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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)203_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Четвъртък 12 юли 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 492.851
FdR 908602

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

*** Време за гласуване ***

4. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
за 2011 г. (член 202, параграф 8) 2011/2317(INI)
Докладчик:  CHICHESTER     (ECR)
приемане на проектодоклада

    PR– PE 483.811
    FdR 894682
    AM– PE 489.586
    FdR 902727

5. Становище относно създаването на програма ,,Права и 
гражданство“ за периода 2014–2020 г. (COD 2011/0344) 
(LIBE)
Докладчик:   VALEAN  (ALDE)
приемане на проектостановището

    PA– PE 487,768 v3
    FdR 901996
    AM– PE 489.636
    FdR 903053

6. Становище относно доклада за 2011 година относно 
прилагането на Хартата на основните права на ЕС - COM 
(2012) 169.
(2011/2069(INI)).
Докладчик:   VALEAN  (ALDE)
(Краен срок за внасяне на измененията: 5.7.2012г.  (на 
английски))
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище

    PA– PE 489.608
    FdR 902859

    AM– PE 492.847
    FdR 908507

Проучвателни мисии

7. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23–24.11. 
2011 г.)
- разглеждане на предложенията за измененията
- одобрение

   DT– PE 483.790-v02
   FdR 906407
   LT– PE 
   FdR 908506

8. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23–26.11. 
2011 г.)
- разглеждане на измененията
- одобрение

   DT–

*** Край на гласуването ***
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9. Годишен доклад относно дейността на европейския 
омбудсман за 2011 г.
(2012/2049(INI)).
Докладчик:  MAZZONI (PPЕ)
(Краен срок за внасяне на измененията: 20.7.2012 г .  / 
гласуване: 19.9.2012 г.)
- разглеждане на проектодоклада

    PR– PE 491.340
    FdR 905697

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

Икономически и парични въпроси

10. Петиция 313/2007, внесена от Mauro Guizzardi, с италианско 
гражданство, относно националния дълг на Аржентина и 
неспособността на страната да заплати дължимото на 
притежателите на облигации
както и
Петиция 670/2009, внесена от Jakob Heichele, с германско 
гражданство, относно това, че държавата Аржентина не 
спазва в срок задълженията по своите държавни облигации, 
не се съобразява с решенията на международните и 
национални съдилища, нито със споразуменията за защита на 
инвестициите.
както и
Петиция 58/2010, внесена от Nicola Stock, с италианско 
гражданство, от името на Associazione Task Force Argentina, 
относно риска за голям брой граждани на ЕС да бъдат 
ощетени във връзка с предстоящото предложение за замяна 
на дълг за неизплатени облигации, издадени от държавата 
Аржентина
(вероятно в присъствието на вносителя)

   Резюме, сведения и 
препоръки

   + писмо от г-жа 
Аштън

Конкуренция - дискриминация

11. Петиция 1331/2010, внесена от Fausto Benzone, с италианско 
гражданство, относно разлики в застрахователните премии за 
превозни средства
както и
Петиция 1621/2010, внесена от F. F., с италианско 
гражданство, относно високите цени на автомобилните 
застраховки
както и
Петиция 1106/2011, внесена от Pietro Avino, с италианско 
гражданство, от името на „Onlus Orgoglio Meridionale“, 
относно разлики в застрахователните премии за превозни 

   CM– PE 472.131/REV
   FdR 903698

   LT ISVAP

   CM– PE 478.698/REV
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средства между отделните региони в Италия
както и
Петиция 0799/2011, внесена от Giuseppe Sorrentino, с 
италианско гражданство, относно дискриминация, свързана 
със застрахователните премии за моторни превозни средства, 
предвидени за жителите на Кампания
(в присъствието на вносителите на петициите)
както и
Петиция 1105/2011, внесена от Marco Fiorentino, с италианско 
гражданство, относно европейските застрахователни премии,

