
OJ\930410BG.doc PE506.371v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)219_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 20 март 2013 г., 9.00-12.30 ч. и 15.00-18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-2

в 9.00 ч.

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 506.371
FdR 930410

2. Одобрение на протоколите от заседанията от:
    21-22 януари 2013 г.

PV– PE 504,133
FdR 925007
+ 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

Проучвателна мисия

5. Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания 
(11–13 февруари 2012 г.)
- първа размяна на мнения

   DT–

Становище и доклад

6. 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)
(разглеждане на изменения и проект на работен документ: 
24 април 2013 г. / краен срок за внасяне на измененията: 7 
май 2013 г. / разглеждане на изменения: 27-28 май 2013 г./ 
гласуване: 19 юни 2013 г.)
- разглеждане на проектодоклада на ENVI

   –

7. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
през 2012 г. (чл. 202, параграф 8) 2013/2013(INI))
Докладчик:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(разглеждане: 24 април 2013 г. / краен срок за внасяне на 
измененията: 02.05 .2013  / 
разглеждане на измененията: 27-28 май 2013 г./ гласуване: 
19 юни 2013 г.)
- първа размяна на мнения

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

Увреждания

8. Петиция 1459/2012, внесена от Judith Klein, с унгарско 
гражданство, от името на Фондация „Отворено общество“, 
подкрепена от 12 асоциации, относно злоупотреби със 
структурните фондове във връзка с хора с увреждания в 
някои централноевропейски и източноевропейски страни
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки
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9. Петиция 279/2012, внесена от I. T., с унгарско гражданство, 
относно реформата на пенсионирането на лица с увреждания 
в Унгария

   CM– PE 496.621
   FdR 914346

10. Петиция 1273/2010, внесена от Lorenzo Torto, с италианско 
гражданство, относно правото на заетост на хората с 
увреждания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 464869/REV
   FdR 911519

* * *

от 11.30 ч. до 12.30 ч. (при закрити врата)

11. Заседание на координаторите

* * *
в 15.00 ч.

12. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Околна среда

13. Петиция 1160/2009, внесена от Werner Sandig, с германско 
гражданство, относно построяването на два вятърни парка в 
чешкия граничен район Ústí nad Labem и свързаното с това 
вредно въздействие върху околната среда в съседните 
германски природни райони

   CM– PE 441.094
   FdR 814422

14. Петиция 1342/2012, внесена от Raphael Romi, с френско 
гражданство, от името на ACIPA & CéDpa, относно 
предложението за изграждане на летище в Notre-Dame-des-
Landes (Франция) и твърденията за липса на съответствие със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 1632/2012, внесена от Alain Mustière, с френско 
гражданство, от името на ACIPRAN, подкрепена от 3000 
подписа, в подкрепа на предложението за изграждане на 

   CM– PE 504.304
   FdR 925940

   Резюме, сведения и 
препоръки
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летище в Notre-Dame-des-Landes (Франция)
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 1645/2012, внесена от Bruno Genty, с френско 
гражданство, от името на France Nature Environnement и 5 
други асоциации, против същия проект
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

15. Петиция 1256/2012, внесена от Michele Thew, с британско 
гражданство, от името на Европейско обединение за 
прекратяване на опитите с животни (ECEAE), подкрепена от 
220 000 подписа, относно прекратяване на опитите с животни 
за целите на козметичната индустрия
(евентуално в присъствието на вносителката)

   Резюме, сведения и 
препоръки

16. Петиция 336/2012, внесена от C.R., с датско гражданство, от 
името на Dyrenes Beskyttelse (Датско дружество за хуманно 
отношение към животните), относно честата практика в 
Дания да се реже опашката на прасетата
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 496,627
   FdR 914352

Право на собственост

17. Петиция 334/2011, внесена от C.C., с британско гражданство, 
относно проблеми при закупуването на имот в Кипър
както и

