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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)221_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 27 май 2013 г., 15.00 – 18.30 ч.
Вторник, 28 май 2013 г., 9.00 – 12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-2

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 510.810
FdR 936521

2. Одобрение на протокола на заседанието от:
   20 март 2013 г.

PV– PE 508.040
FdR 931487
+ 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 
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следващо заседание.

В присъствието на представител на Европейската комисия

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

Петиция 0813/2008, внесена от г-н Джон Брайън, 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
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)
и

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Петиция 305/2010, внесена от Карола Твардела, 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

5.

Петиция 436/2010, внесена от г-н Джон Брайън, 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
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)
(в присъствието на проф. Г-Е. Сералини)

   sir

   Отговор на ENVI
   Отговор на ЕОБХ
   Отговор на члена на 
ЕК Дали

Права на потребителите

6. Петиция 343/2012, внесена от Вибке Райнхарт, с германско 
гражданство, подкрепена от 2504 подписа, относно единно 
етикетиране на генетично модифицирани фуражи и 
хранителни продукти
и
Петиция 807/2012, внесена от Михаел Грос-Харт, с германско 
гражданство, относно етикетирането на храните

   CM– PE 506.258
   FdR 929932

Околна среда
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7. Петиция 1160/2009, внесена от Вернер Зандиг, с германско 
гражданство, относно построяването на два вятърни парка в 
чешкия граничен район Усти над Лабе и свързаното с това 
вредно въздействие върху околната среда в съседните 
германски природни райони
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 441.094/REV
   FdR 931859

(при закрити врата)

Основни права

8. Петиция 70/2012, внесена от Имре Юхас, 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“
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

   LTSK

9. Петиция 1298/2012, внесена от Ломници Золтан, с унгарско 
гражданство, относно словашкия закон за гражданството
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюме, сведения и 
препоръки

от 17.30 ч. до 18.30 ч. (при закрити врата)

10. Заседание на координаторите

* * *

28 май 2013 г. в 9 ч.
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11. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

12. Изложение на Европейския омбудсман, г-н Никифорос 
Диамандурос, относно неговия годишен доклад за 2012 г.

Доклади и становища

13. Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 
2012 г. (член 202, параграф 8) (2013/2013(INI) 2012)
Докладчик:   МАКМИЛАН-СКОТ (ALDE)
(краен срок за изменения: 30 май 2013 г., 12.00 ч.  / 
разглеждане на измененията: 19 юни 2013 г. /  
 гласуване: 8-9 юли 2013 г.)
- разглеждане на проектодоклада

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

14. Становище относно местоположението на седалищата на 
институциите на Европейския съюз
(AFCO)  2012/2308(INI)
Докладчик:   ЧИЧЕСТЪР  (ECR)
(краен срок за изменения:  30 май 2013 г., 12.00 ч.  / 
разглеждане на измененията: 19 юни 2013 г./  гласуване : 8-9 
юли 2013 г.)
- разглеждане на проектостановището
(в присъствието на вносителя на петиция 630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

15. Становище относно прегледа на оценката 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)0628 окончателен 
(26.10.2012 г.)- 2012/0297(COD)
Докладчик:   ХУНДИС (GUE)
(гласуване: 19 юни 2013 г.)
- разглеждане на измененията

   PA– PE 507.937
   FdR 930581

   AM– PE 510.694
   FdR 935556

Проучвателни мисии
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16. Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания 
(11–13 февруари 2013 г.)
- разглеждане на проекта на работен документ

   DT–

17. Доклад от проучвателната мисия в Мадрид, Испания (21-22 
март 2013 г.)
- разглеждане на проекта на работен документ

   DT–

* * *

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

18. Петиция 1276/2007, внесена от г-жа Мария Бегона Бакеро 
Оргас, с испанско гражданство, относно предполагаеми 
нарушения на Директиви 2000/4 и 92/43 на ЕО във връзка с 
план на BUS -VAO за разширение на автомагистралата A6 с 
две автобусни ленти от Лас Росас де Мадрид до Вилалба 
(Мадрид)
Петиция 251/2008, внесена от Мария Бегона Бакеро Оргас, с 
испанско гражданство, относно предполагаемото вредно 
въздействие върху околната среда на планиран околовръстен 
път на автомагистрала A6 през Лас Росас де Мадрид

   CM–
   PE 416.439/REV. II
   FdR 929920

19. Петиция 142/2009, внесена от Р.A.Ж., с италианско 
гражданство, подкрепена от 2 други подписа, относно намеса 
във връзка със залаганията в Атина и Солун

