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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)216_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 21 януари 2013 г., 15.00–18.30 ч.
вторник, 22 януари 2013 г., 9,00–12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A1E-2

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 504.013
FdR 923976

2. Одобрение на протокола на заседанието от:
  8–9 октомври 2012 г.

PV– PE 500.389
FdR 917771
+ 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 Европейската комисия

A. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмените отговори на 
Комисията или други получени документи

Околна среда

5. Петиция 812/2011, 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
(евентуално в присъствието на вносителката на 
петицията)

   CM– PE 483.585
   FdR 892905

6. Петиция 198/2012, внесена от Jean-Marie Sirvins, с френско 
гражданство, относно генетично модифицираните организми 
(ГМО) и пчеларството
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 494.782
   FdR 911634

Проучвателна мисия

7. Доклад относно проучвателно посещение в Италия (29–31 
октомври 2012 г.)
(краен срок за изменения: 30 януари 2013 г ./ приемане: 20 
февруари 2013 г.
—разглеждане

   DT–  PE 502.277
   FdR 923925

8. Петиция 1353/2011, внесена от Д.Д., с българско 
гражданство, относно строителството на депо за отпадъци в 
района на Ямбол, България
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 498.098
   FdR 917159

9. Петиция 212/2008, внесена от Ioannis Papadopoulos, с 
белгийско гражданство, относно създаването на площадки за 
депониране на отпадъци
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 416.475/REV. III
   FdR 899807

10. Петиция 922/2011, внесена от L.A.G., с испанско 
гражданство, от името на „Associación de Vecinos Nuestra 
Señora de la Asunción“, относно замърсяването на река Дуеро 
с непречистени отпадъчни води в нарушение на Директива 
91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води

   CM– PE 483.598/REV
   FdR 917151
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от 17.30 ч. до 18.30 ч. (при закрити врата)

11. Заседание на координаторите

* * *
22 януари 2013 г.

в 9.00 ч.

12. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

*** Време за гласуване ***

13. Доклад относно специалния доклад на Европейския 
омбудсман относно негово разследване във връзка с жалба 
2591/2010/GG срещу Европейската комисия (във връзка с 
разширяването на летище „Виена“)
(INI 2012/2264)
Докладчик:   AUKEN (Verts/ALE)
(пленарно заседание: март 2013 г.)
—разглеждане на измененията
—приемане на проектодоклада

    PR– PE 496.315
    FdR 912517

    AM– PE 500.499
    FdR 919208

*** Край на гласуването ***

14. Становище относно прегледа на оценка на въздействието 
върху околната среда
(изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда) (ENVI) (COM(2012)628 окончателен (26-10-
2012)- 2012/0297(COD)
Докладчик:   CHOUNTIS  (GUE)
втора размяна на мнения 20 февруари .2013 г. / разглеждане 
: 20 март 2013 г. / краен срок за изменения: 27 март 2013 г. / 
разглеждане на изменения: 24 април 2013 г. / приемане: 27 
май 2013 г).
—първа размяна на мнения
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Околна среда – Газ

15. Петиция 1107/2011,внесена от Daniela Spera, с италианско 
гражданство, от името на Associazione Legami Ionici, относно 
проекта за рафинерия ENI Taranto
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 491.008
   FdR 903820

и
16. Петиция 24/2012, внесена от Daniele Spera и Roberto 

Giurastante, с италианско гражданство, от името на „Comitato 
Legamjonici“ и „Associazione Greenaction Transnational“, 
относно изграждането на газопровод в Пулия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 494.752
   FdR 911590

17. Петиция 483/2007, внесена от Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на организацията 
„Приятели на Земята“ ('Friends of the Earth'), относно 
нарушения на общностното законодателство в областта на 
околната среда при процедурата за оценка на въздействието 
върху околната среда и относно опасни промишлени 
предприятия (Директива Seveso) (в присъствието на 
вносителя на петицията)
и
Петиция 1147/2008, внесена от Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на Greenaction 
Transnational, относно евентуалното изграждане на завод за 
регазификация в близост до Триест (Италия)
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция 1472/2009, внесена от Bernard Vojko, със словенско 
гражданство, от името на „Alpe Adria Green“, относно 
планирания терминал за газ в Триест (Италия)        (в 
присъствието на представител на вносителя на петицията)