   FdR 903742

   CM– PE 486.013/REV
   FdR 903741

Увреждания

12. Последващи действия на въпрос с искане за устен отговор 
(февруари 2012 г.) и резолюция 
относно
петиция 924/2011, внесена от Dan Pescod, с британско 
гражданство, от името на Европейския съюз на слепите 
(ЕСС)/Кралски национален институт на слепите (КНИС), 
относно достъпа на слепите до книги и други печатни 
продукти
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 964/2011, внесена от Michael Kalmar, с австрийско 
гражданство, от името на Европейската асоциация по 
дислексия, относно достъпа на незрящите лица и лицата с 
дислексия или с други увреждания до книги

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

от 11.30 до 12.30 ч. (при закрити врата)

13. Заседание на координаторите

* * *



OJ\908602BG.doc 5/14 PE492.851v01-00

BG

в 15.00 ч.

14. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Околна среда

15. Петиция 771/2012, внесена от Maurizio Lancellotti, относно 
планирано депо за отпадъци в Pian dell'Olmo
(в присъствието на вносителите и вероятно префекта на 
Рим)

   Резюмета, сведения и 
препоръки

16. Петиция 1345/2009, внесена от Michal Racki, с полско 
гражданство, относно открит рудник за кафяви въглища в 
Долна Силезия в Полша
както и
Петиция 46/2010, внесена от Irena Rogowska, с полско 
гражданство, от името на сдружение „Stop Odkrywce“ 
(Спрете открития рудник), относно открит рудник за 
лигнитни въглища в Долна Силезия (Полша)
(в присъствието на вносителите на петициите)

   CM– PE 448.664/REV
FdR 859607

LT- 867416

17. Петиция 1456/2008, внесена от г-жа Maria Luisa Rivera 
Alvarez, с испанско гражданство, от името на Asociación de 
Vecinos Val do Reblo, Arnado León, относно неблагоприятния 
ефект, оказван от откритите кариери за добив на шисти, 
функциониращи незаконно в село Arnado (Oencia, Leon)

   CM–
   PE 440.045/REV. II
   FdR 896370

18. Петиция 980/2007, внесена от Torkild Todsen, с датско 
гражданство, от името на „Borgergruppen“ (гражданска 
група), относно проекта за изграждане на магистрала между 
Kiplev и Sønderborg в Дания
(вероятно в присъствието на вносителя)

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

19. Петиция 323/2011, внесена от Alejandro Sanchez, с испанско 
гражданство, от името на „Fundacion Equo“, относно 
предполагаемо нарушение на Директива 2008/50/ЕО от 21 
май 2008 г. относно качеството на атмосферния въздух и за 
по-чист въздух за Европа от страна на общинските органи в 
Мадрид и градския съвет на Мадрид, Испания
(вероятно в присъствието на вносителя)

    CM– PE 475.824
    FdR 882160
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20. Петиция 806/2010, внесена от Emmanouil Domazakis, с гръцко 
гражданство, от името на дружеството „Creta Farm“, относно 
въпрос с искане за писмен отговор до Комисията във връзка с 
предполагаемо замърсяване на почвата и морската среда, 
предизвикано от „Creta Farm“

    CM– PE 473.735
    FdR 879004

* * *

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

21. Петиция 249/2007, внесена от Pauline Smout, с британско 
гражданство, относно нарушения на законодателството на 
ЕО при издаване на разрешително за построяване на депо за 
отпадъци в Hafod Quarry, Wrexham (Уелс, Обединено 
кралство)

    CM–
    PE 396.645/REV. II
    FdR 876825

22. Петиция 1085/2007, внесена от Axel Bandow, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
Директива 2002/49/ЕО относно оценка и управление на шума 
в околната среда

   CM–
   PE 415.063/REV. IV
   FdR 890543

23. Петиция 832/2008, внесена от Anton Huber, с германско 
гражданство, изискваща блокирането на финансиране за 
изследователската програма относно плаваемостта на р. 
Дунав и в частност отсечката между Щраубинг и Филсхофен

