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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2012)210_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

сряда, 19 септември 2012 г., 15.00 – 18.30 ч.
четвъртък, 20 септември 2012 г., 9.00 – 12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-2

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 496.332
FdR 912660

2. Одобрение на протоколите от заседанията от:
   19 юни 2012 г.

PV– PE 494.496
FdR 909558
+ приложенията

3. Съобщения на председателя

4. 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 
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на следващо заседание.

В присъствието на Европейската комисия

*** Време за гласуване ***

5. Годишен доклад относно дейността на европейския 
омбудсман за 2011 г.
(2012/2049(INI)).
Докладчик:  MAZZONI (PPЕ)

- разглеждане на измененията
- приемане на проектодоклада

    PR– PE 491.340v2
    FdR 908864

    AM– PE 494.549v2
    FdR 910143

6. Становище относно насоките за бюджета за 2013 г. - други 
раздели - Омбудсман (2012/2092 (BUD))
Докладчик:   SALAVRAKOS  (EFD)

- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

    AM– PE 492.696
    FdR 907168

*** Край на гласуването ***

7. Доклад относно специалния доклад на европейския 
омбудсман във връзка с негово запитване по жалба 259/2010/ 
GG срещу Европейската комисия (във връзка с 
разширяването на летище „Виена“)
Докладчик:   AUKEN (Verts/ALE)
(Разглеждане: 8-9.10. 2012 г.)
- Първа размяна на мнения

   DT

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

Околна среда

8. Петиция 757/2010, внесена от Hartmut Tanneberger, с 
германско гражданство, подкрепена от около 11 000 подписа, 
относно замърсяването на въздуха в областта Erzgebirge, на 
границата между Германия и Чешката република
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137
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9. Петиция 1266/2011, внесена от Pedro Pozas Terrados, с 
испанско гражданство, от името на Proyecto Gran Simio 
(GAP/PGS-España), относно преместването на косатка в 
зоопарк в Испания в нарушение на Директивата на ЕС за 
зоологическите градини
както и
Петиция 1392/2011, внесено от Sigrid Lüber, с швейцарско 
гражданство, от името на „Ocean Care“, подкрепена от 
60 588 подписа, относно пленничеството на китове и 
делфини и произтичащото от това нарушение на 
разпоредбите на Директива 1999/22/ЕО на Съвета относно 
държането на диви животни в зоологически градини
както и
Петиция 394/2010, внесена от Rubén Pérez Sueiras, с испанско 
гражданство, относно неспазването на законодателството на 
ЕС от страна на зоологическите градини в Outeiro de Rey, 
Lugo

   CM– PE 491.040
   FdR 903888

   CM– PE 494.741
   FdR 911579

   CM–
   PE 464.845/REV. II
   FdR 907444

10. Петиция 755/2010, внесена от г-н Tony Lowes, с ирландско 
гражданство, от името на „Приятели на ирландската околна 
среда“, относно неприлагането от страна на Ирландия на 
европейското екологично законодателство във връзка с 
добива на торф
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 467.097/REV
   FdR 887591

Правосъдие

11. Петиция 453/2007, внесена от Стефчо Минчев, с българско 
гражданство, подкрепена от 18 подписа от роднини на 14 
изчезнали български моряци, относно предполагаема 
небрежност от страна на България в установяване на 
причините за загубата на кораб в Черно море, както и в 
операцията по спасяване
както и
Петиция 1093/2011, внесена от г-н Стефчо Минчев, с 
българско гражданство, срещу отказа на българските органи 
надлежно да разследват потъването на кораба „Хера“ в Черно 
море през февруари 2004 г.
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 398.563
   FdR 699083

   Резюме, сведения и 
препоръки

   LT BG

17.30–18.30 ч. (при закрити врата)
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12. Заседание на координаторите

* * *

20 септември 2012 г.
в 9.00 ч.

13. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Вътрешен пазар

14. Петиция 693/2011, внесена от Alberto Scoccianti, с италианско 
гражданство, относно забавяния при плащането на 
дружества, опериращи в сектора на здравеопазването в 
Италия,
както и
Петиция 703/2011, внесена от Alberto Crisafi, с италианско 
гражданство, от името на предприятието BSN Medical, 
относно забавени плащания за предприятия, работещи в 
сектора на здравеопазването в Италия,
както и
Петиция 704/2011, внесена от Alessandro Pater, с италианско 
гражданство, от името на предприятието Medical System, 
относно забавени плащания за предприятия, работещи в 
сектора на здравеопазването в Италия
(вероятно в присъствието на вносителите на петициите)

   CM– PE 487.837
   FdR 899848

Конституционни въпроси

15. Петиция 133/2012, внесена от Andrew Duff, член на ЕП, с 
британско гражданство, от името на Съюза на европейските 
федералисти, призоваваща Европейския парламент да 
започне сформирането на бюджетен съюз съгласно член 48, 
параграф 2 от Договора за Европейския съюз.

   Резюме, сведения и 
препоръки
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(в присъствието на вносителите)

Конкуренция

16. Петиция 745/2012, внесена от Мауро Сброджо, с българско
гражданство, относно нарушения на законодателството на ЕС 
от страна на България в областта на конкуренцията и 
инвестициите
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

Дискриминация

17. Петиция 70/2012, внесена от Imre Juhasz, с унгарско 
гражданство, подкрепена от два подписа, относно искане за 
отмяна на Резолюция № 1487/2007 на Националния съвет на 
Словакия относно неоспоримостта на декретите „Бенеш“
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

Правосъдие

18. Петиция 1314/2011, внесена от Jean Marie Taga Fosso, с 
френско гражданство, относно отказа на достъп до съдебно 
преразглеждане от Обединеното кралство
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

   Становище от JURI

* * *

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

19. Петиция 142/2006,внесена от Wasilios Katsoulis, с германско 
гражданство, относно дискриминация от страна на германски 
застрахователни дружества спрямо хората с увреждания

   CM–
   PE 384.366/REV. III
   FdR 907428
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20. Петиция 397/2007, внесена от г-жа Cristina Gil Collada, с 
испанско гражданство, относно предполагаеми злоупотреби в 
ущърб на интересите на жителите на Puig-i-lis (Lliria, 
Valencia), във връзка с плановете за урбанизация на местните 
органи
както и
Петиция 542/2007, внесена от г-н Antonio Augustin Sanmartin 
y Gonzalez, с испанско гражданство, подкрепена от 5 
подписа, относно плановете за строеж на футболен стадион 
във Валенсия (Испания)  
както и
Петиция 617/2007, внесена от г-н José Miguel Sanfeliu Bueno, 
с испанско гражданство, от името на Asociacion Afectados del 
PAI DELS Tarongers Golf Resort, относно предполагаеми 
нередности във връзка с приемането на Интегрирания план за 
действие (ИПД) за Dels Tarongers Golf Resort (Валенсия)
както и
Петиция 1058/2007, внесена от Francisca Talens Sapina, с 
испанско гражданство, относно нарушаване на нейните права 
на собственост и на законодателството на ЕС в областта на 
обществените поръчки във връзка с изпълнението на 
градоустройствения план на Cullera (Валенсия), приет въз 
основа на the LRAU (Ley Reguladora de Actividades 
Urbanisticas)

   CM–
   PE 475.804/REV. II
   FdR 882074

21. Петиция 148/2009, внесена от J.C.  с британско гражданство, 
относно химическото замърсяване вследствие дейността на 
завода Adisseo и неговото пагубно влияние върху здравето на 
жителите на френски град

   CM–
   PE 428.091/REV. II
   FdR 866766

22. Петиция 334/2009, внесена от H.K., с германско гражданство, 
относно проблемите му във връзка с възстановяване на 
разходи за лекарства и медицинска помощ в Испания

   CM–
   PE 429,626/REV. II
   FdR 907440

23. Петиция 1821/2009, внесена от Themistoklis Papatheofamous, с 
гръцко гражданство, от името на Групата на камарите за 
развитие на гръцките острови (EOAEN), относно проблеми, 
свързани с превоза на пътници и стоки от и към гръцките 
острови

   CM– PE 492,716/REV
   FdR 907441

24. Петиция 1073/2010, внесена от Jean-Pierre Sammut, с 
малтийско гражданство, относно монопола, упражняван от 
малтийската лотария

   CM– PE 464.857/REV
   FdR 879007

25. 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 

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   Становище от ECON
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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

