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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2013)224_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Понеделник, 8 юли 2013 г., 15.00−18.30 ч.
Вторник, 9 юли 2013 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала: PHS P4B001

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 514.799
FdR 942049

2. Съобщения на председателя

3. 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 на комисията 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.
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Проучвателна мисия

4. Доклад относно проучвателната мисия в Полша (29–31 май 
2013 г.)
- разглеждане на проекта на работен документ

   DT–

В присъствието на Европейската комисия

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

Околна среда

5. Петиция 1180/2012, внесена от M.L.G., с италианско 
гражданство, от името на протестно движение „Rifiutarsi“, 
относно екологичната обстановка в района Агро Нолано в 
Кампания – Италия
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 508.154
   FdR 932042

6. Петиция 1211/2012, внесена от Анджело Спинило, с 
италианско гражданство, подкрепена с 36 подписа, относно 
токсични изпарения от изгаряне на отпадъци в провинциите 
Неапол и Казерта
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 508.157
   FdR 932045

   Доклад от 
проучвателна мисия

7. Петиция 1223/2011, внесена от Фабиано Филипин, с 
италианско гражданство, придружена от 4 подписа, относно 
необичайното наличие на диоксин в свободно отглежданите 
животни във Фриули (Италия)
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 492.733
   FdR 907479

Социални въпроси

8. Петиция 74/2010, внесена от г-н Жан Пирот, с белгийско 
гражданство, от името на FISP-IFOD (Fédération inter 
catégorielle des services publics), относно предполагаеми 
нарушения от страна на Белгия на Директива 2003/88/ЕО 
относно някои аспекти на организацията на работното време
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 464.843
   FdR 866776

   + писмо от 
   вносителя на
петицията

* * *

от 17.30 ч. до 18.30 ч. (при закрити врата)
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9. Заседание на координаторите

* * *

В 9.00 ч.

10. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

*** Време за гласуване ***

11. Годишен доклад относно дейността на Европейския 
омбудсман през 2012 г. – (INI) 2013/2051
Докладчик: САЛАВРАКОС
- разглеждане на измененията
- приемане на проектодоклада

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

    AM– PE 514.693
    FdR 941122

*** Край на гласуването ***

Проучвателна мисия

12. Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания 
(11–13 февруари 2013 г.)
- одобрение на доклада от проучвателната мисия

   DT–

Околна среда

13. Петиция 938/2012, внесена от Матилде Фонт Тен, с испанско 
гражданство, от името на Coordinadora Antitransvasaments, 
относно предложения проект на хидроложки план за басейна 
на река Ебро, който би нарушил редица директиви в областта 
на околната среда
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 506.293
   FdR 929989

14. Петиция 834/2012, внесена от Мигел Анхел Санчес Перес, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma en Defensa de 
los ríos Tajo y Alberche, относно вредното за околната среда 
управление на басейна на река Тахо
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 506.277
   FdR 929954

Проучвателни мисии
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15. Доклад относно проучвателната мисия в Мадрид, Испания 
(21–22 март 2013 г.)
- одобрение на доклада от проучвателната мисия

   DT–

16. Доклад относно проучвателната мисия в Дания (20–21 юни 
2013 г.)
- предварителен устен доклад

Доклади и становища

17. Становище относно местоположението на седалищата на 
институциите на Европейския съюз 
(AFCO)  2012/2308(INI)
Докладчик:   ЧИЧЕСТЪР (ECR)
(гласуване: 16–17.9.2013 г.)
- разглеждане на измененията
(евентуално в присъствието на вносителя на петиция 
630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

    AM– PE 513.022
    FdR 937505

18. 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 внасяне на изменения: 11.7.2013 г., 17.00 ч. )
- разглеждане на статистическото приложение

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

   DV

* * *

Б. Петиции, за които се предлага да бъде приключено тяхното разглеждане въз 
основа на писмения отговор на Комисията или на други получени документи

19. Петиция 1065/2010, внесена от Доминик Колхаген, с 
германско гражданство, относно неспазване от страна на 
белгийските органи на разпоредбите на Директива
2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки

   CM–
   PE 480.714/REV. II
   FdR 938819

20. Петиция 81/2011 внесена от M.M., с българско гражданство, 
относно твърдение за дискриминация по национален признак

   CM– PE 476.018/REV
   FdR 938827
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21. Петиция 672/2011, внесена от Wolfgang J. Beckermann, с 
германско гражданство, относно непризнаването на неговите 
професионални квалификации в Австрия

   CM–
   PE 483.573/REV. II
   FdR 938828

22. Петиция 883/2011, внесена от Motoristas da Patinter, с 
португалско гражданство, от името на „Motoristas da Patinter“ 
(водачи от „Patinter“), относно предполагаеми нередности, 
извършени срещу водачи за превоз на стоки, от страна на 
техните работодатели

   CM– PE 513.184
   FdR 939000

23. Петиция 1267/2011, внесена от Патрик Лауш, с унгарско 
гражданство, относно новото унгарско законодателство, 
което наказва бездомните граждани

   CM– PE 513.186
   FdR 939002

24. Петиция 488/2012 внесена от Пер-Андерс Аронсон, с 
шведско гражданство, относно налагането на санкции на 
Израел във връзка с изграждането на незаконни селища в 
окупираните палестински територии