    CM–
    PE 423,667/REV. II
    FdR 870220

24. Петиция 100/2009, внесена от Nadine Hopp, с германско 
гражданство, относно износа към ЕС на незаконен улов от 
китайски плавателни съдове, които ловят риба в ганайски 
води

   CM– PE 456,731/REV
   FdR 903636

25. Петиция 1144/2009, внесена от U.K.P., с германско 
гражданство, относно положението с отпадъците в град 
Гитио в Южен Пелопонес и неприлагането от страна на 
местните органи на правилата на ЕС относно управлението 
на отпадъци

   CM–
   PE 438,357/REV. III
   FdR 903639
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26. Петиция 1356/2009, внесена от O.C., с ирландско 
гражданство, относно планираното изграждане на 110-
киловатов електропровод между електроцентралата в 
Cushaling и подстанцията в Thorsberry, Ирландия

    CM–
    PE 439,232/REV. II
    FdR 903641

27. Петиция 632/2010, внесена от Harald Dittes, с германско 
гражданство, относно ограниченията, наложени от Регламент 
(ЕИО) № 881/92 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1072/2009 
относно общите правила за достъп до пазара на 
международни автомобилни превози на товари

   CM– PE 456.870/REV
   FdR 866785

   TRAN

28. Петиция 725/2010, внесена от Marco Noto, с италианско 
гражданство, относно етикетирането на консервирана риба

   CM– PE 454,623/REV
   FdR 903677

29. Петиция 825/2010, внесена от Alice Vasilescu, с румънско 
гражданство, относно забавяне на изпълнението от страна на 
германските органи на удостоверено като европейско 
изпълнително основание решение, произнесено от румънски 
съд съгласно Регламент (ЕО) № 805/2004

   CM– PE 462,658/REV
   FdR 903678

30. Петиция 929/2010, внесена от René la Cour Sell, с датско 
гражданство, от името на Датското общество за опазване на 
природата (DN), подкрепена от 1 подпис, относно 
създаването на център за изпитване на големи вятърни 
генератори в Østerild, община Thisted, и неприлагане на 
съответното законодателство на ЕС

   CM– PE 462,663/REV
   FdR 903685

31. Петиция 1120/2010, внесена от Hans-Georg Widmann, с 
германско гражданство, относно преустройството на 
железопътната гара в Щутгарт и свързаните с това 
нарушения на законодателството на ЕС в областта на 
опазването на дивата фауна

   CM– PE 462.674/REV
   FdR 892847

32. Петиция 1164/2010, внесена от Panagiotis Karabatsis, с гръцко 
гражданство, от името на група за действие „Anexartiti 
Pilioritiki Omada Drasis“, относно замърсяването на водите в 
община Portaria, Централна Гърция

   CM–
   PE 467,102/REV. II
   FdR 903687

33. Петиция 1190/2010, внесена от Holger Vetter, с германско 
гражданство, от името на „Deutsche Gesellschaft für 
Herpetologie und Terrarienkunde“ (Германска асоциация за 
изучаване на влечугите и земноводните), относно защита на 
колония от африкански хамелеони (Chamaeleo africanus) в 
лагуната Gialova в южна Гърция

   CM–
   PE 464,862/REV. II
   FdR 903688

34. Петиция 1311/2010, внесена от Alejandro Sánchez García, с 
испанско гражданство, от името на общинския орган на Línea 
de la Concepcíon, относно въздействието върху околната 

   CM– PE 475,809/REV
   FdR 903693
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среда на проект за развитие на поземлените имоти в 
Гибралтар

35. Петиция 63/2011, внесена от Hanspeter Daragan, с германско 
гражданство, от името на Dagmar, Tilman, Moritz и Thomas 
Neubronner, относно образованието в домашни условия в 
Германия

