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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)223_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Сряда, 19 юни 2013 г., 9.00−12.30 ч. и 15.00−18.30 ч.

Брюксел

Зала: PHS P4B001

от 9.00 ч. до 10.30 ч. (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

* * *

В 10.30 ч.

2. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 513.308
FdR 939788

_________________________
(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 автоматично включена в раздел А за обсъждане на 
следващо заседание.



PE513.308v01-00 2/7 OJ\939788BG.doc

BG

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

5. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

*** Време за гласуване ***

6. Становище относно прегледа на оценката на въздействието 
върху околната среда
(изменение на Директива 2011/92/EС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху 
околната среда) (ENVI) (COM(2012)628 окончателен 
(26.10.2012 г.)- 2012/0297(COD)
Докладчик:   ХУНДИС (GUE)
- приемане на проектостановището

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

   

AM– PE 510694v2
FdR 936912

*** Край на гласуването ***

Проучвателни мисии

7. Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания 
(11—13 февруари 2013 г.)
— разглеждане на проекта на работен документ

   DT–

8. Доклад относно проучвателната мисия в Мадрид, Испания 
(21—22 март 2013 г.)
—разглеждане на проекта на работен документ

   DT–
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В 15.00 ч.

В присъствието на Европейската комисия

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

Околна среда

9. Петиция 210/2007, внесена от Робърт Покок, с ирландско 
гражданство, от името на Voice of Irish Concern for the 
Environment („Глас на ирландската загриженост за околната 
среда“), относно опасенията във връзка с добавянето на 
силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода 
в Ирландия
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 0211/2007, внесена от Уолтър Греъм, с британско 
гражданство, от името на Council of Northern Ireland against 
Fluoridation (Съвет на Северна Ирландия против 
флуоризацията), относно опасенията във връзка с добавянето 
на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната 
вода в Обединеното кралство

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Петиция 1337/2008, внесена от Найден Чакъров, с българско 
гражданство, подкрепена с 12 подписа, относно ТЕЦ 
„Марица-Изток“ и замърсяването на зоната около българския 
град Стара Загора,
както и
Петиция 1865/2009, внесена от И.П., с българско 
гражданство, относно замърсяването на въздуха в град Стара 
Загора в Централна България,
както и
Петиция 257/2011, внесена от Цвета Христова, с българско 
гражданство, от името на гражданска инициатива „Чист 
въздух за Стара Загора“, подкрепена с около 30 000 подписа, 
относно замърсяването на въздуха в гр. Стара Загора в 
Централна България
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673
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11. Петиция 958/2012, внесена от Пиер Лакроа, с френско 
гражданство, от името на Fédération des Deux-Sèvres pour la 
Pêche, подкрепена с 217 подписа, относно екологичното 
състояние на водната система в региона Deux-Sèvres

   CM– PE 504.295
   FdR 925913

Конкуренция – дискриминация

12. Петиция 1331/2010, внесена от Фаусто Бенцоне, с италианско 
гражданство, относно разликите 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 Пиетро Авино, с италианско 
гражданство, от името на Onlus Orgoglio Meridionale, относно 
разликите в застрахователните премии за превозни средства 
между различни региони в Италия,
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 799/2011, внесена от Джузепе Сорентино, с 
италианско гражданство, относно дискриминация, свързана 
със застрахователните премии за моторни превозни средства 
за жителите на Кампания,
както и
Петиция 1105/2011, внесена от Марко Фиорентино, с 
италианско гражданство, относно хармонизирането на 
европейските застрахователни премии

   CM–
   PE 472.131/REV. II
   FdR 920490

  

LT ISVAP

   

CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   
CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Доклад и становище

13. Становище относно прилагането на правото на Европейския 
съюз
Докладчик:   ХЕЛМЪР
- разглеждане на проектостановището

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Годишен доклад относно дейността на Европейския 
омбудсман през 2012 г. – (INI) 2013/2051
Докладчик:   САЛАВРАКОС
(разглеждане: 19.6.2013 г. / краен срок за внасяне на 

