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Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2009)172_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Πέμπτη 16 Απριλίου 2009, 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα PHS P7C050

9 π.μ. έως 9.30 π.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

στις 9.30 π.μ.

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 423.775
FdR 

3. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

                                               
1 Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής, στις 30 Σεπτεμβρίου 1997, με βάση το έγγραφο εργασίας PE 223.544, τα 
σημεία των τμημάτων Β και Γ του σχεδίου ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν καθόλου κατά τη διάρκεια 
της συνεδριάσεως αυτής. Ωστόσο κάθε μέλος δύναται να ζητήσει έως το τέλος της συνεδρίασης τη μεταφορά 
ενός σημείου από τα τμήματα Β ή Γ, στο τμήμα Α· το σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στο τμήμα Α 
προσεχούς συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.
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4. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:
 10 - 11 Φεβρουαρίου 2009

PV– PE 420.189v02
FdR 779420

5. Ανακοινώσεις του προέδρου

6. Διάφορα

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές προς συζήτηση σε επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της Επιτροπής 

Περιβάλλον

7. Αριθ. 598/2007, του Cathal McCarthy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Weston Gardens Residents Association" (Ένωση 
κατοίκων του Weston Gardens), σχετικά με την απουσία 
κατάλληλων μέτρων για την πρόληψη  αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς και εγκληματικής δράσης σε βάρος του οικισμού 
Weston Gardens (Limerick, Ιρλανδία)

 CM– PE 402.634
 FdR 770875

8. Αριθ. 842/2007, του Charlie Weston, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του "Fairshare Campaign Group", σχετικά με 
εικαζόμενες παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή της στρατηγικής 
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την 
κατασκευή περιφερειακής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη 
χερσόνησο Donabate/Portrane (κομητεία του Δουβλίνου)

 CM– PE 407.969
 FdR 777482

9. Αριθ. 203/2007, του Daniel Nestmann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αποτέφρωση στη Γερμανία ποσοτήτων 
εξαχλωροβενζολίου (HCB) από την Αυστραλία

 CM– PE 398.513
 FdR 698768

10. Αριθ. 483/2007, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης "Φίλοι της Γης" σχετικά με 
παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη 
διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τις 
επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (οδηγία Seveso)
και
Αριθ. 1147/2008, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Greenaction Transnational, σχετικά με την 
πιθανή εγκατάσταση μονάδας επαναεριοποίησης κοντά στην 
Τεργέστη (Ιταλία) 

 CM– PE 404.437
 FdR 713884

 PETI20090416_sir
 1147-08_EN
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11. Αριθ. 328/2004, του Patrizio La Pietra, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 9 υπογραφές, σχετικά με περίπτωση 
μόλυνσης από αμίαντο σε εργοστάσιο και τις βλάβες που 
προκάλεσε στην υγεία των εργαζομένων
(παρουσία εμπειρογνώμονα)

 PE 349.053/REV. V
 FdR 756125

12. Αριθ. 553/2007, της Krystyna Kowalska, πολωνικής ιθαγένειας,
σχετικά με την παραβίαση από τις πολωνικές αρχές της οδηγίας 
96/62/ΕΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση και τη διαχείριση της 
ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της οδηγίας 99/30/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές 
τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων 
του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του 
περιβάλλοντος

 CM– PE 404.447
 FdR 713943

13. Αριθ. 669/2006, του I. K, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη ρύπανση στο 
ελληνικό νησί Σπέτσες

 CM– PE 390.341/REV
  FdR 756025

14. Αριθ. 212/2008, του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων

 CM– PE 416.475
 FdR 756635

15. Αριθ. 468/2007, του Jan Terkel Nielsen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον 
που αφορά σχέδιο κατασκευής εξοχικών κατοικιών στη Δανία

 CM– PE 402.618
 FdR 708873

16. Αριθ. 468/2007, του Jan Terkel Nielsen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον 
που αφορά σχέδιο κατασκευής εξοχικών κατοικιών στη Δανία

 CM– PE 400.340/REV
 FdR 729429

17. Αριθ. 1003/2005, του José Manuel García Agudo, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Συντονιστικής επιτροπής κατοίκων κατά 
της κατασκευής τμήματος αυτοκινητοδρόμου στο Penagos", η οποία 
συνοδεύεται από 5 υπογραφές, σχετικά με ένα τμήμα του 
προγραμματισμένου Α8, ο οποίος θα διασχίζει την Cantabria

PE 380.947/REV.
FdR 687535

18. Αριθ. 1699/2008, του Antonio Vilela Fernández, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης Asociación de Maltratados 
por la Administración AMA, η οποία συνοδεύεται από 15 645 
υπογραφές, σχετικά με το καθεστώς των κατοικιών τους που 
χαρακτηρίστηκαν παράνομες από ορισμένες δημοτικές αρχές της 
Cantabria 
(παρουσία των αναφερόντων)

