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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

PETI_OJ(2015)241_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Четвъртък 16 април 2015 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP  A1G-3

от 9.00 ч. до 10.00 ч. (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

* * *

В 10.00 ч.

2. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 554.756
FdR 1057036

3. Одобрение на протокола на заседанието от:
 26 февруари 2015 г.

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ приложенията

_________________________

(1) Съгласно 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 по време на настоящото 
заседание. Въпреки това, всеки член може да поиска преди края на заседанието точка от раздел Б да бъде 
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преместена в раздел А; в този случай тя ще бъде автоматично включена в раздел А за обсъждане по 
време на следващо заседание.

4. Съобщения на председателя

5. Разни въпроси

6. Съобщения на председателя относно решенията, взети от 
координаторите

Становища

*** Време за гласуване ***

7. Становище относно Препоръките до Европейската комисия 
относно преговорите за трансатлантическо партньорство в 
областта на търговията и инвестициите (ТПТИ) (за комисия 
INTA) (2014/2228 (INI)) 
Докладчик:    ВАЛЕНСА (РРЕ)
(краен срок за изменения: 23.3.2015 г.)
- приемане на проектостановището

    PA– PE 549.172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Становище по годишния доклад относно Положението с 
основните права в Европейския съюз (2013 – 2014 г.) (за 
LIBE)
(2014/2254 (INI))
Докладчик:    КАБЕСОН РУИС (S&D)
(краен срок за изменения: 16.3.2015 г.)

- приемане на проектостановището

    PA– PE 549.253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

*** Край на гласуването ***

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Околна среда

9. Петиция № 1004/2014, внесена от Паул Щефан, с австрийско 
гражданство, от името на Верайн Либенсраум Матихтал, 
относно  предполагаемо  отклонение от Директивата за 
оценката на въздействието на някои публични и частни 
проекти върху околната среда във връзка с магистрала (В 
147) в Австрия
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюмета, сведения и 
препоръки
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10. Петиция № 1833/2013, внесена от Гизела Урбан и Габриеле 
Менцел, с германско гражданство, от името на няколко 
сдружения за защита на животните, подкрепена от 7724 
подписа, относно изпитванията върху животни и Регламента 
REACH
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446

Измами и корупция

11. Петиция № 0570/2013 от Ернесто Сохо, с испанско 
гражданство, относно корупцията в Румъния
(в присъствието на вносителя на петицията)

   Резюмета, сведения и 
препоръки
   LT RO

Становища

12. Становище относно Действия, предприети вследствие на 
Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ 
(„Right2Water“) (за комисия ENVI)
(2014/2239 (INI))
Докладчик:   АУКЕН (Verts/ALE)
(краен срок за внасяне на изменения, за предпочитане на 
английски език: 17.4.2015 г. / гласуване: 5.5.2015 г.)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 551.864
    FdR 1053143

13. Становище относно „Европейската гражданска инициатива“ 
(за комисия AFCO)
(2014/2257 (INI))
Докладчик:    БЕСЕРА БАСТЕРЕЧЕА (ALDE)
(краен срок за внасяне на изменения:  23.4.2015 г. / гласуване 
: 23.6.2015 г.
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 551.974
    FdR 1054485

* * *

В 15.00 ч.
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14. Петиция № 0725/2011, внесена от Бернар Кемпен, с 
германско гражданство, от името на шест предприятия, 
относно задължително членство в германски и австрийски 
търговско-промишлени камари
(вероятно в присъствието на вносителя)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