   CM–
   PE 428.090/REV. IV
   FdR 929921

20. Петиция 0657/2009, внесена от Антониу Вихналек, с 
румънско гражданство, относно отказа на румънския орган 
да изплаща пенсия, придобита в Румъния на получател, който 
пребивава в Германия

   CM–
   PE 439.190/REV. II
   FdR 931857

21. Петиция 0637/2011, внесена от Марко Колавеки, с 
италианско гражданство, относно непризнаване на неговата 
италианска диплома по икономика в Испания

   CM– PE 480.543/REV
   FdR 931893

22. Петиция 0820/2011, внесена от Й. A. A. Хуисман, с 
нидерландско гражданство, относно правото да се извършват 
разходи във връзка с увреждане

   CM– PE 485.979/REV
   FdR 931896
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23. Петиция 1221/2011, внесена от Г.K., с латвийско 
гражданство, относно нарушение на част от споразумението 
ACTA (Търговско споразумение за борба с 
фалшифицирането), засягащо правото на неприкосновеност 
на личния живот
и
Петиция 0116/2012, внесена от Иво Домерацки, с полско 
гражданство, относно Търговското споразумение за борба с 
фалшифицирането
и
Петиция 0142/2012, внесена от Матеуш Войтович, с полско 
гражданство, от името на сдружението „Forum Rdzawka“, 
подкрепена от два подписа, относно противопоставянето на 
Международното търговско споразумение ACTA
и
Петиция 0203/2012, внесена от Йоаким Шолц, с германско 
гражданство, относно ACTA
както и
Петиция 0223/2012, внесена от Алекс Уилкс, с британско 
гражданство, от името на AVAAZ, подкрепена от над два 
милиона подписа, относно АСТА

   CM– PE 508.091
   FdR 931941

24. Петиция 1366/2011, внесена от Симон Шутц, с нидерландско 
гражданство, от името на „Амнести Интернешенъл 
Маастрихт стюдентс“, подкрепена от 101 подписа, относно 
спазването на правата на човека в Египет и хвърлянето в 
затвора на активиста Алла Абдел Фатах

   CM– PE 508.092
   FdR 931943

25. Петиция 0138/2012, внесена от Томас Йене, с германско 
гражданство, относно несправедливо уволнение и езиковия 
режим на съдилищата в Нидерландия

   CM– PE 508.094
   FdR 931945

26. Петиция 0367/2012, внесена от Клаудиу Мариус Сава и 
Михаил Даниел Янчу, с румънско гражданство, относно 
твърдения за нарушаване на указанията за обществено здраве 
при строителството на сгради в Румъния

   CM– PE 508.095
   FdR 931946

27. Петиция 0472/2012, внесена от M. С., с германско 
гражданство, относно трудовите и екологичните правила за 
стоките, произведени в трети страни, и предназначени за 
европейския пазар

   CM– PE 508.096
   FdR 931947

28. Петиция 0569/2012, внесена от Б. O., с германско 
гражданство, относно достъпа на големите дружества, 
работещи в сферата на информационните технологии, до 
компютрите и телефоните на гражданите

   CM– PE 508.098
   FdR 931949
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29. Петиция 0586/2012, внесена от Х.Х., с нидерландско 
гражданство, относно проблеми, възникнали след 
завръщането му от Австрия

   CM– PE 506.264
   FdR 929938

30. Петиция 0593/2012, внесена от Паоло Джовани Ло Яконо, с 
италианско гражданство, подкрепена от 198 подписа, относно 
строителна дейност на пристанище Балестрате (Палермо)

   CM– PE 508.099
   FdR 931950

31. Петиция 0708/2012, внесена от Зденек Хромадка, с чешко 
гражданство, подкрепена от 6 подписа, относно строежа на 
магистрала в пражкия квартал Уезд
и
Петиция 0766/2012, внесена от Мартин Валена, с чешко 
гражданство, от името на комитет „Себеров“, подкрепена от 
1380 подписа, относно строежа на автомагистрала „Вестец“ в 
близост до Прага

   CM– PE 508.104
   FdR 931987

32. Петиция 0719/2012, внесена от Веико Тикки, с финландско 
гражданство, относно предполагаеми пречки за неговата 
женитба с тайландска гражданка