26. Петиция 21/2011, внесена от Manuel Garcia Orellana, с 
испанско гражданство, относно строителството на 
магистралата Castilla-La Mancha
както и
Петиция 198/2011, внесена от Celestino Huete Martínez, с 
испанско гражданство, от името на „Asociación Colectivo 
espartal en Acción de Valdemoro“, относно предполагаемо 
нарушение на регламентите за защита на околната среда в La 
Sagra, Толедо

   CM– PE 472.142/REV
   FdR 907451

27. Петиция 49/2011, внесена от Dariusz Pawlicki, с полско 
гражданство, относно неговите проблеми с германската 
полиция

   CM– PE 492.717
   FdR 907457

28. Петиция 112/2011, внесена от Luis Diaz Villaverde, с испанско 
гражданство, от името на професионалната асоциация на 
горските пазачи в регион Castilla-La Mancha, относно лова на 
живи вълци за научни цели със специални капани

   CM–
   PE 469.938/REV. II
   FdR 907458

29. Петиция 324/2011, внесена от Gwenael Le Gras, с френско 
гражданство, от името на „Collectif contre l'immersion des 
boues de dragage“, с настояване за опазване на Ile de Groix 
(Pen-Men), обект от „Натура 2000“ в Бретан (Франция)

   CM– PE 475.825/REV
   FdR 907461

30. Петиция 695/2011, внесена от Elena Clara Popescu, с румънско 
гражданство, от името на Румънския колеж на фармацевтите, 
подкрепена от 2 подписа, относно проблеми в договорните 
отношения между аптеките и румънския 
здравноосигурителен орган, в частност забавени плащания

   CM– PE 478.600
   FdR 887651

31. Петиция 759/2011, внесена от Elise Michaud, с френско 
гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно протест 
срещу място за съхранение на въглероден диоксид в Jurançon 
(Pyrénés-Atlantiques), за което се твърди, че е в нарушение на 
Директива 2009/31/ЕО относно съхранението на въглероден 
диоксид в геоложки формации

   CM– PE 492.718
   FdR 907464
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32. Петиция 889/2011, внесена от Stefania Giro, с италианско 
гражданство, относно изграждането на пристанище в град 
Rovigo, Италия и европейското финансиране

   CM– PE 492.721
   FdR 907467

33. Петиция 1077/2011, внесена от Sigrid Kremser, с германско 
гражданство, от името на Bürgerinitiative Starkenberg, относно 
проектираното изграждане на вятърен парк в район, в който 
се размножават и намират храна черната и червената каня

   CM– PE 492.725
   FdR 907471

34. Петиция 1097/2011, внесена от Aldert Jan de Haan, с 
нидерландско гражданство, от името на „Fédération de la 
Fonction Publique Européenne“, подкрепена от приблизително 
60 подписа, относно предоставянето на обезщетение за 
образование на служителите на Европейската патентна 
служба

   CM– PE 492.726
   FdR 907472

35. Петиция 1115/2011,внесена от H. Q., с германско 
гражданство, относно свободното движение на граждани на 
ЕС, родени в автономните територии в рамките на Кралство 
Нидерландия (Аруба и Кюрасо)

   CM– PE 492.727
   FdR 907473

36. Петиция 1133/2011, внесена от Alena Balgova, със словашко 
гражданство, подкрепена от 90 подписа, относно стратегия за 
човешките ресурси по отношение на чешки, словашки, 
румънски и полски работници в ирландското предприятие 
Ballymena (O’Kane Poultry Moy Park) във връзка с Директива 
91/533/EИО относно задължението на работодателя да 
информира работниците или служителите за условията на 
трудовия договор или на трудовото правоотношение

   CM– PE 492.728
   FdR 907474

37. Петиция 1172/2011, внесена от W. M., с германско 
гражданство, относно разпоредбите относно допустимото 
общо тегло на пътническите автомобили, камионите и 
мотокараваните

   CM– PE 492.729
   FdR 907475

38. Петиция 1174/2011, внесена от P.S., с германско гражданство, 
относно отказа на EURid да регистрира име на домейн от 
един знак или буква

   CM– PE 487.887
   FdR 899916
   Отговор от EURid

39. Петиция 1194/2011, внесена от Eberhard Grabow, с германско 
гражданство, от името на „Interessengemeinschaft Botulismus 
und Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer“ 
(асоциация на собственици на земя и добитък, засегнати от 
ботулизъм и клостридиум), относно хроничния ботулизъм и 
прилагането в Германия на директивата за зоонозите

