лацио    
(в присъствието на вносителя на петицията и италиански 
органи)

   Резюме, сведения и 
препоръки

Търговия – основни права

Петиция 1221/2011, внесена от G.K., с латвийско 
гражданство, относно нарушение на частта от 
споразумението ACTA (Търговско споразумение за борба с 
фалшифицирането), засягаща правото на неприкосновеност 
на личния живот,
както и

   Резюме, сведения и 
препоръки

Петиция 116/2012, внесена от Iwo Domeracki, с полско 
гражданство, относно Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането,
както и
Петиция 142/2012, внесена от Mateusz Wójtowicz, с полско 
гражданство, от името на сдружението „Forum Rdzawka”, 
подкрепена от два подписа, относно опозиция срещу 
международното търговско споразумение ACTA,
както и
Петиция 203/2012, внесена от Joachim Scholz, с германско 
гражданство, относно ACTA,
както и

   Резюме, сведения и 
препоръки

   Резюме, сведения и 
препоръки

16.

Петиция 223/2012, внесена от Alex Wilks, с британско 
гражданство, от името на AVAAZ, подкрепена от над 2,5 
милиона подписа, относно ACTA
(в присъствието на вносителите на петициите)

   Резюме, сведения и 
препоръки
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Държавни помощи

17. Петиция 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, с 
българско гражданство, от името на българската „Зелена 
партия/Българските зелени“, относно 
замяна на земи и корупция в България
(вероятно в присъствието на вносителя)

    CM–
    PE 428.060/REV. II
    FdR 882112

* * *

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

18. Петиция 0951/2007, внесена от R.H., с германско 
гражданство, относно опростяване на издаването на входна 
виза за Германия от Швейцария на неговата съпруга с руско 
гражданство

   CM– PE 430.490/REV
   FdR 896357

19. Петиция 1037/2007, внесена от Jill Bell, с ирландско 
гражданство, от името на Ирландската асоциация на 
магазините за здравословна храна, относно Директива 
2002/46/ЕО за сближаване на законодателствата на 
държавите членки по отношение на добавките към храни,
както и
Петиция 1184/2007, внесена от Grace Kinirons, с ирландско 
гражданство, от името на „Nutritional Therapists of Ireland”, 
относно Директива 2002/46/EО за сближаване на 
законодателствата на държавите членки по отношение на 
добавките към храни,
както и
Петиция 1419/2008, внесена от Robert Verkerk, с британско 
гражданство, от името на Асоциацията за естествено здраве 
(Alliance for Natural Health), относно спешната необходимост 
от преразглеждане на опциите за оценка и контрол на риска 
във връзка с плановете да се ограничи достъпът на 
потребителите до витамини и минерали, 
както и
Петиция 1849/2008, внесена от г-н Alan G. Ruth, с ирландско 
гражданство, от името на Ирландския здравен синдикат, 
относно Директива 2002/46/ЕО за сближаване на 
законодателствата на държавите членки по отношение на 

   CM–
   PE 414.110/REV. II
   FdR 896358
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добавките към храни, 
както и
Петиция 0415/2009, внесена от P. A., с шведско гражданство, 
относно Директива 2002/46/ЕО относно сближаване на 
законодателствата на държавите членки по отношение на 
добавките към храни

20. Петиция 1105/2007, внесена от г-н L.M., с унгарско 
гражданство, относно причинените му вреди от шумовото 
замърсяване вследствие на дейността на летище „Ferihegy” в 
Будапеща

   CM–
   PE 411.983/REV. II
   FdR 896359

21. Петиция 1317/2007, внесена от S. Fedrau, с германско 
гражданство, от името на „Holzhof Zeil GmbH & Co KG“, 
относно секторната забрана за товарни моторни превозни 
средства в австрийската провинция Тирол, влязла в сила на 1 
януари 2008 г.

   CM–
   PE 414.081/REV. II
   FdR 896364

22. Петиция 1379/2007, внесена от Georgopoulos Georgios, с 
гръцко гражданство, от името на Общогръцката асоциация за 
национален и международен превоз на пътници (Dromeas), 
относно необходимостта от премахване на ограниченията за 
издаване на разрешителни за пътен превоз за туристически 
автобуси

   CM–
   PE 415.079/REV. III
   FdR 896365

Петиция 813/2008, внесена от г-н John Brian, с британско 
гражданство, относно твърдения за нарушаване на общите 
принципи, които ръководят дейността на Европейския орган 
за безопасност на храните (ЕОБХ), във връзка с 
разглеждането на заявления за генетично модифицирани 
храни,
както и

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Петиция 305/2010, внесена от Carola Twardella, с германско 
гражданство, относно нейните препоръки към Парламента да 
преразгледа решението си за разрешаване на мащабното 
засаждане на генетично модифицирани картофи от „BASF“ и 
продажбата на генетично модифицирана царевица от 
„Monsanto“,
както и

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

23.