   CM– PE 489,721
   FdR 903707

36. Петиция 227/2011, внесена от Waclaw Mokrzycki, с полско 
гражданство, от името на асоциация „Zakanale“, относно 
несъобразяване с правните документи на ЕС във връзка с 
дейностите по изграждане на инфраструктура за 
предотвратяване на наводнения, финансирано от ЕС, в град 
Gorzów, западна Полша

   CM– PE 489,726
   FdR 903721

37. Петиция 345/2011, внесена от Anthony Craven, с британско 
гражданство, от името на „National Support Group for victims 
of failed home income plans“ относно неполучаване на 
обезщетение за опорочени схеми за финансиране срещу 
собственост, предлагани от британските строителни 
дружества основно в края на 80-те години на 20-ти век

    CM– PE 473.768
    FdR 879043

38. Петиция 367/2011, внесена от Reinhard Wolff, с германско 
гражданство, от името на гражданска инициатива „Rettett den 
Barnstorfer Wald“, относно унищожаването на градската гора 
в Рощок, Германия, вследствие на предоставянето на 
европейски субсидии

   CM– PE 473,774/REV
   FdR 903732

39. Петиция 389/2011, внесена от A. Z., с италианско 
гражданство, относно признаването в Италия на 
професионална квалификация на зъболекар, получена в 
Румъния

   CM– PE 489,727
   FdR 903733

40. Петиция 423/2011, внесена от Vincenzo Solla, с италианско 
гражданство, относно проблем с облагането с данък на 
неговата пенсия в Италия по време на пребиваването му във 
Франция

   CM– PE 473.784
   FdR 879061

41. Петиция 446/2011, внесена от Laurent Verdière, с френско 
гражданство, от името на „SOS Enfants du Divorce 59-62“, 
относно семейното право на Исландия и последиците за 
френски гражданин

    CM–
    PE 478.569/REV
    FdR 896399

42. Петиция 454/2011, внесена от Guzzardo Baldassare, с испанско 
гражданство, относно твърдение за изкривяване на пазара на 
електроенергия в Испания

   CM– PE 489,728
   FdR 903737
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43. Петиция 467/2011, внесена от Michael Jones, с британско 
гражданин, относно твърдение за дискриминационни тарифи 
в Малта за потребителите на електричество и вода, които не 
са малтийски граждани

   CM– PE 489,730
   FdR 903744

44. Петиция № 524/2011, внесена от Peter Allan, с британско 
гражданство, относно разполагането на електрическа 
подстанция в непосредствена близост до жилищен район в 
Кипър

   CM–
   PE 420.007/REV. IV
   FdR 903745

45. Петиция  546/2011, внесена от Danilo Mortara, с италианско 
гражданство, относно неизпълнение на изискванията 
съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 от 29 април 2004 г. за 
координация на системите за социално осигуряване

   CM– PE 489,731
   FdR 903746

46. Петиция 554/2011, внесена от Георги Дражев, с българско 
гражданство, от името на Движение „Антимафия“, относно 
измама с недвижимо имущество и корупция в българския 
град Бургас

   CM– PE 480.718
   FdR 890567

47. Петиция 0573/2011, внесена от Konstantinos Papadigenopoulos, 
с гръцко гражданство, подкрепена от 2 220 подписа, относно 
сериозни грешки и пропуски при оценката на въздействието 
върху околната среда на предложение за депо за отпадъци в 
Mavro Vouno Grammatikou и свързаното с това нарушение на 
законодателството на ЕС в областта на околната среда

   CM– PE 478,550/REV
   FdR 903747

48. Петиция 584/2011, внесена от Alice Jones, с британско 
гражданство, от името на групата за действие Bodelwyddan, 
относно неизвършването на ОВОС и подходяща консултация 
с обществеността съгласно Директива 2003/35/ЕО при 
предоставянето на разрешение за проект за строителство на 
2000 жилищни сгради в Bodelwyddan (Уелс)

    CM– PE 480.720
    FdR 890569

49. Петиция 642/2011, внесена от Melissa Valentin, с френско 
гражданство, относно хармонизиране на законодателството 
по въпросите, свързани с децата