   CM– PE 476.024/REV
   FdR 911529

Петиция 1236/2011, внесена от Michael Rolfe, с британско 
гражданство, подкрепена с 4 подписа, относно кипърското 
строително законодателство и неговото предполагаемо 
несъответствие с разпоредбите на ЕС за потребителите
както и

   CM– PE 494.727/REV
   FdR 920497

Петиция 1251/2011, внесена от Eric Catten, с британско 
гражданство, относно проблеми във връзка с покупката на 
недвижима собственост в Кипър
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 498.095
   FdR 917156
   Писмо до Кипър

Социални въпроси

18. Петиция 267/2012, внесена от József Darányi, с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария
както и
Петиция 474/2012, внесена от Karoly Katus, с унгарско 
гражданство, от името на Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi 
Mozgalom, подкрепена от 1 860 подписа, относно 

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 479/2012, внесена от L.G.T., с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в 
Унгария
както и
Петиция 483/2012, внесена от Attila Fazekas, с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария
както и
Петиция 625/2012, внесена от Csaba Nyakó, с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария
както и
Петиция 762/2012, внесена от Florian Koczka, с унгарско 
гражданство, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария
както и

Петиция 1144/2012, внесена от István Balogh, с унгарско 
гражданство, относно премахването на договореностите за 
ранно пенсиониране в Унгария
както и
Петиция 1261/2012, внесена от László Kuti, с унгарско 
гражданство, от името на 'KNOE', относно премахването на 
схемите за ранно пенсиониране в Унгария
(в присъствието на вносителя на петицията)

Предприятия

19. Петиция 1557/2009, внесена от Izabella Mészárosné Györvári, с 
унгарско гражданство, от името на Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Съюз за защита интересите на 
дружествата), относно дискриминация на малките и средни 
предприятия в Унгария и неприлагане на стандартите на ЕС

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

   Отговор от Унгария

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

20. Петиция 192/2006, внесена от Rosemaire Hennecke Gramatzki, 
с германско гражданство, относно спирането на проекта за 
строителство на магистрала A-48 от Vejer до Algeciras

   CM–
   PE 386.619/REV. III
   FdR 878984

21. Петиция 1226/2007, внесена от г-н Juan de Dios Ramirez 
Heredia, с испанско гражданство, от името на Union Romani, 
относно несъвместимостта на италианския указ за 
екстрадиране на граждани с ромска принадлежност, идващи 
от Румъния, с Директива 2004/38
както и
Петиция 702/2008, внесена от Juan de Dios Ramirez Heredia, с 
испанско гражданство, от името на Union Romani, относно 
евентуални рас и с т к и  действия, извършени срещу 
представителите на ромската общност в Понтичели (Неапол)

   CM–
   PE 414.256/REV. III
   FdR 896363

22. Петиция 179/2008, внесена от Alberto Mayor Barajona, 
испанско гражданство, от името на Ecologistas en Acción 
(Guadalajara), относно предполагаеми нарушения на 
законодателството на ЕС за околната среда във връзка с 
одобрението на проект за градско развитие, засягащ областта 
Vega del Henares (Castilla-La Mancha)

   CM–
   PE 441,081/REV. II
   FdR 925789

23. Петиция 1779/2008, внесена от Maximina Canseco Prieto, с 
испанско гражданство, от името на социалистическата партия 
на Галисия, подкрепена от два подписа, относно планираното 
строителство на магистрала в речната долина Lor, Lugo, 
Испания

   CM–
   PE 439.188/REV. II
   FdR 882113

24. Петиция 259/2009, внесена от г-жа и г-н Hallam, с британско 
гражданство, относно предполагаема измама и подвеждаща 
реклама от намиращото се в Испания дружество „DCC 
International Property“

   CM– PE 428.103
   FdR 789529

25. Петиция 835/2009, внесена от María Aleja n d r a  Pérez 
Montedeoca, с испанско гражданство, от името на „Plataforma 
por la alternativa del anillo insular“, относно строителните 
дейности по проекта „cierre del anillo insular“ на остров 
Тенерифе, Канарски острови 
както и
Петиция 1241/2009, внесена от I. D. Rodríguez Cámara, с 
испанско гражданство, подкрепена с 69 подписа, относно 
разширяването на път в Icod de los Vinos, Тенерифе