   Становище от JURI
   LT Правен факултет, 
Кьолн

Финансови служби - Права на потребителите

15. Петиция № 626/2011, внесена от Даниел Мариан Йорга, с 
румънско гражданство, от името на Plataforma de Afectados 
por la Hipoteca, относно твърдения за нарушения на 
испанската конституция по отношение на ипотеките за 
закупуване на имоти
(вероятно в присъствието на вносителя)
както и
Петиция № 179/2012, внесена от Хосе Мануел Мартин 
Алварес, с испанско гражданство, относно въвеждането и 
приемането на datio in solutum в Испания в случаите на 
евикции на хора от домовете им
както и
Петиция № 644/2012, внесена от Хосе Мануел Мартин 
Алварес, с испанско гражданство, относно ипотечните 
практики и въвеждането на datio in solutum в Испания
(вероятно в присъствието на вносителя)
както и
Петиция 783/2012, внесена от B.B.C., с испанско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на 
испанската конституция по отношение на практиките на 
банките при ипотечните кредити
както и
Петиция  № 1669/2012, внесена от Педро Молар Рода, с 
испанско гражданство, в подкрепа на въвеждането на 
института „даване вместо изпълнение“ (datio in solutum) в 
испанското законодателство относно ипотеките
както и
Петиция № 0996/2013, внесена от Пабло Монедеро Валеро и 
Ана Валера Вера, с испанско гражданство, относно 
въвеждането на datio in solutum в испанското законодателство 
в областта на ипотеките
както и
Петиция № 1345/2013, внесена от Едуардо Ледиас Едуардо, с 
испанско гражданство, относно принудителна продажба на 
собственост за неплащане към банки в Испания
както и

   CM–
   PE 480.721/REV. II
   FdR 891586

   LT ES

   CM– PE 537.233
   FdR 1032511

   CM– PE 537.456
   FdR 1034241

  CM– PE 544.428
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Петиция № 1249/2013, внесена от Мануел Гарсия Барба, с 
испанско гражданство, относно използването на референтен 
индекс за ипотечните кредити с цел определяне на лихвените 
проценти по ипотечните кредити
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 1436/2013, внесена от А.Т., с испанско гражданство, 
относно едностранни промени на условията за ипотечни 
кредити в Испания
както и
Петиция № 1705/2013, внесена от Антонио Хурадо Чека, с 
испанско гражданство, от името на кампанията „Поход на 
достойнството“, относно закона за ипотеките в Испания
както и
Петиция № 1736/2013, внесена от Хосе Хавиер Мартинес 
Чантада, с испанско гражданство, относно ипотечното право 
в Испания
както и
Петиция № 2120/2013, внесена от L.М.V.М., с испанско 
гражданство, относно ипотечните кредити в Испания
както и
Петиция № 2159/2013 , внесена от Долорес Моралес 
Беренгуел, с испанско гражданство, относно испанското 
ипотечно право 
както и
Петиция № 2440/2013, внесена от Лаусинете Мансиоли, с 
испанско гражданство, относно ипотечното законодателство 
в Испания
както и
Петиция № 2563/2013, внесена от Хосе Лакайе Маркес, с 
испанско гражданство, от името на Fundacion YouBank 
(„Фундасион ЮБанк“), подкрепена от 2000 подписа, относно 
утежняващи клаузи в ипотечните договори (clausula suelo de 
hipoteca) в Испания.
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 2610/2013, внесена от Ампаро Йолди, с испанско 
гражданство, относно отмяна на ипотека в Испания

   FdR 1044197

   Резюмета, сведения и 
препоръки

   CM– PE 546.930
   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   Резюмета, сведения и 
препоръки

   Резюмета, сведения и 
препоръки

16. Петиция № 513/2012, внесена от Найден Бояджиев, с 
българско гражданство, относно измамните практики на 
испанската банка La Caixa („Ла Кайша“)
както и
Петиция № 548/2012, внесена от Ф.Л.E. (с испанско 
гражданство), от името на Plataforma de Afectados Caixanova 
(Платформа на засегнатите от Кайша Нова), подкрепена от 
1579 подписа, относно предполагаема измама при 