   CM– PE 489,732
   FdR 903748

50. Петиция 646/2011, внесена от K.K., с гръцко гражданство, 
относно замърсяване от депо с отпадъци във Fili, в близост до 
Атина

   CM– PE 478,596/REV
   FdR 903749

51. Петиция 649/2011, внесена от Selim Sariibrahimoglou, с 
турско гражданство, относно прилагането на шенгенския 
визов режим за турски граждани

    Резюмета, сведения 
и препоръки
    DEL-T
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52. Петиция 657/2011, внесена от Andrea Benhamed Djalali, с 
унгарско гражданство, относно събиране на семейството в 
Унгария

   CM– PE 489,733
   FdR 903750

53. Петиция 661/2011, внесена от Wilfried Gesing, с германско 
гражданство, относно неспазване от страна на германските и 
френските адвокати на изискванията съгласно Регламент 
805/2004 за европейско изпълнително основание при 
безспорни вземания
както и
Петиция 775/2011, внесена от Wilfried Gesing, с германско 
гражданство, относно неспазване от страна на германски и 
френски адвокати на Регламент (ЕО) № 805/2004 за 
въвеждане на европейско изпълнително основание при 
безспорни вземания

   CM– PE 480.723
   FdR 890572

54. Петиция 674/2011, внесена от Alfons Igelmann, с германско 
гражданство, относно твърдение за нарушение на 
директивите за птиците(79/409/ЕИО) и местообитанията 
(92/43/ЕИО) във връзка с разрешително за работа на 
птицеферма в Osnabrück

   CM– PE 489,734
   FdR 903751

55. Петиция 690/2011, внесена от José Antonio Galdón Ruiz, с 
испанско гражданство, от името на Consejo General de 
Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales 
de España (COGITI), относно спор относно приравняването на 
дипломи между испански университет и отговорната агенция 
на Обединеното кралство

   CM– PE 489,735
   FdR 903753

56. Петиция 777/2011, внесена от Agata Szczesniak-Sevastiadi, с 
полско гражданство, относно непризнаването на нейната 
квалификация като специалист по орална хирургия

    CM– PE 483.583
    FdR 892903

57. Петиция 796/2011, внесена от M. G., с испанско гражданство, 
относно учебната програма на Международния университет в 
La Rioja, Испания

   CM– PE 489,737
   FdR 903756

58. Петиция 813/2011, внесена от Catherine Abeguile Petiti, с 
френско гражданство, относно специалното положение на 
Бретан (Bretagne) в Loire-Atlantique, Франция

   CM– PE 490,974
   FdR 903759

59. Петиция 814/2011, внесена от Sara Consuegra, с белгийско 
гражданство, относно несправедливо разпределение на 
разходите за обучение за чуждестранните студенти

   CM– PE 490,980
   FdR 903792

60. Петиция 826/2011, внесена от Andrea Cocco, с италианско 
гражданство, относно правото на здраве и опазване на 
околната среда в Сардиния

   CM– PE 490,981
   FdR 903793
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61. Петиция 837/2011, внесена от Gianfranco Concetti, с 
италианско гражданство, относно защитата на личните данни
в Италия

   CM– PE 490,982
   FdR 903794

62. Петиция 898/2011, внесена от A. T., с гръцко гражданство, 
относно липсата на интернет свобода в Гърция

   CM– PE 491,210
   FdR 904851

63. Петиция 934/2011, внесена от Slawomir Nojek, с полско 
гражданство, относно изграждане на релейна станция в 
непосредствена близост до жилищен район в полския град 
Szydlowiec

   CM– PE 490,989
   FdR 903801

64. Петиция 935/2011, внесена от Karl-Georg Hildebrand, с 
германско гражданство, подкрепена от девет подписа, 
относно планирана инсталация за вятърна енергия в община 
Burghaun, Германия

   CM– PE 490,990
   FdR 903802

65. Петиция 1000/2011, внесена от G. B., с италианско 
гражданство, относно адвокатите, установени в Испания