   CM– PE 438.318/REV
   FdR 810959
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26. Петиция 1131/2009, внесена от Jonás Pérez de León, с 
испанско гражданство, от името на Зелените, Зелена партия 
от Канарските острови, относно извършваните индустриални 
дейности в крайбрежната зона на Riquel, в района на 
Acantilados de los perros, Тенерифе

   CM– PE 450.773
   FdR 834543

27. Петиция 403/2010, внесена от Joan Baptista Orquín Caselles, с 
испанско гражданство, от името на „Foro de participación 
ciudadana de la agenda local 21 de Oliva“ (Гражданска група за 
действие в местния дневен ред 21 на Oliva), относно 
планирания електрически кабел между Gandia и Vejer

  CM– PE 452.742
   FdR 838887

28. Петиция 580/2010, внесена от Salvador López Florencio, с 
испанско гражданство, от името на асоциацията на 
търговците на едро на риба „El Barranco“, относно монопола, 
упражняван от „Mercasevilla“ в сектора за търговия на едро с 
риба

   CM– PE 458.697/REV
   FdR 914302

29. 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. II
   FdR 925796

30. Петиция 1218/2010, внесена от Claudiu Cristea, с румънско 
гражданство, от името на „Asociația Mișcarea Arădeană“, 
относно недопустимо изменение на целите на планираното 
възстановяване на историческия център на град Арад, 
финансирано от ЕФРР и неблагоприятното въздействие
върху паметника „Траянов мост“

   CM– PE 462.686/REV
   FdR 903691

31. Петиция 1585/2010, внесена от V. T., с италианско 
гражданство, относно нейните права в Обединеното кралство 
като гражданин на Европейския съюз  

   CM– PE 467.127
   FdR 870298

32. Петиция 195/2011, внесена от Baudilio Ros Prat, с испанско 
гражданство, от името на „San Isidro Catalan Agricultural 
Institute“, относно проекта Segarra-Garrigues за изграждане на 
напоителни канали в Lérida 

   CM– PE 475,814/REV
   FdR 925816

33. Петиция 295/2011, внесена от Colin MacDonald, с британско 
гражданство, относно публикуването на закони и директиви

   CM–
   PE 469,947/REV. II
   FdR 925798

34. Петиция 727/2011, внесена от Mihai Dulgheru, с румънско 
гражданство, относно признаване на мореплавателна 
квалификация, получена в Румъния

   CM– PE 485.971
   FdR 896414
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35. Петиция 786/2011, внесена от P. S., с италианско 
гражданство, относно прилагането на Европейската 
директива относно данъчното облагане на доходи от 
спестявания спрямо длъжностните лица на Общността

   CM– PE 480,729/REV
   FdR 925820

36. Петиция 134382011, внесена от Liviu Constantin Chiscariu, с 
румънско гражданство, относно отхвърлянето на румънски 
банкови карти за плащане в рамките на ЕС

   CM– PE 494.733
   FdR 911571

37. Петиция 1396/2011, внесена от Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на Greenaction 
Transnational, относно правомощията на дружество Equitalia 
Nord Spa да събира данъците в Триест (Италия)

   CM– PE 494.742
   FdR 911580

38. Петиция 400/2012, внесена от Félix Romero Colmenar, с 
испанско гражданство, относно необходимата професионална 
квалификация за управление на линейка

   CM– PE 504,247
   FdR 925838

39. Петиция 410/2012, внесена от Thomas Lück, с германско 
гражданство, относно уран в торовете

   CM– PE 502,143
   FdR 922967

40. Петиция 414/2012, внесена от Stefanie Mack, с германско 
гражданство, относно случай на лошо администриране от 
страна на Комисията