Петиция 436/2010, внесена от г-н Brian John, с британско 
гражданство, относно официален протест срещу проект за 
регламент на Комисията относно правила за прилагане 
относно заявленията за разрешаване на генетично 
модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета и 
за изменение на Регламент (ЕО) № 641/2004 и Регламент 
(ЕО) № 1981/2006

   Резюме, сведения и 
препоръки

   Отговор на ENVI
   Отговор на ЕОБХ
   Отговор на члена на 
ЕК Dalli
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24. Петиция 0941/2008, внесена от Nicolae Danut Ilea, с румънско 
гражданство, относно твърдение за нарушения на 
законодателството в областта на опазването на околната 
среда във връзка с изграждането на дървообработваща 
платформа от „Kronospan S.A.” в Брашов (Румъния)

   CM–
   PE 423.675/REV. II
   FdR 896368

25. Петиция 1519/2008, внесена от Matías Cuadrado González, с 
испанско гражданство, относно изграждането на жилищен 
квартал в община Horche, Guadalajara, Испания, в близост до 
промишлена птицеферма

   CM– PE 456.729/REV
   FdR 892838

26. Петиция 0271/2010, внесена от Isabel Gómez Saiz, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma SOS Ribalta“, относно 
въздействието на строежа на трамвайна линия през парк в 
Castellón

   CM– PE 483.556
   FdR 892842

27. Петиция 0356/2010, внесена от Vasile Stoica, вероятно с 
германско гражданство, относно неприлагане от страна на 
германските пенсионни органи на разпоредбите на Регламент 
(ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за 
социално осигуряване на заети лица и членове на техните 
семейства, които се движат в рамките на Общността

   CM–
   PE 450.812/REV. II
   FdR 896371

28. Петиция 0447/2010, внесена от Michel Devaux, с белгийско 
гражданство, относно цената за двупосочен билет за 
пътуване между Brindisi (Италия) и Patras (Гърция) и 
дискриминационни пристанищни такси

   CM–
   PE 452.747/REV. II
   FdR 896372

29. Петиция 0964/2010, внесена от A. d’A., с италианско 
гражданство, относно Европейската здравноосигурителна 
карта

   CM– PE 460.722/REV
   FdR 896375

30. Петиция 1089/2010, внесена от Lidia Valentini, с италианско 
гражданство, от името на „Associazione Viaggiatori“, относно 
неспазване на договори и решения относно 
трансевропейските мрежи

   CM– PE 485.954
   FdR 896380

31. Петиция 1132/2010, внесена от Richard Prince, с полско 
гражданство, относно неговото лично положение и 
предполагаема дискриминация срещу чуждестранни 
работници в Обединеното кралство

   CM– PE 469.900/REV
   FdR 896381

32. Петиция 1172/2010, внесена от A. Y., с кипърско 
гражданство, от името на „Инициативна група за защита на 
човешките права на лицата от анклава“, подкрепена от 514 
подписа, относно влошаване на състоянието на околната 
среда в територията по програмата „Натура 2000” 

   CM– PE 485.955
   FdR 896382
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Rizokarpaso, която се намира в окупираната част на Кипър

33. 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,
както 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 за превозни средства

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   Отговор от Ирландия 
   Отговор от ECON

34. Петиция 1554/2010, внесена от D. R., с германско 
гражданство, относно неравно третиране при сключването на 
договор за мобилен телефон

   CM– PE 472.136/REV
   FdR 896394

35. Петиция 0078/2011, внесена от Franco Brizzi, с италианско 
гражданство,от името на Националната асоциация за 
бъбречна трансплантация (Associazione Nazionale Trapiantati 
di Rene), относно искане за преразглеждане на членове от 
италианския правилник за движението по пътищата по 
отношение на забраната за издаване или подновяване на 
свидетелства за управление на моторни превозни средства от 
категории C/D/E на лица с бъбречна трансплантация

    CM– PE 485.957
   FdR 896396

36. Петиция 0282/2011, внесена от M.L., с испанско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация при плащането на 
данъци в Испания

   CM– PE 472.162/REV
    FdR 896397

37. Петиция 301/2011, внесена от Zuzanna Kurtyka, с полско 
гражданство,от името на „Katyn 2010 Family Federation“, 
подкрепена от около 400 000 подписа, относно самолетната 
катастрофа край Смоленск от 10 април 2010 г.

    CM– PE 472.083
    FdR 876504

38. Петиция 0359/2011, внесена от Krystyna Szewczyk, с полско 
гражданство, подкрепена от 870 подписа, относно 
строителство на инсталация за биогаз в Konopnica в 
централна Полша и свързаното с това нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда

   CM– PE 473.772/REV
   FdR 896398
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39. Петиция 0451/2011, внесена от Noel Dolan, с ирландско 
гражданство, относно проблеми със събирането на 
семейството на лице, което пребивава в държава членка, на 
която е гражданин, и гражданин на трета страна

   CM– PE 485.958
   FdR 896400

40. Петиция 0482/2011, внесена от S.I., с малтийско гражданство, 
относно отказ от страна на органите на Обединеното 
кралство на молба за издаване на виза, подадена от 
гражданин на трета страна, женен за гражданка на ЕС