   CM– PE 492,730
   FdR 907476
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40. Петиция 1231/2011, внесена от Antalfalvi Béla, с унгарско 
гражданство, относно предполагаема промяна на неговия 
договор за разпределено във времето ползване на 
собственост

   CM– PE 492,735
   FdR 907481

41. Петиция 1232/2011, внесена от Angelo Guerrero, с италианско 
гражданство, относно реформата в пенсионната система на 
Италия

   CM– PE 492.736
   FdR 907482

42. Петиция 1240/2011, внесена от Johann Slezak, с немско 
гражданство, от името на „Асоциацията на судетските 
германци“ (Sudetendeutsche Landsmannschaft), относно 
изключването на Чешката република от Хартата на 
основните права на Европейския съюз и свързаната с това 
предполагаема дискриминация срещу судетските германци

   CM– PE 492.737
   FdR 907483

43. Петиция 1249/2011, внесена от Mustafa Kidibaev, с киргизко 
гражданство, относно предполагаемо намаляване на 
средствата от Европейския съюз, предоставяни на учените на 
Киргизката република

   CM– PE 492.738
   FdR 907484

44. Петиция 1253/2011, внесена от Mario La Barbera, с 
италианско гражданство, относно понижаване на качеството 
и липсата на услуги в много крайградски зони

   CM– PE 492.740
   FdR 907486

45. Петиция 1260/2011, внесена от M.K., с руско гражданство, 
относно неясноти в Директива 2003/109/EО на Съвета 
относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни

   CM– PE 492.741
   FdR 907487

46. Петиция 1279/2011, внесена от Leona Maes, с белгийско 
гражданство, относно замърсяването на въздуха в Антверпен

   CM– PE 492.742
   FdR 907488

47. Петиция 1282/2011, внесена от Frej Mikael Valdemar 
Holmberg, с финландско гражданство, относно прилагането 
на Регламент 261/2004/EC относно създаване на общи 
правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан 
достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети

   CM– PE 492.743
   FdR 907489

48. Петиция 1317/2011, внесена от Leslaw Hardziej, с полско 
гражданство, (от името на Spoleczny Komitet Obrony 
Bezrobotnych (Асоциация за борба с бедността), подкрепена 
от около 3 000 подписа, относно социалните стандарти в ЕС

   CM– PE 492.745
   FdR 907491

49. Петиция 1322/2011, внесена от Patric Lausch, с унгарско 
гражданство, относно проблемите с неприкосновеността на 
личния живот при смартфоните

   CM– PE 492.746
   FdR 907492
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50. Петиция 1330/2011, внесена от Agyeman Badu, с ганайско 
гражданство, относно италианските правни разпоредби за 
условията за пребиваване на работници от трети държави.

   CM– PE 492.748
   FdR 907494

51. Петиция 1344/2011, внесена от Liviu Constantin Chiscariu, с 
румънско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация сред гражданите с увреждания в рамките на 
Европейския съюз

   CM– PE 492.752
   FdR 907498

52. Петиция 2/2012, внесена от Angelo Vasena, с италианско 
гражданство, относно дискриминация, свързана с 
недопускане до конкурса „Eurotest“ за ски инструктори в 
Австрия

   CM– PE 492.756
   FdR 907504

53. Петиция 43/2012, внесена от Tilman Kluge, с германско 
гражданство, относно неточна терминология, използвана в 
публикациите в схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на 
ЕС)

   CM– PE 492.757
   FdR 907505

54. Петиция 71/2012, внесена от István Balogh, с унгарско 
гражданство, относно отговорността на държавите членки да 
събират приходите от митниците от името на ЕС

   Резюме, сведения и 
препоръки
   
   Становище, BUDG

55. Петиция 84/2012, внесена от P.S.W., с португалско 
гражданство, относно функционирането на съдилищата на 
Европейския съюз, и по-специално на Съда на публичната 
служба

   Резюме, сведения и 
препоръки

   Становище от JURI

56. Петиция 415/2012, внесена от Jan Krusenbaum, с германско 
гражданство, подкрепена от 4667 подписа, относно по-добро 
етикетиране на месото и месните продукти

   Резюме, сведения и 
препоръки
   
  Становище от ENVI
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57. Дата и място на следващото заседание
    8 октомври 2012 г., 15.00 -18.30 ч.
    9 октомври 2012 г., 9.00 -12.30 ч.   