и
Петиция 960/2011, внесена от Bernard Vojko, със словенско 
гражданство, от името на Alpe Adria Green, относно 
изграждането на газови терминали в залива на Триест

   CM–
   PE 423.923/REV. V
   FdR 907432

    Резюме, сведения и 
препоръки

18. Петиция 70/2010, внесена от Sergio Diana, с италианско 
гражданство, от името на „Comitato Sardo 
ProSardegnaNoGasdotto“, относно несъответствието между 
целите на енергийната политика на ЕС и финансирането на 
газопровода GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 445.627/REV
   FdR 882127

19. Петиция 13/2008, внесена от John McElligott, с ирландско 
гражданство, от името на сдружението на местните жители 
на Kilcolgan, относно предполагаеми нарушения на 

   CM–
   PE 415.090/REV. IV
   FdR 907437
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Директивата на ЕО за стратегическата оценка на околната 
среда във връзка с одобряването и проектирането на 
терминал за втечнен природен газ (ВПГ) в близост до устието 
на р. Шанън (Ирландия)
(в присъствието на вносителя на петицията)

20. Петиция 576/2011, внесена от Anna Marie Thøgersen, с датско 
гражданство, относно разширяване на газохранилище в зона 
от „Натура 2000“ в Lille Torup в Северна Дания

   CM– PE 480.719/REV
   FdR 907462

21. Петиция 650/2011, внесена от Michalis Giamalakis, с гръцко 
гражданство, относно нередности във връзка с терминал за 
втечнен природен газ на остров Revithoussa в залива Megara в 
Гърция

   Резюме, сведения и 
препоръки

Енергия

22. Петиция 1148/2012 , внесена от Denisa Lastovkova, със 
словашко гражданство, от името на италиано-словашкия 
консорциум за енергия, относно енергийната промишленост 
в Словакия
(евентуално в присъствието на вносителката)

   Резюме, сведения и 
препоръки

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

23. Петиция 804/2006 от Raúl Urquiaga Cela, с испанско 
гражданство, от името на Plataforma Jarama Vivo, за 
незаконни дейности, които причиняват пресъхването на река 
Jarama (Comunidad de Madrid) и застрашават да навредят на 
защитените зони в близост до нея

   CM– PE 394.263
   FdR 687617

24. Петиция № 1456/2007, внесена от г-н Joaquim Monteiro de 
Barros, с португалско гражданство, от името на Union Pan 
Européenne de la Propriété Immobilière, относно проблеми във 
връзка със сектора на недвижимите имоти в Европейския 
съюз и необходимостта от регламентирането му на равнище 
ЕС

   CM– PE 426.912
   FdR 784473

25. Петиция 129/2008 внесена от C.E., с испанско гражданство, 
относно прекалено усърдното прилагане на Европейската 
харта за регионалните или малцинствените езици в Галисия

   CM– PE 416.470
   FdR 756500

26. Петиция 219/2008, внесена от Javier San Martin Larrinoa, с 
испанско гражданство, който протестира срещу изграждането 
на крематориум в Билбао

   CM– PE 423.903
   FdR 782522
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27. Петиция 359/2008, внесена от Rafaela Amezcua Casas, с 
испанско гражданство, от името на „Asociación de Vecinos de 
Favara“, относно пускането в експлоатация на
трансформаторна станция във Валенсия

   CM– PE 416.494
   FdR 756738

28. Петиция 1096/2009, внесена от M.P., с испанско гражданство, 
относно проект в Llucmajor, Майорка

   CM– PE 448.690/REV
   FdR 890553

29. Петиция 688/2011, внесена от Valeriu Costea, с румънско 
гражданство, относно изчисляването на пенсионни права