   CM– PE 490,997
   FdR 903809

66. Петиция 1034/2011, внесена от Andrea Moretti, с италианско 
гражданство, относно планирано законодателство за 
регламентиране на блоговете в Интернет и свободата на 
изразяване в Италия

   CM– PE 491,000
   FdR 903812

67. Петиция 1049/2011, внесена от Reino Merekula, с естонско 
гражданство, относно нарушаване на правата на човека и 
конституционни права в Естония

   CM– PE 491,001
   FdR 903813

68. Петиция 1052/2011, внесена от C. Saturnin Dossou-yovo, с 
френско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация при назначаване на длъжност университетски 
преподавател

    CM– PE 491,002
    FdR 903814
   Писмо от 
Европейския 
омбудсман

69. Петиция 1062/2011, внесена от Loredana Mihaela Simedre, с 
румънско гражданство, относно нарушаване на правата на 
потребителите при договор за заем

   CM– PE 491,003
   FdR 903815

70. Петиция 1076/2011, внесена от Gredo Förster, с германско 
гражданство, относно разходите за пренос на електроенергия

   CM– PE 491,005
   FdR 903817
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71. Петиция 1099/2011, внесена от Francesca Cardenia, с 
италианско гражданство, от името на амбулантни търговци в 
Piedmont, относно проблеми, свързани със заетостта в регион 
Piedmont, в резултат на прилагането на Директивата за 
услугите, Директива 2006/123/ЕО (известна като Директивата 
„Болкенщайн“)

   CM– PE 491,006
   FdR 903818

72. Петиция 1135/2011, внесена от M.G.G., с испанско 
гражданство, относно нарушение на правата на 
потребителите и договорните условия от страна на доставчик 
на интернет услуги

   CM– PE 491,010
   FdR 903822

73. Петиция 1143/2011, внесена от Diego Rodríguez Vieites, с 
испанско гражданство, от името на „Plataforma pola proteccion 
da serra do galineiro“, относно включването на обекта „serra do 
galineiro“ (Испания) в мрежата на Натура 2000

   CM– PE 491,014
   FdR 903827

74. Петиция 1155/2011, внесена от Gertrud Falk, с германско 
гражданство, от името на FIAN (Food First Information & 
Action Network), подкрепена със стотици подписи, относно 
справедливите условия на работа за работниците в 
цветарската промишленост

   Резюмета, сведения и 
препоръки
   ЕNVI

75. Петиция 1157/2011, внесена от Giuseppe Di Maio, с 
италианско гражданство, относно създаването на регистър на 
туморните заболявания в област Agro-Nocerino-Sarnese 
(Италия)

   CM– PE 491,015
   FdR 903828

76. Петиция 1158/2011, внесена от Antonio Bendata, с италианско 
гражданство, във връзка с прилагането от страна на 
Европейския съюз на Препоръка 60/1999 г. на Конгреса на 
местните и регионални власти на Съвета на Европа за 
политическия морал на представителите на изборна 
длъжност в местните и регионални власти

   CM– PE 491,022
   FdR 903865

77. Петиция 1164/2011, внесена от Marco Da Prato, с италианско 
гражданство, във връзка с искането му за законодателна 
намеса в подкрепа на семейството

   CM– PE 491,023
   FdR 903867

78. Петиция 1177/2011, внесена от Stefan Höschele, с германско 
гражданство, относно данък върху емисиите на въглероден 
диоксид

   CM– PE 491,025
   FdR 903869

79. Петиция 1178/2011, внесена от K. L., с австрийско 
гражданство, относно принудителното отчуждаване и 
Рамковата директива за водите в Австрия

   CM– PE 491,026
   FdR 903870
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80. Петиция 1181/2011, внесена от Martin Donat, с австрийско 
гражданство, от името на Oberösterreichische 
Umweltanwaltschaft, във връзка с летище Wels и неспазването 
от страна на Австрия на директивите за птиците и за 
местообитанията

   CM– PE 491,028
   FdR 903873

81. Петиция 1182/2011, внесена от Rainer Klute, с германско 
гражданство, от името на лобистка група Friedrich-Ebert-
Strasse, относно план за съхранение на качеството на въздуха 
в Möndchengladbach

   CM– PE 491,029
   FdR 903874

82. Петиция 1210/2011, внесена от Ioan Maier, с румънско 
гражданство, от името на хуманитарна асоциация „Evlavie“, 
относно хора, страдащи от невропсихиатрични увреждания.