 PETI20090416_sir
 1699-08_EN

19. Αριθ. 1391/2007, του Miguel Angel Ortiz Lopez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Plataforma para la defensa del Río 
Castril, σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις των εργασιών που 

 CM– PE 414.064
 FdR 745799
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προβλέπονται στον Río Castril με στόχο την υδροδότηση των 
τοποθεσιών Baza, Caniles και Zújar
και
Αριθ. 748/2007, του Juan Manuel Iruela Sánchez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με ένα σχέδιο μεταφοράς 
υδάτων στον ποταμό Castril (Γρανάδα, Ανδαλουσία)

 PE 411.965
 FdR 738821

20. Αριθ. 631/2007 του Juan Antonio Lopez de Uralde, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Greenpeace Ισπανίας, σχετικά με την 
προστασία και διατήρηση του δέλτα του Huelva 

Αριθ. 1458/2007, του Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, σχετικά με τη μόλυνση του ποταμού Tinto από το 
ραδιενεργό ισότοπο καίσιο-137 και τα ανεπαρκή μέτρα 
επιτήρησης μετά το ατύχημα της εταιρείας Acerinox το 1998 
(Huelva, Ανδαλουσία) 

  CM– PE 402.639
  FdR 708921

  PE 421.496
  FdR 777562

Υγεία

21. Αριθ. 873/2007, του Cecilio Alonso de Miguel, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της οδηγίας 
2003/24/ΕΚ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα 
επιβατηγά πλοία από τη διοίκηση του λιμένα του Ντόβερ

 CM– PE 415.035
 FdR 749982

Διακρίσεις

22. Αριθ. 868/2006 του István Kaszás, ουγγρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 12 υπογραφές, εξ ονόματος της ένωσης 
προστασίας των πολιτών Fehérvér, σχετικά με την ένταξη της 
Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάσταση της 
ουγγρικής μειονότητας στην Τρανσυλβανία

 CM– PE 419.971
 FdR 766502

23. Αριθ. 531/2006, της M. W., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αντίθεσή της στο γεγονός ότι μια προκήρυξη για υποβολή αιτήσεων 
επιχορήγησης του Πανεπιστημίου του Innsbruck απευθύνεται μόνο 
σε αποφοίτους αυστριακής ιθαγένειας ή σε αποφοίτους που είναι 
παιδιά μεταναστών εργαζομένων

PE 392.205
FdR 678076

Κοινωνικές υποθέσεις

24. Αριθ. 776/2007, του Mihail Dan Lazar, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση καταβολής της σύνταξής του στη 
Γερμανία από το συνταξιοδοτικό του ταμείο στη Ρουμανία

  CM– PE 406.079
  FdR 727717
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Διάφορα

25. Εξέταση του σχεδίου εγγράφου εργασίας "Κώδικας Ορθής 
Πρακτικής" από τις Ομάδες PPE-DE & PSE

 FdR LT / 775794
 DV / 635310

B. Αναφορές των οποίων προτείνεται η περάτωση υπό το φως της γραπτής απάντησης 
της Επιτροπής

26. Αριθ. 900/2000, της Maria Grazia Fiorini, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση του διπλώματος και της εμπειρίας 
που απέκτησε στην Ιταλία

 PE 306.367/REV. IX
 FdR 770846

27. Αριθ. 1086/2003, της Sabine Hancl, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανάγκη διαθεσιμότητας ινσουλίνης ζωικής 
προέλευσης για ασθενείς με διαβήτη

 CM– PE 353.687/REV
 FdR 771264

28. Αριθ. 951/2004, του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w 
Poznaniu", σχετικά με παράβαση του κοινοτικού δικαίου από τις 
νέες πολωνικές φορολογικές διατάξεις

 PE 369.906/REV. III
 FdR 770864

29. Αριθ. 70/2006, του A. I., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης "Gremi de Rajolers de Catalunya", η οποία συνοδεύεται 
από 2 επιπλέον υπογραφές, σχετικά με ισχυρισμούς περί 
πλημμελούς μεταφοράς από μέρους της Ισπανίας της οδηγίας 
2000/35/ΕΚ για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές

 PE 380.616/REV. II
 FdR 770865

30. Αριθ. 464/2006, του Luis de la Rasilla Sanchez-Arjona, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διαμαρτυρία του για την κοινοτική 
χρηματοδότηση σχεδίου οδικών και ποτάμιων υποδομών μεταξύ 
της Ισπανίας και της Πορτογαλίας

 PE 390.691//REV.
 FdR 756009

31. Αριθ. 553/2006, του Andreas Riedl, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2002/15/ΕΚ για την 
οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές 
δραστηριότητες οδικών μεταφορών