   CM– PE 513.189
   FdR 939005

25. Петиция 602/2012, внесена от Гуидо Гати, с италианско 
гражданство, относно признаването на бракове между лица 
от един и същи пол и в случаите, когато те не са граждани на 
държавата, където е сключен бракът

   CM– PE 513.192
   FdR 939008

26. Петиция 605/2012, внесена от Мариела Капаи, с италианско 
гражданство, относно призив за приемане на 
законодателство, което да предвижда задължително 
инсталиране на компютрите на софтуер за защита на 
зрението

   CM– PE 513.193
   FdR 939009

27. Петиция 607/2012, внесена от W. S., с италианско 
гражданство, относно пътната безопасност

   CM– PE 513.194
   FdR 939010

28. Петиция 610/2012, внесена от Кристина Ди Марко, с 
италианско гражданство, относно подкрепа в работата за 
родители, чиито деца са в болница за дълго време

   CM– PE 513.195
   FdR 939011

29. Петиция 622/2012, внесена от Роже Ла Ришардери, с френско 
гражданство, който призовава за отмяна на 
административните решения по семейноправни случаи, 
произнесени от германската Агенция за закрила на децата и 
младежите (Jugendamt)

   CM– PE 513.196
   FdR 939012

30. Петиция 660/2012, внесена от Емануела Консортини, с 
италианско гражданство, относно разделяне на имот в 
Италия между италиански и датски граждани

   CM– PE 513.198
   FdR 939014
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31. Петиция 813/2012, внесена от Сохаил Кан, с британско 
гражданство, относно забраната за лечение на хора с 
използване на симбиотични технологии

   CM– PE 513.199
   FdR 939015

32. Петиция 831/2012, внесена от Джанлука Шакитано, с 
италианско гражданство, относно управлението на водите в 
провинция Трапани (Сицилия)

   CM– PE 513.202
   FdR 939027

33. Петиция 896/2012,, внесена от Рен Дюлак, с френско 
гражданство, относно положението с бежанците в Патрас

   CM– PE 513.204
   FdR 939029

34. Петиция 928/2012, внесена от Силвия Белтран Палядарес, с 
испанско гражданство, от името на Европейската платформа 
за потребителите и околната среда, относно опасността от 
пестицидите за човешкото здраве

   CM– PE 513.205
   FdR 939030

35. Петиция 0975/2012, внесена от S.S., с германско гражданство, 
относно забрана на ЕС за превозни средства, захранвани с 
тежко гориво

   CM– PE 513.207
   FdR 939032

36. Петиция 1026/2012, внесена от Кристофър Гилкрист, с 
британско гражданство, относно предоставянето на 
информация и кодове, свързани с компютърни игри, в случай 
че отговорникът за поддръжката на сървъра престане да 
предоставя услуги

   CM– PE 513.208
   FdR 939033

37. Петиция 1061/2012, внесена от Масимо Вити, с италианско 
гражданство, от името на Амнести Интернешънъл, 
подкрепена с 8124 подписа, относно липсата на разследване в 
програмите за извънредно предаване и задържане, 
ръководени от Съединените Американски Щати в Европа

   CM– PE 513.210
   FdR 939035

38. 8Петиция 1076/2012, внесена от Норберт Грас, с германско 
гражданство, подкрепена с 2 подписа, относно замърсяването 
на река Хирона в Елс Поблетс (Валенсия) с непречистени 
отпадъчни води

   CM– PE 513.212
   FdR 939037

39. Петиция 1086/2012, внесена от C.G., с германско 
гражданство, относно задължението за чуждестранните 
шофьори да носят комплекти за алкохолна проба, когато 
шофират във Франция

   CM– PE 513.213
   FdR 939038

40. Петиция 1159/2012, внесена от H.J.H.,  с германско 
гражданство, относно минималното разстояние между 
самолетните седалки

   CM– PE 513.216
   FdR 939041
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41. Петиция 1245/2012, внесена от Рамона Исабела Станчу, с 
румънско гражданство, относно предполагаеми нередности 
във връзка с проект, съфинансиран от Европейския съюз

   CM– PE 513.222
   FdR 939047

42. Петиция 1283/2012, внесена от Анне Александра Екман, с 
датско гражданство, относно предполагаем тормоз и 
изтезания на трансполово лице

   CM– PE 513.224
   FdR 939049

43. Петиция 1285/2012, внесена от J. Afink, с нидерландско 
гражданство, относно преобразуване на свидетелство за 
правоспособност за пилот в Европа

   CM– PE 513.225
   FdR 939050

44. Петиция 1294/2012, внесена от Даниела Брескан, с германско 
гражданство, относно подкрепа за сектора на горското 
стопанство

   CM– PE 513.226
   FdR 939055

45. Петиция 1300/2012, внесена от Марко Бава, с италианско 
гражданство, относно превръщане на изтезанието в 
престъпление в Европейския съюз

   CM– PE 513.227
   FdR 939057

46. Петиция 1307/2012, внесена от E.V., с френско гражданство, 
относно двойно данъчно облагане на нейната германска 
пенсия

   CM– PE 513.228
   FdR 939058

o O o

47. Дата и място на следващото заседание
   16 септември 2013 г., 15.00–18.30 ч.
   17 септември 2013 г., 9.00–12.30 ч.