   CM– PE 485.959
   FdR 896401

41. Петиция 0541/2011, внесена от Miguel Ángel Oca Sanz, с 
испанско гражданство, от името на „Asociácion Montes Oca“, 
относно изграждането на автомагистралата A-12 „Camino de 
Santiago”: Santo Domingo de la Calzada – Burgos (La Rioja и 
Burgos), Испания

   CM– PE 485.960
   FdR 896402

42. Петиция 0544/2011, внесена от Roberto Raggi и Giuseppe 
Fusari, с италианско гражданство, от името на „SOS European 
Consumers’ Association”, относно защитата на потребителите 
и борбата срещу фалшифицирани хранителни стоки

   CM– PE 485.961
   FdR 896403

43. Петиция 0545/2011, внесена от Paulo Monteiro, с португалско 
гражданство, относно изграждането на терминал за круизни 
лайнери в района на подводния археологически парк в Angra 
do Heroísmo, остров Терсейра, Азорски острови, Португалия

   CM– PE 478.583/REV
   FdR 896404

44. Петиция 0547/2011, внесена от Manuel R. Silva, с португалско 
гражданство, относно твърдение за нанесена вреда върху 
околната среда в Carriço, Guia, Pombal, Португалия

   CM– PE 485.962
   FdR 896405

45. Петиция 0592/2011, внесена от P. I., с италианско 
гражданство, относно признаване на професионална 
квалификация за реставратор на антични книги

   CM– PE 485.964
   FdR 896407

46. Петиция 0644/2011, внесена от Federico Filippini, с 
италианско гражданство, относно процедури за пребиваване 
в Ирландия в нарушение на Директива 2004/38/ЕО

   CM– PE 485.966
   FdR 896409

47. Петиция 0686/2011, внесена от S.M., с румънско 
гражданство, относно искане за коригиращи мерки за 
намаляване на радиоактивното замърсяване в близост до 
химическия завод Amurco (Bacău, Румъния)

   CM– PE 485.967
   FdR 896410

48. Петиция 0694/2011, внесена от Arianna Spessotto, с 
италианско гражданство, от името на подразделението на 
Комитета NO-TAV във Венеция–Т р и е с т ,  относно 
финансирането от ЕС на високоскоростната железопътна 
връзка Venezia–Ronchi dei Legionari

   CM– PE 485.968
   FdR 896411
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49. Петиция 715/2011, внесена от Rita Kasumu, с германско 
гражданство,подкрепена от 10 подписа, относно пропуск да 
бъдат отбелязани редица християнски празници в 
Европейския дневник, публикуван от Европейската комисия

  CM– PE 483.576
   FdR 892896

50. Петиция 0717/2011, внесена от Dietrich Bechstein, с германско 
гражданство, от името на „Flugtouristik Delitzsch e.V.”, 
относно забрана за излитане за техния хидроплан

   CM– PE 485.969
   FdR 896412

51. Петиция 772/2011, внесена от Цветан Георгиев Рангелов, с 
българско гражданство, относно условията на живот в 
българските затворнически килии

   CM– PE 483.582
   FdR 892902

52. Петиция 0743/2011, внесена от Jaime Sanfelix Palau, с 
испанско гражданство, относно твърдения за недостатъци на 
Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета за сближаване на законодателството на държавите 
членки относно етикетирането, представянето и рекламата на 
храните

   CM– PE 485.974
   FdR 896417

53. Петиция 0754/2011, 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

   CM– PE 485.975
   FdR 896418

54. Петиция 0755/2011, внесена от Istvan Adorjani, с унгарско 
гражданство, относно законодателството относно 
найлоновите торбички за купувачите

   CM– PE 485.976
   FdR 896419

55. Петиция 0789/2011, внесена от Alejandro Pastor, с испанско 
гражданство, относно твърдение за нарушение на 
принципите за свободен достъп до информация

   CM– PE 485.977
   FdR 896420

56. Петиция 0864/2011, внесена от Ulrich Mehl, с германско 
гражданство, относно хармонизиране на правилата относно 
специалния сухопътен транспорт

   CM– PE 485.983
   FdR 896426

57. Петиция 0867/2011, внесена от Manfred Appel, с германско 
гражданство, относно признаването на изключение от 
изискването за задължително поставяне на предпазни колани 
в Европа

   CM– PE 485.984
   FdR 896427
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58. Петиция 0874/2011, внесена от Michael Witfer, с германско 
гражданство, от името на „Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster 
e.V.”, относно понижаването на категорията на река Saale до 
воден път без значение за транспорта или туризма

   CM– PE 485.985
   FdR 896428

59. Петиция 0887/2011, внесена от Viorica Sarcu, с румънско 
гражданство, относно използването на европейски средства 
за изграждането на парк

   CM– PE 485.987
   FdR 896430

60. Петиция 0900/2011, внесена от Andreka Maftei, с румънско 
гражданство, относно твърдения за дискриминация срещу 
румънци в Испания

   CM– PE 485.988
   FdR 896431

61. Петиция 0963/2011, внесена от Triin Saag, с естонско 
гражданство, относно трудностите, свързани със закриването 
на банкова сметка в ЕС

   CM– PE 483.602
   FdR 892922

o O o

62. Дата и място на следващото заседание
   19 юни 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.


