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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

четвъртък, 30 Април 2009 г., 15.00 ч.−18.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-3!

В 15.00 ч.

1. Приемане на дневния ред1 PE 423 884
FdR 782212

2. Съобщения на председателя

3. Разни въпроси

Разни

4. Разглеждане на работен документ „Кодекс на добрите 
практики“, изпратен от членовете на ЕП от групите PPE-DE и 
PSE

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

В присъствието на представители на Европейската комисия
                                               
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 
следващо заседание.
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A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията

Околна среда

5. Посещение в Gateshead и Newcastle (Обединено кралство) на 
28 януари 2009 г. във връзка с петиция 727/2005, внесена от 
Valerie Gardner, с британско гражданство, от името на 
„Граждани срещу боклука“, относно проекта за сметище 
Landfill в Path Head Quarry, Blaydon, Tyne и Wear

- разглеждане и евентуално одобрение

   PE 423.735
   FdR  DT /778.722

Конкуренция

6. № 686/2006, внесена от E.S., с гръцко гражданство, от името 
на „Hellenic Association of Automobile Merchants & Importers“ 
относно предполагаемо неприлагане на европейското 
законодателство в областта на конкуренцията в Гърция

   CM– PE 394.260
   FdR 687592

7. № 0130/2007, внесена от Georgios Floras, с гръцко 
гражданство, от името на книжарница „Floras Kosmos“, 
относно гръцката комисия за защита на конкуренцията и 
пазара на чуждоезикова литература в Гърция
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 396.378/REV
   FdR 749964

8. № 96/2008, внесена от Stavros Sarris, с гръцко гражданство, 
относно гръцката Комисия за защита на конкуренцията и 
гръцкия пазар за леки автомобили Fiat и резервни части за 
тези автомобили
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 416.467
   FdR 756460

9. № 103/2008, внесена от Georgios Dritsas, с гръцко 
гражданство, относно Гръцката комисия за защита на 
конкуренцията и пазара на кафе в Гърция, както и за 
ненамесата на Комисията по ред съмнителни случаи

   CM– PE 423.630
   FdR 777564

10. № 1003/2008, внесена от Theodoros Tenezos, с гръцко 
гражданство, от името на IRON TENCO A.E., относно 
гръцката комисия по конкуренция и гръцкия пазар на 
стомана
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 423.691
   FdR 777664
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11. № 471/2006, внесена от Matti Niemelä, с финландско 
гражданство, от името на „Coordination Dynamic Therapy 
Center Oy“, относно нарушение на конкуренцията, 
произтичащо от национални финансови интереси

   CM– PE 388.755/REV
   FdR 749772

Околна среда

12. № 267/2007, внесена от Seija Pahl, с финландско гражданство, 
подкрепена от местни сдружения, против осъществяването на 
градоустройствен проект във влажна зона, която е част от 
„Натура 2000“

   CM– PE 398.527/REV
   FdR 742581

13. № 551/2008, внесена от Olivier Pereon, с френско 
гражданство, от името на профсъюза на работещите в 
соленищата, относно предполагаеми нарушения на 
Директива 92/43/ЕИО във връзка с издаването на 
разрешително за строеж в съседство със защитената зона 
НАТУРА 2000 в Guerande

    CM– PE 423.646
    FdR 777584

14. Черноморското крайбрежие в България („Натура 2000“)

№ 745/2007, внесена от Андрей Ковачев, с българско 
гражданство, от името на Сдружението за дива природа 
„Балкани“, относно неизпълнението на мрежата Натура 2000 
в България
и
№ 997/2007, внесена от Ивайло Иванов, с българско 
гражданство, от името на Българското дружество за защита 
на птиците, подкрепена от 6 подписа, относно неправилното 
транспониране на мрежата Натура 2000 в България в резултат 
на нарушаване на Директивата за птиците и Директивата за 
местообитанията
и
№ 1299/2007, внесена от Мариана Перянова, с българско 
гражданство, относно разследване и действия във връзка с 
обекти по Натура 2000 и преустановяване на незаконни 
строителни дейности в България, както и строителни 
дейности, узаконени вследствие на корупционни практики
и
№ 1494/2007, внесена от Пламена Найденова, с българско 
гражданство, относно строителни проекти в защитени 
територии (Натура 2000)
и

    CM– PE 404.456
    FdR 713963

    CM– PE 407.997
    FdR 729667

    CM– PE 413.998
    FdR 744878
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№ 526/2008, внесена от Вера Пентканчин, с българско 
гражданство, относно неприлагането от страна на 
българското правителство на законодателството на 
Общността по отношение на мрежата Натура 2000
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 1336/2008, внесена от Андрей Ковачев, с българско 
гражданство, подкрепена с 1 подпис, относно 
неизпълнението на задълженията за включване на територии 
в мрежата Натура 2000 в България, както и относно 
незадоволително разглеждане от страна на Комисията на 
подобна жалба
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 1518/2008, внесена от Ирина Матеева, с българско 
гражданство, от името на Българско дружество за защита на 
птиците, относно неизпълнението от страна на българските 
органи на разпоредбите във връзка със специалните защитени 
зони, съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно 
опазването на дивите птици
и
№ 1675/2008, внесена от Александър Каракачанов, с 
българско гражданство, от името на българската „Зелена 
партия/Българските зелени“, относно замяната на земи и 
корупцията в България
и
№ 1790/2008 , внесена от Георги Атанасов, с българско 
гражданство, относно положението с градоустройството в 
град Варна на българското Черноморие

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PETI20090430_sir
   1790-08_EN

15. № 192/2006, внесена от Rosemaire Hennecke Gramatzki, с 
германско гражданство, относно спирането на проекта за 
строителство на магистрала A-48 от Vejer до Algeciras

   CM– PE 386.619/REV
   FdR 756006

16. № 1394/2007, внесена от г-н Miguel Angel Gea Rifá, с 
испанско гражданство, относно вредното въздействие на 
плановете за изграждане на съоръжения за водни спортове 
в Caño de la Barreta, в близост до El Rompido (Cartaya, 
Andalucia)
ОТМЕНЕНА!!