   CM– PE 491,030
   FdR 903875

83. Петиция 1213/2011, внесена от George Balasa, с румънско 
гражданство, относно „Credit Europe Bank“

   CM– PE 491,031
   FdR 903876

84. Петиция 1222/2011, внесена от M.S., с португалско 
гражданство, относно използването на маркировката „CE“

   CM– PE 491,032
   FdR 903877

85. Петиция 1229/2011, внесена от Gaetano Tappino, с италианско 
гражданство, относно разрешителните в Италия за 
експлоатация на плавателни съдове с цел работа и туризъм 

   CM– PE 491,033
   FdR 903880

86. Петиция 1233/2011, внесена от PierPaolo Venturini, с 
италианско гражданство, относно признаване на френско-
американска диплома по стоматологията в Италия

   CM– PE 491,034
   FdR 903881

87. Петиция 1238/2011, внесена от Francesco Zanardi, с 
италианско гражданство, от името на Rete l'Abuso, относно 
борбата със сексуалното малтретиране и сексуалната 
експлоатация на деца и детската порнография, във връзка с 
Директива 2010/0064

   CM– PE 491,035
   FdR 903882

88. Петиция 1246/2011, внесена от Rolf Mayer, с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от 
страна на австрийската данъчна администрация

   CM– PE 491,037
   FdR 903884

89. Петиция 1255/2011, изпратена от V.S. и Dan Scripcariu, с 
румънско гражданство, относно таксата за регистриране на 
автомобил в Гърция

   CM– PE 491,038
   FdR 903885

90. Петиция 1268/2011, внесена от Alberto Lemos da Silva, с 
португалско гражданство, относно липсата на уеднаквяване 
при обозначаването на спешни случаи в линейки и 

   CM– PE 491,041
   FdR 903889
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противопожарни коли

91. Петиция 1272/2011, внесена от Veronica Ropotica, с румънско
гражданство, от името на търговско дружество SC Veronica 
Panap Ltd, относно отказ за отпускане на средства по проект, 
финансиран от структурните фондове

   CM– PE 491,042
   FdR 903890

92. Петиция 1301/2011, внесена от Manfred Sachse и Brigitte 
Lindner, с немско гражданство, относно предполагаемо 
несправедливо отношение към лица с частични увреждания в 
схемата за социално осигуряване на Ордена на лекарите в 
Германия

   CM– PE 491,044
   FdR 903892

93. Петиция 1319/2011, внесена от Peter Haase, с немско 
гражданство, от името на Германския институт за 
антибиотици, генно инженерство и нетоксични 
самостоятелни грижи за превенция на рака, относно 
опазването на уникалната колекция от плодни дръвчета в 
Мюнхберг (Бранденбург, Германия)

   CM– PE 491,045
   FdR 903893

94. Петиция 1375/2011, внесена от Jaroslaw Gryko, с полско 
гражданство, от името на гражданско сдружение „Nasze 
Drogi - Wpsólna Sprawa“, подкрепена от осем подписа, 
относно решението на полското правителство да прекрати 
пътен проект и произтичащото от това нарушение на 
Директива 2008/96/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно управлението на безопасността на пътните 
инфраструктури

   CM– PE 491,050
   FdR 903899

o O o

95. Дата и място на следващото заседание
   19  септември  2012 г.,   15.00 – 18.30 ч.
   20  септември  2012 г.,  9.00 – 12.30 ч.