   CM–
   PE 502.154/REV.
   FdR 1003948

   LT ES1
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продажбата на финансови инструменти на клиенти на 
спестовна банка
(вероятно в присъствието на вносителя)
както и
Петиция № 676/2012, внесена от Франсиско Рамон Валиенте 
Мартинес, с испанско гражданство, относно предполагаеми 
злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на универсални и спестовни испански банки
както и
Петиция № 677/2012, внесена от Мария Алехандра Пицорно 
Гарсия, с италианско гражданство, относно предполагаеми 
злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на универсални и спестовни испански банки
както и
Петиция № 785/2012, внесена от Ева Урбано Ромеро, с 
испанско гражданство, относно предполагаема злоупотреба 
при продажбата на финансови инструменти на клиенти на 
испанска банка
както и
Петиция № 788/2012, внесена от Y.А.S.S., с испанско 
гражданство, относно предполагаема измама при продажба 
на финансови инструменти на клиент на спестовна банка
както и
Петиция № 949/2012, внесена от Хуан Кампусано Касас,  с 
испанско гражданство, подкрепена от 6 подписа, относно 
злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на спестовна банка
както и
Петиция № 1044/2012, внесена от Мерседес Роман Родригес, 
с испанско гражданство, подкрепена от 5 подписа, относно 
предполагаеми злоупотреби при продажбата на финансови 
инструменти на клиенти на банки в Испания
както и
Петиция № 1247/2012, внесена от Епифанио Васкес Буендиа, 
с испанско гражданство, подкрепена от 4 подписа, относно 
предполагаеми злоупотреби при продажбата на финансови 
инструменти на клиенти на спестовни банки в Испания
както и
Петиция № 1343/2012, внесена от Хосе Мануел Естевес 
Родригес, с испанско гражданство, от името на Plataforma de 
afectados Vigo Val-Miñor, относно предполагаеми 
злоупотреби при търговия с финансови инструменти на 
клиенти на спестовни банки в Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 1498/2012, внесена от Хесус Домингес Домингес, 
с испанско гражданство, от името на Coordenadora de 
Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e 

   LT ES2

   CM– PE 523.149
   FdR 1010219
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Obrigaçoes Subordinadas, подкрепена от 43 000 подписа, 
относно измамната продажба на рискови финансови 
инструменти от банки в Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 1662/2012, внесена от Ампаро Гарсия Овехеро, с 
испанско гражданство, относно предполагаема измама и 
злоупотреба при продажба на финансови инструменти на 
клиент на спестовна банка
както и
Петиция № 1761/2012, внесена от N.G.C., с испанско 
гражданство, относно измамната продажба на рискови 
финансови инструменти (participaciones preferentes) на 
клиенти на спестовни банки в Испания
както и
Петиция № 1851/2012, внесена от Руфино Мансанеке Рамос, 
с испанско гражданство, относно измамната продажба на 
рискови финансови инструменти (participaciones preferentes) 
на клиенти на спестовни банки в Испания
както и
Петиция № 1864/2012, внесена от R.T.M., с испанско 
гражданство, относно измамната продажба на рискови 
финансови инструменти (participaciones preferentes) на 
клиенти на спестовни банки в Испания
както и
Петиция № 0169/2013, внесена от Агустин Валеро Гомес, с 
испанско гражданство, подкрепена от 43 подписа, относно 
измамната продажба на participaciones preferentes – рисков 
финансов инструмент – на клиенти от страна на банки в 
Испания
(вероятно в присъствието на вносителя)
както и
Петиция № 0171/2013, внесена от Ана Мария Седейра Сас, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma de Afectados 
por Participaciones Preferetes y Subordinadas de A Coruña, 
относно измамната продажба на рискови финансови 
инструменти на клиенти от страна на банки в Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 2206/2013, внесена от Монсерат Домеке Серано, с 
испанско гражданство, относно продажбата на 
преференциални дялове
както и
Петиция № 2215/2013, внесена от A.P.R., с испанско 
гражданство, относно личен финансов проблем
както и
Петиция № 2228/2013, внесена от Сантяго дел Олмо, с 
испанско гражданство, относно загубата на спестявания, 

   CM– PE 532.482
   FdR 1028551

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

   CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   CM– PE 546.943
   FdR 1048509
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инвестирани в акции, и получаването на обезщетение за това
както и
Петиция № 2243/2013, внесена от Мириам Пардо Наваро, с 
испанско гражданство, относно въздействието на проблема с
преференциалните акции върху дребните вложители
както и
Петиция № 2274/2013, внесена от Лопес Рамирес, с испанско 
гражданство, относно нелоялни практики на банките в 
Испания