   CM– PE 500.666
   FdR 920492

30. Петиция 834/2011, внесена от Ømer Cakmak, с датско 
гражданство, относно конфискуване от българските органи 
на неговото моторно превозно средство с датска регистрация

   CM– PE 500.667
   FdR 920494

31. Петиция 1098/2011, внесена от Carlo Ruocco, с италианско 
гражданство, от името на „Legambiente, Comitato Sarzana che 
botta“, относно нарушение на Директива 2001/42/ЕО от 
страна на регион Лигурия

   CM– PE 486.012/REV
   FdR 920496

32. Петиция 1256/2011, внесена от A. d’A., с италианско 
гражданство, относно нарушение от страна на Франция на 
Директива 2004/38/ЕО

   CM– PE 500.669
   FdR 920498

33. Петиция 1401/2011, внесена от Ingeborg Munker, с австрийско 
гражданство, относно прехвърлянето на нейните пенсионни 
права от Австрия в Германия

   CM– PE 492.755/REV
   FdR 920500

34. Петиция 110/2012, внесена от David López Segura, с испанско 
гражданство, относно записване на видео на пленарните 
заседания при отворени врата на общинския съвет на Mojácar 
в Almería

   CM– PE 500.673
   FdR 920503

35. Петиция 200/2012, внесена от Augusto Rossi, с италианско 
гражданство, подкрепена от около 4 400 подписа, относно 
електромагнитното лъчение, излъчвано от радио Ватикана в 
Рим

   CM– PE 500.674
   FdR 920504

36. Петиция 221/2012, внесена от Luta Antoine Mwe-Katone, с 
конгоанско гражданство, относно замърсяването, причинено 
от френското петролно дружество Perenco по крайбрежието 
на Конго

   CM– PE 500.675
   FdR 920505

37. Петиция 259/2012, внесена от W.R., с нидерландско 
гражданство, относно неприлагането на Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на 

   CM– PE 500.679
   FdR 920517
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членове на техните семейства да се придвижват и да 
пребивават свободно на територията на държавите членки

38. Петиция 272/2012, внесена от Jerzy Jorasz, с полско 
гражданство, от името на предприятието „ECOLEVEL s.c.“, 
относно предполагаемо нарушение на европейското 
законодателство относно общата система на данъка върху 
добавената стойност от страна на полските данъчни органи

   CM– PE 500.720
   FdR 920598

39. Петиция 349/2012, внесена от Janet Daunt, с британско 
гражданство, относно твърдения за замърсяване на дома й 
заради ремонтни дейности, извършвани от публичните 
органи

   CM– PE 500.686
   FdR 920524

40. Петиция 394/2012, внесена от Ruzena Svedelius, с шведско 
гражданство, относно създаването на европейска 
номенклатура за научни термини

   CM– PE 500.688
   FdR 920526

41. Петиция 411/2012 , внесена от Ingo Rau, с германско 
гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно гръцките 
държавни облигации и закрила на дребните инвеститори
и
Петиция 511/2012, внесена от Stylianos Gabrielidis, с гръцко 
гражданство, от името на Централния комитет на гръцките 
политически бежанци, относно тежкото положение на 50 000 
малки спестители в Гърция
и
Петиция 619/2012, внесена от I. P., с италианско гражданство, 
относно защитата на европейските спестители, инвестирали в 
гръцки облигации

   CM– PE 500.689
   FdR 920527

42. Петиция 413/2012, внесена от Петър Троянски, с българско 
гражданство, от името на Асоциация на свободното слово 
„Анна Политковская“, относно предполагаеми нередности, 
свързани с ядрените централи в България

   CM– PE 500.690
   FdR 920528

43. Петиция 499/2012 внесена от Aleksandr Minin, с литовско 
гражданство, относно литовския защитник на правата на 
човека Ales Byalyatski и относно предишна своя петиция от 
2005 г.