   CM– PE 508.105
   FdR 931988

33. Петиция 0792/2012, внесена от Михаел Хайзман, с 
австрийско гражданство, от името на Европейския 
работнически съвет на компанията Mayr Melnhof Packaging, 
относно непредоставяне на консултации

   CM– PE 506.276
   FdR 929950

34. Петиция 0816/2012, внесена от Робърт Радфорд, с 
гражданство на Република Сиера Леоне, относно неговата 
молба за убежище и задържането му в Латвия

   CM– PE 508.109
   FdR 931992

35. Петиция 0822/2012, внесена от Маурицио Колаче, с 
италианско гражданство, относно продължаване на 
членството на Гърция в Европейския съюз

   CM– PE 508.111
   FdR 931994

36. Петиция 0829/2012, внесена от Патрик Кийфер, с френско 
гражданство, относно валидността на френския стандарт 
„NF” спрямо европейския „CE”

   CM– PE 508.112
   FdR 931995

37. Петиция 0842/2012 внесена от Адолф Шмит, с германско 
гражданство, от името на асоциация „Manarade Grazing 
Association“, относно допускането на саксонски експатриати 
в Административния съвет

   CM– PE 508.113
   FdR 931996

38. Петиция 0872/2012, внесена от Х. Д. Х., с германско 
гражданство, относно здравната му осигуровка

   CM– PE 506.286
   FdR 931427
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39. Петиция 0875/2012, внесена от Оскар Мантека Гарсия, с 
испанско гражданство, относно проект за изграждане на 
Центъра Ботин на кея Албареда в Сантандер, Кантабрия.

   CM– PE 506.287
   FdR 929983

40. Петиция 0881/2012, внесена от М. Ливцане, с латвийско 
гражданство, от името на „Biedriba Lauberiete Ozolmuiza”, 
относно предполагаемото нарушение от страна на Латвия на 
Директива 2004/35/EО относно екологичната отговорност по 
отношение на предотвратяването и отстраняването на 
екологичните щети

   CM– PE 506.288
   FdR 929984

41. Петиция 0893/2012, внесена от Еразмо Амато, с италианско 
гражданство, относно въвеждането на нов данък сгради 
(I.M.U.) от италианското правителство
и
Петиция 1192/2012, внесена от Франческо ди Паскуале, с 
италианско гражданство, относно новия данък сгради в 
Италия

   CM– PE 508.115
   FdR 931998

42. Петиция 0899/2012, внесена от С.В., с италианско 
гражданство, относно обратната сила на действие на 
авторското право

   CM– PE 508.116
   FdR 931999

43. Петиция 0903/2012, внесена от Греъм Уийлър, с британско 
гражданство, относно либерализацията на предавания, 
излъчвани чрез сателит

   CM– PE 508.117
   FdR 932001

44. Петиция 0929/2012, внесена от Франсиско Перес Мартинес, с 
испанско гражданство, от името на „Зелените от автономна 
област Мадрид”, относно забрана на т.нар. празници на 
бикоборството

   CM– PE 508.119
   FdR 934059

45. Петиция 0939/2012, внесена от Никола Катон, с белгийско 
гражданство, относно всеобхватно икономическо и търговско 
споразумение между Канада и ЕС (ВИТС)

   CM– PE 508.121
   FdR 932005

46. Петиция 0991/2012, внесена от Ричард Парсънс, с британско 
гражданство, относно предложението за данък върху 
финансовите сделки

   CM– PE 508.123
   FdR 932007

47. Петиция 0994/2012, внесена от Марко Бава, с италианско 
гражданство, относно въвеждането на законодателство в 
областта на борбата срещу корупцията на равнище ЕС

   CM– PE 508.124
   FdR 932008

48. Петиция 1001/2012 внесена от Себастиан Хофман, с 
германско гражданство, относно искане за промяна на член 
14 от Регламент 864/2007/ЕО (Рим II)

   CM– PE 508.125
   FdR 932009
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49. Петиция 1035/2012, внесена от Луиджи Пероне, с италианско 
гражданство, относно липсата на индикации за магистрални 
такси на границата между Италия и Словения

   CM– PE 506.309
   FdR 930059

50. Петиция 1053/2012, внесена от Джонатън Саксън, с 
британско гражданство, относно несправедливо данъчно 
облагане на лица, непостоянно пребиваващи в Испания 

   CM– PE 506.312
   FdR 930062

51. Петиция 1055/2012, внесена от Стойко Стойков, с 
македонско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация срещу македонското малцинство в България