Околна среда

Последващи действия с оглед на препоръките на доклада за  проучвателното 
посещение в Гърция  
(18 – 20.9.2013 г.) относно управлението на отпадъци в Атика, Пелопонес, Теспротия и 
Корфу, обхващащи:

17. Петиция № 0078/2007, внесена от Маврудис Воридис, с 
гръцко гражданство, относно изграждането на депо за смет в 
част от Източна Атика
както и
Петиция № 0573/2011, внесена от Константинос 
Пападигенопулус, с гръцко гражданство, подкрепена от 2220 
подписа, относно сериозни грешки и пропуски при оценката 
на въздействието върху околната среда на предложение за 
депо за отпадъци в Мавро Вуно Граматику и свързаното с 
това нарушение на законодателството на ЕС в областта на 
околната среда
(в присъствието на вносителите на петицията)

   CM–
   PE 396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/REV. II
   FdR 943023

18. Петиция № 1710/2013, внесена от Кириакос Гикас, с гръцко 
гражданство, относно депото за отпадъци във Фили и 
неговото въздействие върху околната среда и здравето на 
местните жители
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция № 2887/2013, внесена от Харилаос Мармару, с 
гръцко гражданство, от името на „Комитета за решаване на 
проблеми“ на град Фили (Epitropi Agona Fylis), придружена 
от 1 520 подписа, относно въздействието на депо за отпадъци 
върху района около града и върху неговите жители, както и 
относно окончателното му затваряне

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645

   Резюмета, сведения и 
препоръки

19. Петиция № 0978/2008, внесена от Дионисос Пападопулос , с 
гръцко гражданство, от името на общинския съвет на 
Мегалополи относно неспазването от страна на гръцките 
органи на критериите и процедурите на ЕС относно 

   CM–
   PE 421.179/REV. V
   FdR 1039542
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изхвърлянето на отпадъци, във връзка с планираното 
изграждане на депо за отпадъци в близост до Мегалополи, в 
гръцката област Пелопонес
(в присъствието на вносителите)
(в присъствието на представител на гръцкото Министерство 
на възстановяването на производството, околната среда и 
енергетиката)

20. Петиция № 1152/2010, внесена от Георгиос Тусас, с гръцко 
гражданство, от името на гръцката комунистическа партия 
(KKE), относно дейности, увреждащи околната среда в 
община Ермиони, североизточен Пелопонес

   CM–
   PE 462.679/REV. VI
   FdR 1026025

21. Петиция № 0212/2008, внесена от Йоанис Пападопулос, с 
белгийско гражданство, относно създаването на площадки за 
депониране на отпадъци
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 416.475/REV. VII
   FdR 1029810

* * *

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

22. Петиция № 0295/2005, внесена от Джеймс Лъни, с 
предполагаемо ирландско гражданство, от името на 
инициативна група Nevitt Lusk Action Group against a 
Superdump, относно предложение за изграждане на депо за 
отпадъци

   CM–
   PE 369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. Петиция 0338/2010, внесена от T.F.T, с испанско 
гражданство, от името на Plataforma por la defensa de los valles 
verdes, относно съоръжения за водохващане и прокопаването 
на кладенци в природния парк „Сиера де Казорла“ в Сегура и 
Лас Вияс, провинция Хаен

   CM–
   PE 456,744/REV. VII
   FdR 1052667

24. Петиция № 1032/2010, внесена от Мануел Алтемир 
Мергелина, с испанско гражданство, относно дискриминация 
спрямо ученици, завършили европейски училища, по 
отношение на приема в испанските университети

   CM–
   PE 464,854/REV. II
   FdR 1052668

25. Петиция № 1598/2010, внесена от Ангел Александров 
Василев, с българско гражданство, относно твърдения за 
нарушаване на нормативните актове на ЕС за въвеждане на 
мерки за насърчаване на подобряването на безопасните и 
здравословни условия на труд от страна на българските 
органи

   CM– PE 469,917/REV
   FdR 1052670
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26. Петиция № 0045/2011, внесена от Кристиян Френер, с 
австрийско гражданство, относно неспазването на 
процедурите на ЕС за възлагане на обществени поръчки в 
областта на обществения транспорт във Форарлберг, Австрия