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156
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измененията: 24.6.2013 г. / 
разглеждане на измененията и гласуване: 8-9.7.2013 г.)
— разглеждане на проектодоклада

Проучвателна мисия

15. Доклад относно проучвателната мисия в Полша 
(29-31.5.2013 г.)
— предварителен устен доклад

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

16. Петиция 1378/2009, внесена от Джейми Андрю Юинг, с 
британско гражданство, от името на Finca Moyano, относно 
планиран високоволтов електропровод в долината Gaucín в 
провинция Малага

   CM–
   PE 456,735/REV. II
   FdR 929922
+ имейл + Lt Andalucia

17. Петиция 1636/2009, внесена от Робърт Марк Стюърт, с 
британско гражданство, от името на Airbus Operation Ltd, 
относно последиците от прилагането на Директива 
2003/41/ЕО за служителите на Airbus/EADS

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Петиция 906/2010, внесена от Станислав Матушевски, с 
полско гражданство, от името на Izba Gospodarcza 
Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Търговска 
камара на производителите и операторите на развлекателно 
оборудване), относно новия полски закон за хазарта и 
неговата несъвместимост със законодателството и 
принципите на ЕС в тази област

   CM–
   PE 458,730/REV. II
   FdR 931864

19. Петиция 1395/2010, внесена от Кшищоф Шремски, с полско 
гражданство, относно проблемите му с полската и испанската 
социалноосигурителни системи във връзка със заявление за 
парично обезщетение за неработоспособност

   CM– PE 467,111/REV
   FdR 929925

20. Петиция 128/2011, внесена от Клаус Цайтлер, с германско 
гражданство, относно трансграничен проблем между 
Германия и Франция, свързан с регистрирането на ремарке

   CM– PE 508,080
   FdR 931884
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21. Петиция 477/2011, внесена от Маргрет Тригвадотир, с 
исландско гражданство, от името на Hagsmunasamtök 
Heimilanna (Асоциация на жилищните собственици), 
подкрепена с 19 подписа, относно неприлагането от страна на 
исландските органи на Директива 93/13/EО (неравноправни 
клаузи в договорите) във връзка с банковите кредити

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   Становище от ECON
   Становище от JURI

22. Петиция 950/2011, внесена от Яцек Антонович, с полско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация срещу 
лица с увреждания в полския град Катовице

   CM– PE 487,858/REV
   FdR 931986

23. Петиция 386/2012, внесена от Виорел Стаицу, с румънско 
гражданство, относно законодателството във връзка с 
периода на изчакване за получаване на обезщетение за 
безработица в Кипър

   CM– PE 504.246
   FdR 925836

24. Петиция 468/2012, внесена от Роман Дударик, с полско 
гражданство, относно предполагаемо незачитане от страна на 
полските органи на Рамково решение 2008/909/ПВР на 
Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване към 
съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат 
наказания лишаване от свобода или мерки, включващи 
лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в 
Европейския съюз

   CM– PE 500.721
   FdR 920600

25. Петиция 714/2012, внесена от I.L., с кипърско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение от страна на кипърското 
правителство на правата на собственост на гражданите

   CM– PE 506,271
   FdR 929945

26. Петиция 925/2012, внесена от Хелена Иванюк, с полско 
гражданство, относно замърсяването на неин имот с отпадни 
води и неизпълнението от страна на местните органи на 
съдебно решение в тази връзка

   CM– PE 508,118
   FdR 932002

27. Петиция 952/2012, внесена от L.C., с полско гражданство, 
подкрепена с около 450 подписа, с искане за адаптиране на 
Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета относно защитата на 
животните по време на умъртвяване, с оглед отмяна на 
разпоредбите, които вземат предвид ритуалното клане

   CM– PE 506,296
   FdR 929992

o O o

28. Дата и място на следващото заседание
   8 юли 2013 г., 15.00–18.30 ч.
   9 юли 2013 г., 9.00–12.30 ч.
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