   CM– PE 508.136
   FdR 932024

52. Петиция 1072/2012, внесена от Матиас Клайн, с германско 
гражданство, от името на Betriebsrat TechniSat Teledigital 
GmbH, относно премахването на такса върху вноса на 
телевизионни приставки с интернет функции и LCD 
телевизори

   CM– PE 508.139
   FdR 932027

53. Петиция 1090/2012, внесена от Волфрам Шумахер, с 
германско гражданство, относно ценова дискриминация 
между местни и чуждестранни лица от страна на 
авиокомпания „Бинтер“ (Канарски острови)

  CM– PE 508.140
   FdR 932028

54. Петиция 1093/2012, внесена A.Д., с германско гражданство, 
относно искане дружества извън ЕС да имат правен статут в 
ЕС, ако искат да търгуват в границите на ЕС

   CM– PE 508.141
   FdR 932029

55. Петиция 1107/2012, внесена от Пер Уген, с датско 
гражданство, относно инициативата за брегова охрана на ЕС

   CM– PE 506.316
   FdR 930066

56. Петиция 1145/2012, внесена от Зденек Добиас, с чешко 
гражданство, относно равни права на достъп до заетост

   CM– PE 508.144
   FdR 932032

57. Петиция 1155/2012, внесена от г-н А.С., с гръцко 
гражданство, относно мониторинга на уебсайтове и защита 
на правата върху интелектуалната собственост 

   CM– PE 508.146
   FdR 932034

58. Петиция 1160/2012, внесена от Александра Саламануди, с 
гръцко гражданство, относно бракониерство в Гърция

   CM– PE 508.147
   FdR 932035

59. Петиция 1166/2012, внесена от Паул Кайзер (Paul Kaiser), с 
австрийско гражданство, относно прекалено високи равнища 
на шума и възрастови ограничения за шофьорите

   CM– PE 508.148
   FdR 932036
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60. Петиция 1171/2012, внесена от Стивън Силвесър, с британско 
гражданство, относно износа на помощ за издръжка на лице с 
увреждания, отпусната в Обединеното кралство

   CM– PE 508.150
   FdR 932038

61. Петиция 1186/2012, внесена от г-жа T.T., с британско 
гражданство, относно правосъдие в областта на ядрената 
безопасност, дискриминация, основана на пола в стандартите 
за безопасност

   CM– PE 508.155
   FdR 932043

62. Петиция 1189/2012, внесена от г-жа Пиа Беренд, с 
люксембургско гражданство, относно забрана на 
животновъдството с цел добив на кожа в Европа

   CM– PE 506.324
   FdR 930075

63. Петиция 1218/2012, внесена от C. A., с италианско 
гражданство, относно свободата на практикуване на съдебна 
медицина в Европа

   CM– PE 508.158
   FdR 932046

64. Петиция 1232/2012, внесена от Хайнрих Г. Якоб, с германско 
гражданство, относно неговите пенсионни права

   CM– PE 508.159
   FdR 932047

65. Петиция 1236/2012, внесена от Клаус Бюзинг, с германско 
гражданство, относно данъчна хармонизация и справедливо 
данъчно облагане

   CM– PE 508.160
   FdR 932048

66. Петиция 1237/2012, внесена от Атина Плати, с гръцко 
гражданство, относно страничните животински продукти

   CM– PE 508.161
   FdR 932049

67. Петиция 1256/2012, внесена от Мишел Тю, 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

   CM– PE 508.164
   FdR 932052

68. Петиция 1273/2012, внесена от Б.Й.Л., с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация от 
страна на германски пенсионен фонд

   CM– PE 508.166
   FdR 932054

69. Петиция 1279/2012, внесена от Хайке Шварц, с германско 
гражданство, относно единни стандарти за безопасност за 
училищните автобуси

   CM– PE 508.167
   FdR 932055

70. Петиция 1288/2012, внесена от Вилфрид Аанрад, с 
нидерландско гражданство, относно решение на Върховния 
съд на Нидерландия във връзка с данъчно облагане на 
моторни превозни средства и регулиране в областта на 
таксиметровите услуги

   CM– PE 508.168
   FdR 932056
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71. Петиция 1291/2012, внесена от Щефен Айтнер, с германско 
гражданство, относно въвеждането на европейски радио 
канал DAB+, предоставящ неограничена информация на 
всички европейски граждани

   CM– PE 508.169
   FdR 932057

o O o

72. Дата и място на следващото заседание
   19 юни 2013 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.