   CM–
   PE 487,822/REV. IV
   FdR 1052675

27. Петиция № 0817/2011, внесена от Жан-Aнтоан Анрил, с 
френско гражданство, относно дискриминация спрямо лица, 
непребиваващи в Испания, при заплащането на данък 
наследство

   CM–
   PE 480,732/REV. II
   FdR 1052676

28. Петиция № 0222/2012, внесена от служители в IRC-Pescara, с 
италианско гражданство, относно последиците от 
глобализацията върху заетостта

   CM– PE 551,799
   FdR 1052962

29. Петиция № 0444/2012, внесена от Асоциацията за 
граждански права, относно проект за добив на шистов газ в 
Румъния 
както и
Петиция № 0504/2012, внесена от Даниел Фавари, с френско 
гражданство, подкрепена от 15 860 подписа, относно 
протеста им срещу добива на шистов газ
както и
Петиция № 0596/2012, внесена от Василе Стан, с румънско 
гражданство, относно протеста срещу запланувания добив на 
шистов газ в Румъния
както и
Петиция № 0761/2012, внесена от Едвард Зитка, с полско 
гражданство, относно добива на шистов газ в Полша
както и
Петиция № 0895/2012, внесена от Розмари Рехтер, с 
британско гражданство, относно изкопаемите горива
както и
Петиция № 2376/2013, внесена от Оана Чирила, с румънско 
гражданство, относно проучване за шистов газ в Румъния

   CM– PE 502,148/REV
   FdR 1052680

30. Петиция № 0540/2012, внесена от Манфред Йохан и 
Ханелоре Данцер, с австрийско гражданство, относно 
добивните и промишлени дейности, извършвани във 
Феланиткс (Балеарски острови, Испания), без съответни 
оценки на въздействието върху околната среда

   CM– PE 506,263/REV
   FdR 1052681

31. Петиция № 1716/2012, внесена от Мария Янку, с румънско 
гражданство, относно трудовия й договор в Италия и 
предполагаема дискриминация на румънски граждани

   CM– PE 551,800
   FdR 1052965

32. Петиция № 1774/2012, внесена от Марко Бава, с италианско 
гражданство, относно наказателната и гражданската 
отговорност на местните органи за плановете за развитие, 

   CM– PE 551,801
   FdR 1052966
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които са причинили щети на околната среда

33. Петиция № 0236/2013, внесена от Патрик Ванхоуд, с 
белгийско гражданство, подкрепена от 35 подписа, относно 
одобряването на проект за електроцентрала в Гондеранж, 
Люксембург

   CM– PE 529,961/REV
   FdR 1052685

34. Петиция № 0328/2013, внесена от Дейвид Райлинг, с 
британско гражданство, относно достъпа до  държавните 
училища в Малта

   CM– PE 535,904/REV
   FdR 1052687

35. Петиция № 1212/2013, внесена от Ошин Джоунс-Дилън, с 
ирландско гражданство, относно дискриминация на граждани 
на ЕС в Малта

   CM– PE 537,230/REV
   FdR 1052688

36. Петиция № 1527/2013, внесена от Луис Мария Тобоада 
Гонзалес, с испанско гражданство, относно нередности в 
градоустройствения план в гр. Ферол

   CM– PE 551,803
   FdR 1052968

37. Петиция № 1764/2013, внесена от Николай Антонов, с 
българско гражданство, относно дискриминация от страна на 
дружество за круизни пътувания срещу двама български 
студенти, желаещи да се качат на борда в Швеция

   CM– PE 551,804
   FdR 1052969

38. Петиция № 1825/2013, внесена от Лоренцо Кроче, с 
италианско гражданство, относно разширяването на защитата 
на животните в Европейския съюз

   CM– PE 551,805
   FdR 1052970

39. Петиция № 1919/2013 , внесена от Марк Тедман, с ирландско 
гражданство, относно системата на здравеопазването, на 
която предстои хармонизация в целия ЕС