 PE 396.595/REV. III
 FdR 770869

32. Αριθ. 599/2006, του Λάζαρου Βασιλειάδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της συντονιστικής ομάδας "εκστρατεία κατά των 
δεξαμενών πετρελαίου στη λιμνοθάλασσα της Βάσοβας", σχετικά 
με τα σχέδια εγκατάστασης δεξαμενών πετρελαίου στη 
λιμνοθάλασσα της Βάσοβας κοντά στην Καβάλα στη Βόρεια 
Ελλάδα

 CM– PE 388.769/REV
 FdR 756012



PE423.775v01-00 6/9 OJ\780360EL.doc

EL

33. Αριθ. 460/2007, του Pedro Torres Tortosa, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί 
απαλλοτριώσεων για λόγους δημοσίου συμφέροντος

 CM– PE 421.141
 FdR 770873

34. Αριθ. 591/2007, της Lăcrămioara Slavnicu, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που επηρεάζουν την καταβολή της 
σύνταξής της από τη Ρουμανία

 CM– PE 402.629/REV
 FdR 770874

35. Αριθ. 644/2007, του Zygmunt Kwolek, πολωνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με έναν 
σχεδιαζόμενο αυτοκινητόδρομο στο Wroclaw της δυτικής 
Πολωνίας

 CM– PE 404.453/REV
 FdR 770902

36. Αριθ. 957/2007, του Γεωργίου Δεσκουλίδη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εξαίρεση από κοινωνικά προγράμματα της 
ΕΕ

 CM– PE 421.143
 FdR 770907

37. Αριθ. 989/2007, του Albert Sastre Mauri, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διαφωνία με την προτεινόμενη χάραξη της 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας (TGV) Βαρκελώνης 
– Μαδρίτης, καθώς περνάει μέσα από τη Βαρκελώνη 

 CM–PE 421.489
FdR 777512

38. Αριθ. 1297/2007, του F.J.C., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2002/85/ΕΚ από τις αρχές της 
Μάλτας

 CM– PE 421.144
 FdR 770908

39. Αριθ. 1321/2007, του Jordi Miralles i Conte, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Esquerra Unida i Alternativa, σχετικά 
με την κρίση των υποδομών δημόσιων μεταφορών στην 
Καταλονία και τα προβλήματα που προκαλούνται από τις 
εργασίες στη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας 
Μαδρίτης-Βαρκελώνης (AVE)

  CM– PE 421-145
  FdR 770909

40. Αριθ. 1364/2007, του Balakrishnan Muthukrishnan, προφανώς 
ινδικής ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση των βρετανικών 
αρχών να αναγνωρίσουν άδεια οδήγησης που εκδόθηκε στη 
Γερμανία

  CM– PE 421,146
  FdR 770911

41. Αριθ. 1493/2007, του António Araújo Jácome, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις εικαζόμενες παραβιάσεις, εκ μέρους 
των πορτογαλικών συνταξιοδοτικών αρχών, των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 
μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητος και του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
574/72

  PE 415,087/REV.
  FdR 770915
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42. Αριθ. 7/2008, του Celegrat Christopher, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διάκριση που υφίστανται οι οδοντίατροι οι οποίοι 
διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και προέρχονται από χώρες της 
ΕΕ

 CM– PE 414.120
 FdR 746166

43. Αριθ. 63/2008, της Judith Hejda, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με προβλήματα που προκύπτουν από την εφαρμογή εκ μέρους 
της Γαλλίας της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των 
πολιτών της Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους να 
κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των 
κρατών μελών

 CM– PE 421,148
 FdR 770913

44. ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ

45. Αριθ. 476/2008, του Cesar Antonio Munoz, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της "Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas 
Accessible" ("Ένωση για την Ανάπτυξη της Μάλαγα"), σχετικά 
με την ανάπλαση του πάρκου της Μάλαγα με τη χρήση 
κοινοτικών κονδυλίων

 CM– PE 421.150
 FdR 770928

46. Αριθ. 568/2008, της U. S., γερμανικής ιθαγένειας σχετικά με τις 
αναφορές για μακροχρόνια ανεργία και την ηλικία σε 
πιστοποιητικά συμμετοχής σε πρωτοβουλίες συνεχούς 
επιμόρφωσης της ΕΕ

 CM– PE 421,151
 FdR 770929

47. Αριθ. 589/2008, του Eudaldo Gomez de Salazar Sanchez, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Intersindical Canaria", 
σχετικά με κίνδυνο από αμίαντο σε κτίριο στη Λας Πάλμας στην 
ισπανική νήσο Gran Canaria