   CM– PE 502,144
   FdR 922968

41. Петиция 430/2012, внесена от Heikki Auvinen, с финско 
гражданство, относно освобождаването му от Европейската 
комисия от функцията му на ръководител на екип по 
образователен проект на ЕС в Туркменистан

   CM– PE 502,146
   FdR 922971

42. Петиция 492/2012, внесена от C.F., с британско гражданство, 
относно призива му за оказване на влияние върху Конгреса 
на САЩ против приемането на Cyber Intelligence Sharing and 
Protection Act (CISPA)

   CM– PE 502,151
   FdR 922978

43. Петиция 614/2012 от Gianfranco Zuccato, с италианско 
гражданство, относно Директива 2002/92/EО за 
застрахователното посредничество

   CM– PE 504.258
   FdR 925855

44. Петиция 631/2012, внесена от Tiago Guimarães, с португалско 
гражданство, относно нови биотехнологии, позволяващи 
конска сперма да бъде събирана и съхранявана следкланично 
при ниски температури

   CM– PE 502,158
   FdR 922985

45. Петиция 634/2012, внесена от I.M.M., с испанско 
гражданство, относно нарушаване на Директивата за 
услугите по отношение на упражняването на професията 

   CM– PE 504,260
   FdR 925857
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„инструктор по шофиране“

46. Петиция 673/2012, внесена от Armelle de Coulihac-Mazerieux 
(с френско гражданство), от името на организацията „Vivre à 
La Defense“, относно нарушаване на френското 
законодателство за социално жилищно настаняване от страна 
на дружеството LOGIS-TRANSPORTS

   CM– PE 504,262
   FdR 925859

47. Петиция 686/2012, внесена от Enrique González Blanco, с 
испанско гражданство, относно достъпността на обществения 
автобусен транспорт в община Мадрид

   CM– PE 504,263
   FdR 925861

48. Петиция 723/2012, внесена от Raphaël Murswieck (с френско
и немско гражданство), относно проблеми с презграничните 
плащания на данъци и социални помощи между Германия и 
Франция

   CM– PE 504,265
   FdR 925864

49. Петиция 728/2012, внесена от Rudi Clemens, с германско 
гражданство, относно технически и ергономични стандарти 
за машини за изкопни работи

   CM– PE 504,266
   FdR 925865

50. Петиция 739/2012, внесена от Marco Lamperti, с италианско 
гражданство, относно въвеждане на разрешително за 
пребиваване за съжителство 

   CM– PE 504,267
   FdR 925871

51. Петиция 755/2012, внесена от L.М., с унгарско гражданство, 
относно недостатъци на правната система на Унгария 

   CM– PE 504,268
   FdR 925877

52. Петиция 756/2012, внесена от M. U., с германско 
гражданство, относно неравното третиране на малките 
инсталации за слънчева енергия в Европейския съюз

   CM– PE 504,269
   FdR 925878

53. Петиция 795/2012 , внесена от Klaus Pöchhacker, с австрийско 
гражданство, относно превода на всички документи на ЕС, 
достъпни за обществеността

   CM– PE 504,271
   FdR 925880

54. Петиция 796/2012, внесена от Philipp Schmagold, с германско 
гражданство, относно вграждането на устройства за 
повишаване на ефективността на горивото вместо системи за 
поддържане на скоростта (cruise control) в леки и товарни 
автомобили

   CM– PE 504,272
   FdR 925881

55. Петиция 811/2012, внесена от E. R., с германско гражданство, 
относно евентуалната екстрадиция на Джулиан Асандж в 
САЩ

   CM– PE 504,273
   FdR 925882
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56. Петиция 840/2012, внесена от Anli Heuser-He и Liangchung 
Yu, с германско гражданство, подкрепена от 84 подписа, 
относно китайските пенсии за германски граждани от 
китайски произход

   CM– PE 504,275
   FdR 925885

57. Петиция 851/2012, внесена от W. C. H. Bost, с нидерландско 
гражданство, относно проблеми с полските данъчни органи