   CM– PE 551,808
   FdR 1052975

40. Петиция № 1974/2013, внесена от Александер Санделин, с 
шведско гражданство, относно западащ регион във 
Финландия

   CM– PE 551,809
   FdR 1052976

41. Петиция № 1992/2013, внесена от Дориан Зор, с румънско 
гражданство, относно продължителността на работното 
време, налагана на служителите в охранителни дружества в 
Румъния

   sir
   LT RO

42. Петиция № 2035/2013, внесена от Грациано Бенедето, с 
италианско гражданство, относно използването на двойна 
професионална квалификация, получена в повече от една 
държава членка съгласно Директива 98/5/ЕО

   CM– PE 551,810
   FdR 1052977
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43. Петиция № 2063/2013, внесена от Джузепе Урсини, с 
италианско гражданство, от името на CODACONS, относно 
държавна помощ за Alitalia (Италия)

   CM– PE 551,811
   FdR 1052978

44. Петиция № 2066/2013, внесена от Гредо Фьорстер, с 
германско гражданство, относно проверките на имената и 
номерата при банковите трансакции с IBAN/BIC

   CM– PE 551,812
   FdR 1052979

45. Петиция № 2107/2013, внесена от A.M.P., с испанско 
гражданство, относно замърсяването на въздуха

   CM– PE 551,813
   FdR 1052980

46. Петиция № 2198/2013, внесена от S.E., с германско 
гражданство, относно временно задържане на документи за 
самоличност

   CM– PE 551,818
   FdR 1052985

47. Петиция № 2221/2013, внесена от Уве Рутер, с германско 
гражданство, относно разрешение за пребиваване на 
тайландската му съпруга

   CM– PE 551,819
   FdR 1052986

48. Петиция № 2224/2013, внесена от Детлеф Цьолнер, с 
германско гражданство, относно реформа на Регламента
„Дъблин ІІ“

   CM– PE 551,820
   FdR 1052987

49. Петиция № 2259/2013, внесена от Антонио Галиано, с 
италианско гражданство, подкрепена с повече от 55 000 
подписа, относно прилагане с обратно действие на 
италианския закон 190/2012 относно недопустимостта и 
забраната за явяване на избори след присъда

   CM– PE 551,821
   FdR 1052988

50. Петиция № 2261/2013 от Даниел Унгуриан, с румънско 
гражданство, относно предложението за забрана на 
използването на конски впрягове по обществените пътища 
във всички държави членки

   Резюмета, сведения и 
препоръки
   LT RO

51. Петиция № 2380/2013, внесена от Франческо Ера, с 
италианско гражданство, относно нарушаването от страна на 
италианските банки и агенцията за събиране на данъци 
„Екуиталия“ на правата на потребителите и предприятията

   CM– PE 551,822
   FdR 1052989

52. Петиция № 2438/201, внесена от Дорос Поликарпу, с 
кипърско гражданство, от името на Мухамад Алтаф, относно 
издаването на разрешение за пребиваване в Кипър на 
Мухамад Алтаф

   CM– PE 551,825
   FdR 1052992

53. Петиция № 2442/2013, внесена от Рейналду Антониу Висенте 
Гимараеш, с португалско гражданство, относно изтезания в 
затвор в Галиция

   CM– PE 551,827
   FdR 1052994
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54. Петиция № 2443/2013, внесена от Филип Мартино, с френско 
гражданство, относно липсата на стационарни телефонни 
услуги и широколентова връзка в Сен Лоран дю Марони 
(Френска Гвиана)

   CM– PE 551,828
   FdR 1052995

55. Петиция № 2457/2013, внесена от Уго Папа, с италианско 
гражданство, относно съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1008/2008 относно общите правила за извършване на 
въздухоплавателни услуги в Общността

   CM– PE 551,829
   FdR 1052996

56. Петиция № 2474/2013, внесена от Алина Фриму, с 
италианско гражданство, относно служебното заличаване на 
установени в Италия адвокати, които са регистрирани в 
Адвокатската колегия „Bota“ (Румъния)
както и
Петиция № 2476/2013, внесена от G. C., с италианско 
гражданство, относно отказ за регистрация в Италия на 
адвокати от адвокатска колегия Bota (UNBR) в Румъния
както и 
Петиция № 2484/2013, внесена от Алесандро Пиетри, с 
италианско гражданство, относно адвокатите от румънската 
адвокатска колегия Bota, които са се установили в Италия