 CM– PE 421,152
 FdR 770932

48. Αριθ. 637/2008, του Pawel Szczepanski, πολωνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με τις ασφαλείς 
σύριγγες μίας χρήσης

 CM– PE 421,153
 FdR 770933

49. Αριθ. 680/2008, του H. Den Broeder, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω ιθαγένειας κατά την 
προσφορά εκπτώσεων από την Audi (όμιλος Volkswagen)

 CM– PE 421,154
 FdR 770934

50. Αριθ. 712/2008, του Pier Luigi Bucchi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής "Comitato Spontaneo di Cittadini ‘Per Lo 
Scalo Passageri di Porto Corsini’", σχετικά με την τροποποίηση 
του καθεστώτος προστασίας του φυσικού καταφυγίου της Pineta 
Staggioni στο Porto Corsini και τη Marina Romea, στην Ιταλία

 CM– PE 421,156
 FdR 770936

51. Αριθ. 769/2008, του J.M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος του προσωπικού της Caritas

 CM– PE 421,161
 FdR 770941
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52. Αριθ. 799/2008, του Δημήτριου Κυριακόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με την 
ανεπαρκή εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων σε σχέση 
με χώρο υγειονομικής ταφής στον νομό Θεσσαλονίκης, στην 
Ελλάδα

 CM– PE 421.165
 FdR 770945

53. Αριθ. 841/2008, του Angelo Vincenti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παράταση των αδειών διαμονής

 CM– PE 421,168
 FdR 770966

54. Αριθ. 847/2008, του Owen O’Neill, ιρλανδικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τον υπολογισμό 
της σύνταξής του και την ασυμβατότητά του με τις αρχές της 
οδηγίας 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή 
επιχειρήσεων

 CM– PE 421,169
 FdR 770967

55. Αριθ. 852/2008, της I.Z., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
σεβασμό προς τη δημοκρατία, το περιβάλλον και τη δημόσια 
υγεία στην Ιταλία
και
Αριθ. 861/2008, του N.T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
πρόβλημα των αποβλήτων σε Νάπολη και Καμπανία στην Ιταλία
και
Αριθ. 864/2008, της T.G., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Demograssic, σχετικά με το πρόβλημα των αποβλήτων σε 
Νάπολη και Καμπανία στην Ιταλία

 CM– PE 421,170
 FdR 770968

56. Αριθ. 855/2008, του Marc Beke, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απάνθρωπη στάση των ολλανδικών αρχών

 CM– PE 421,171
 FdR 770969

57. Αριθ. 875/2008, του Per Gustav Åke Gustafsson, σουηδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ασφάλιση σκαφών αναψυχής στην 
Ισπανία

 CM– PE 421.172
 FdR 770970

58. Αριθ. 886/2008, του Ιωάννη Κουνελάκη, ελληνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με παράνομο 
λατομείο στην περιοχή Λασιθίου στην Κρήτη

 CM– PE 421.173
 FdR 770971

59. Αριθ. 901/2008, του David Skinner, εικαζόμενης σουηδικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Χριστιανών 
Επιχειρηματιών, σχετικά με το θεμελιώδες δικαίωμα της 
"ελευθερίας του μη συνεταιρίζεσθαι"

 CM– PE 421.175
 FdR 770973
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60. Αριθ. 959/2008, του Jose Maria Campos Daroca, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Unión Sindical de Trabajadores y 
Trabajadoras de Andalucía (USTEA)", σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση της Ισπανίας με την οδηγία 1999/70/ΕΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το 
CEEP

 CM– PE 421.177
 FdR 770976

61. Αριθ. 969/2008, της Ingeborg Merker, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πρόβλημα που αντιμετωπίζει με την κοινωνική 
ασφάλισή της

 CM– PE 421.178
 FdR 770977

62. Αριθ. 978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της Μεγαλόπολης, 
σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρους των ελληνικών 
αρχών των κοινοτικών κριτηρίων και διαδικασιών υποδοχής των 
αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευής χώρου υγειονομικής 
ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου, 
στην Ελλάδα

 CM– PE 421.179
 FdR 770978

63. Αριθ. 1039/2008, του Stephan Nuding, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ευρωπαϊκό κανονισμό για τα θύματα της υπόθεσης 
Contergan

 CM– PE 421.181
 FdR 770980

64. Αριθ. 1084/2008, της S.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των προσόντων του ως εκπαιδευτή αλόγων

 CM– PE 421.183
 FdR 770982

65. Αριθ. 1085/2008, του Werner Homann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ενιαία και λογική τιμολόγηση των φαρμάκων και 
χαμηλότερη φορολογία για τα φάρμακα και τις ιατρικές συσκευές

 CM– PE 421.184
 FdR 770983

o O o

66. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 30 Απριλίου  2009, 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ. στις Βρυξέλλες