   CM– PE 504,276
   FdR 925886

58. Петиция 860/2012, внесена от Gabriele Steinbach, с немско 
гражданство, подкрепена от 3678 подписа, относно скубането 
на пера от живи гъски

   CM– PE 504,278
   FdR 925888

59. Петиция 861/2012 внесена от Ewgeni Dimke, с германско 
гражданство, относно забраната на бисфенол А

   CM– PE 504,279
   FdR 925889

60. Петиция 867/2012, внесена от André Wirths, с немско 
гражданство, относно отнемането на неговото свидетелство 
за управление на МПС

   CM– PE 504,280
   FdR 925891

61. Петиция 877/2012, внесена от Francisco da Conceição Norte, с 
португалско гражданство, от името на „Сдружението на 
жителите на Бон Сусесо за защита на езерото Обидуш“, 
подкрепена от три подписа, относно предполагаемото 
разрушаване на два водни резервоара, финансирани от 
Европейския съюз, в района на Бон Сусесо, Обидуш, 
Португалия

   CM– PE 504,282
   FdR 925893

62. Петиция 885/2012, внесена от George Albert Fabrizio Niedbala, 
с неизвестно гражданство, относно данъчното облагане на 
автомобилите в Португалия

   CM– PE 504,283
   FdR 925894

63. Петиция 892/2012, внесена от Marcello Marafante, с 
италианско гражданство, относно противопоставянето на 
проучването и добива на въглеводороди в района на 
Карпиняно Сезия (Италия)

   CM– PE 504,285
   FdR 925896

64. Петиция 901/2012, внесена от Giulio Cossu, с италианско 
гражданство, относно финансирането на изследването на 
стволови клетки в Европа

   CM– PE 504,286
   FdR 925897

65. Петиция 907/2012, внесена от Alain Roth, с френско 
гражданство, от името на Soultz RD422, подкрепена от 
приблизително 70 подписа, относно транзитното движение 
през село Сулц-ле-Бен в региона Елзас (Франция)

   CM– PE 504,287
   FdR 925899

66. Петиция 910/2012, внесена от D. V., с италианско 
гражданство, относно неприлагане на Директивата за 
пазарите на финансови инструменти (ДПФИ – 2006/73/EО). 

   CM– PE 504,288
   FdR 925902
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67. Петиция 912/2012, внесена от Ernesto Arvelo Díaz, с испанско 
гражданство, относно възможно припокриване между 
наименованията за произход на лозарски район на 
Канарските острови

   CM– PE 504,289
   FdR 925903

68. Петиция 930/2012, внесена от Silvia Beltran Palladares, с 
испанско гражданство, от името на Европейската платформа 
за защита на потребителите и околната среда, относно 
забрана на аспартама в храната за хора

   CM– PE 504,290
   FdR 925905

69. Петиция 959/2012, внесена от Paula Romero Ganuza, с 
испанско гражданство, относно одобрението и признаването 
на чуждестранните учители в Германия

   CM– PE 504,295
   FdR 925913

70. Петиция 1011/2012, внесена от Constantina Dumitrescu, с 
румънско гражданство, относно практики на банковата група 
BRD

   CM– PE 504,299
   FdR 925932

71. Петиция 1048/2012, внесена от Brendan Freeman, с британско 
гражданство, относно законодателството във връзка с 
т.нар.„бисквитки“

   CM– PE 504,302
   FdR 925937

72. Петиция 1064/2012, внесена от Don Heenan, с ирландско 
гражданство, относно промяната с обратна сила на условията 
за отпускане на субсидии по Схемата за 
необлагодетелстваните райони

   CM– PE 504,303
   FdR 925938

73. Петиция 1172/2012, внесена от David Collins, с ирландско 
гражданство, относно предложеното придобиване на Aer 
Lingus от страна на Ryanair

   Резюме, сведения и 
препоръки
   Решение на ЕО от 
27.02.13 г.

o O o

74. Дата и място на следващото заседание
   24 април 2013 г.,  15.00 – 18.30 ч.
   25 април 2013 г.,  9.00 – 12.30 ч.