   CM– PE 500.697
   FdR 920535

44. Петиция 505/2012, внесена от Bernard Arliaud, с френско 
гражданство, относно дерогация по отношение на употребата 
на инсектициди

   CM– PE 500.699
   FdR 920537
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45. Петиция 523/2012, внесена от Rudolf Schmitt, с германско 
гражданство, относно неадекватно обезщетение на 
авиокомпанията Lufthansa вследствие на отмяна на неговия 
полет в резултат от изригването на вулкана Eyjafjallajökull в 
Исландия

   CM– PE 500.701
   FdR 920539

46. Петиция 528/2012, внесена от Roland Moll, с германско 
гражданство, относно подновяването на свидетелството му за 
управление на МПС и Директива 91/439/ЕИО относно 
свидетелствата за управление на моторни превозни средства

   CM– PE 500.702
   FdR 920540

47. Петиция 534/2012, внесена от Dãnuț Sivu, с румънско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на правата 
на потребителите във взаимоотношенията му с 
„Райфайзенбанк” в Румъния

   CM– PE 500.704
   FdR 920542

48. Петиция 542/2012, внесена от Traian Constantin Novac, с 
румънско гражданство, от името на гражданското сдружение 
„Нашият Банат“, относно проект за изграждане на магистрала 
в Румъния

   CM– PE 500.705
   FdR 920543

49. Петиция 572/2012, внесена от Gredo Förster, с германско 
гражданство, относно селскостопански субсидии от ЕС, 
получавани от авиокомпании за храна на борда на самолета

   CM– PE 500.707
   FdR 920545

50. Петиция 656/2012, внесена от Wolfgang Freudendorfer, с 
германско гражданство, относно забрана за продажбата на 
гъши дроб в ЕС

   CM– PE 500.708
   FdR 920546

51. Петиция 669/2012, внесена от Davide Giovanni Daleffe, с 
италианско гражданство, относно подкрепа за инициативи за 
подпомагане на лицата с увреждания

   CM– PE 500.709
   FdR 920547

52. Петиция 692/2012, внесена от Reinhard Haug, с германско 
гражданство, относно възстановяването на съдебните 
разноски и разноските за адвокатска защита

   CM– PE 500.710
   FdR 920548

53. Петиция 703/2012, внесена от Васил Ставрев, с българско 
гражданство, относно искания към унгарската авиокомпания 
Wizz Air

   CM– PE 500.711
   FdR 920549

54. Петиция 715/2012, внесена от Lázló Göbölös, с унгарско 
гражданство, относно включването на специализирането в 
сърдечно-съдова хирургия в приложение 5.1.2 на Директива 
2005/36/EО относно признаването на професионалните 
квалификации

   CM– PE 500.712
   FdR 920550
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55. Петиция 726/2012, внесена от Georg Hinzen, с германско 
гражданство, относно получаването на нидерландски 
съдебни документи

   CM– PE 500.713
   FdR 920551

56. Петиция 741/2012, внесена от R.H., с британско гражданство, 
относно отмяна или преразглеждане на Директивата за 
правото на неприкосновеност на личния живот и електронни 
комуникации

   CM– PE 500.714
   FdR 923355

57. Петиция 793/2012, внесена от Egon Schmidt, с австрийско 
гражданство, от името на сдружение New Thayatal Railway, 
относно възстановяване на железопътната връзка Thayatal 
между Австрия и Чешката република

   CM– PE 500.717
   FdR 920554

58. Петиция 814/2012, внесена от M. D. P., с италианско 
гражданство, относно замразяването на сметки в ‘Banca 
Network Investimenti’

   CM– PE 500.718
   FdR 920556

59. Петиция 902/2012, внесена от Steven Sylvester, с британско 
гражданство, относно износа на помощ за издръжка на лице с 
увреждания

   CM– PE 500.723
   FdR 920603
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60. Дата и място на следващото заседание

    19 февруари 2013 г., 9.45–12.30 ч. и 14.30–17.30 ч.: Изслушване на граждани 
на ЕС

    20 февруари 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.