   CM– PE 551,830
   FdR 1052997

57. Петиция № 2485/2013, внесена от AM GC, с испанско 
гражданство, относно очакваната правна реформа на 
испанския Кралски указ 1/2007 относно защитата на 
потребителите

   CM– PE 551,831
   FdR 1052998

58. Петиция № 2502/2013, внесена от Лорейн Клийвър, с 
британско гражданство, относно трудности във връзка с 
получаването на лекарства в Шотландия

   Резюмета, сведения и 
препоръки
   LT EMA

59. Петиция № 2525/2013, внесена от J.R., с испанско 
гражданство, относно прилагането на испанското 
законодателство по отношение на дерегулацията на 
професиите

   CM– PE 551,832
   FdR 1052999

60. Петиция № 2548/2013, внесена от H.K., с германско 
гражданство, относно забраната на нискоенергийните 
електрически крушки, съдържащи живак

   CM– PE 551,833
   FdR 1053000

61. Петиция № 2549/2013, внесена от Герд Литценбургер, с 
германско гражданство, относно монополи за почистване на 
комини в Германия

   CM– PE 551,834
   FdR 1053001
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62. Петиция № 2582/2013, внесена от Албано де Алонсо Пас, с 
испанско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация на децата с увреждания от страна на 
испанските органи

   CM– PE 551,835
   FdR 1053002

63. Петиция № 2598/2013, внесена от A.P., с италианско 
гражданство, относно промишлените инженери в Италия 
както и
Петиция № 0167/2014, внесена от G.E., с италианско 
гражданство, относно техниците в промишлеността в Италия

   CM– PE 551,837
   FdR 1053024

64. Петиция № 2623/2013, внесена от M.M., с германско 
гражданство, относно несправедливото третиране на 
граждани на ЕС, които притежават собственост в Испания

   CM– PE 551,839
   FdR 1053026

65. Петиция № 2653/2013, внесена от E.Z., с полско гражданство,
относно препродажбата на компютърни програми

   CM– PE 551,841
   FdR 1053028

66. Петиция № 2663/2013, внесена от H.К., с германско 
гражданство, относно онова, което той определя като 
безсмисления и разточителен проект за магистрала B50 в 
Райнланд-Пфалц (Германия)

   CM– PE 551,842
   FdR 1055231

67. Петиция № 2666/2013, внесена от Алесандро Лепидини, с 
италианско гражданство, от името на асоциация Nodiscarica 
divino amore относно депото за отпадъци във Фалконяна

   CM– PE 551,843
   FdR 1053031

68. Петиция № 2677/2013, внесена от A.D.B. с германско 
гражданство), от името на Верайн Грундрехт ауф Гезутдхайт 
е В. (Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V.), подкрепена с 263 
148 подписа, относно Регламент (EО) № 1924/2006 и правото 
на здравеопазване

   CM– PE 551,844
   FdR 1053032

69. Петиция № 2696/2013, внесена от Олга Саяго Солано, с 
испанско гражданство, относно стипендиите по програма 
„Еразъм“ в Испания

   CM– PE 551,845
   FdR 1053033

70. Петиция № 2771/2013, внесена от Стийв Ролингс, с 
британско гражданство, от името на дружеството Chepstow 
Friends of the Earth, относно извършването на оценка на 
въздействието върху околната среда във връзка с проект за 
строеж на училище 

   CM– PE 551,848
   FdR 1053036

71. Петиция № 2845/2013, внесена от Грегор Ломанко, с полско 
гражданство, относно забрана за полети над площи, 
обхванати от „Натура 2000“

   CM– PE 551,853
   FdR 1053042
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72. Дата и място на следващото заседание
   4.5.2015 г. ,    15.00 – 8.30 ч.
   5.5.2015 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч.