17. № 185/2009, внесена от г-н Migel Ángel Gea Rifá (Spanish), от 
името на Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, относно 
твърдения за измами и лошо управление на фондове от ЕС 
от страна на ADRICOH (Asociación para el Desarollo Rural 
Integral de la Costa Occidental de Huelva)
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ОТМЕНЕНА!!

18. № 301/2008, внесена от Rosa Maria Fernandez Jiménez (с 
испанско гражданство), от името на „Платформа за защита на 
водата в долината Lecrin“ в Sierra Nevada de Durcal (Гранада), 
подкрепена от 4 подписа, относно извършени нарушения на 
Рамковата директива на ЕО за водите във връзка с 
изграждането и функционирането на бутилиращата фабрика 
за минерална вода „Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L.“
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 416.483
    FdR 756647

19. № 274/2006 от г-н Geoffrey Kealty, с британско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на Директива 91/271/ЕИО 
от страна на местните органи в Corbera de Llobregat 
(Каталония, Испания)

   PE 384.382/REV. III
   FdR 729340
   + PETI20090430_

20. № 808/2006, внесена от г-н Pedro Domínguez Gento,  с 
испанско гражданство, относно замърсяване на река Júcar

   CM– PE 405.796
   FdR 720409

21. № 1448/2007, внесена от Henryk Demps, с полско 
гражданство, относно историческия мост в полския град 
Tczew
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 414.073
    FdR 745808

Дискриминация

22. № 1737/2008, внесена от лорд Richard Inglewood DL, с 
британско гражданство, относно дискриминационния 
характер на Правилника за лишаване от право на участие в 
Камарата на лордовете на членове на Европейския парламент 
от 2008 г. относно статуса на перове, избрани за членове на 
Европейския парламент

    PETI20090430_sir
    1737-08_EN

23. № 567/2008 от Heidrun Denis, с белгийско гражданство 
относно отказ да бъде предоставен медицински доклад на 
френски език

   CM– PE 420.006
   FdR 766622
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Свобода на движение

24. № 995/2002, внесена от г-н Stylianos Zambetakis,с гръцко 
гражданство, от името на Асоциацията на гръцките 
корабособственици, относно въвеждането в Гърция на 
Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета за морския каботаж

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744

Признаване на квалификации

25. № 166/2005, внесена от Vasilios Christoforidis, с гръцко 
гражданство, от името на PEIPP (Общогръцко сдружение на 
лекарите спасители), относно неизпълнението от страна на 
гръцките органи на разпоредбите на Директива 93/16/ЕИО 
относно улесняване на свободното движение на лекарите и 
взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и 
други официални документи за професионална квалификация

   PE 374.282/REV. III
   FdR 759725

26. № 930/2005, внесена от Marc Stahl, с германско гражданство, 
относно признаването в Германия на дипломи по 
физиотерапия, получени в Нидерландия

   PE 376.533/REV. V
   FdR 756004

***

18.15 г.–18.30 ч.  (при закрити врата)

27. Заседание на координаторите

***

Б.  Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на 
писмения отговор на Комисията

28. № 352/2002, 754/2004, 837/2004, 992/2004, 892/2004, 
363/2005, 442/2005, 509/2005, 571/2005, 649/2005, 933/2005, 
135/2006, 972/2006, 76/2007, 945/2007, 946/2007, 1501/2007, 
38/2008 и 944/2008 относно германските фирми за чистене на 
комини

    PE 421,465/REV. III
    FdR 777271

29. № 621/2004, внесена от Aandras Lukács, с унгарско 
гражданство, от името на „Clean Air Group“, относно 
финансирането по ИСПА на унгарската програма за 
рехабилитация на пътищата 

  PE 362,541/REV. II
   FdR 777278
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30. № 890/2004, внесена от Ingrid Mantzouridis, с германско и 
гръцко гражданство, относно проблеми с изплащането на 
пенсията й

  PE 370,040/REV. II
   FdR 777279

31. № 137/2005, внесена от Michael Keating, с британско 
гражданство, от името на „Crumlin Against Asbestos“ относно 
изграждането на площадка за складиране на азбест в близост 
до град Кръмлин (Crumlin)

  PE 367,753/REV. IV
   FdR 777281

32. № 91/2006, внесена от Heinz Mende, с германско 
гражданство, относно предполагаемо неспазване на 
европейските правила за защита на потребителите от 
германските съдилища във връзка с имуществени спорове
и
№ 92/2006, внесена от Karl-Heinz Betzer, с германско 
гражданство, относно предполагаемо неспазване на 
европейските правила за защита на потребителите от 
германските съдилища във връзка с имуществени спорове

   CM– PE 380.618/REV
   FdR 777367

33. № 633/2006, внесена от Christiane Becker, с германско 
гражданство, относно искането й за подобаващо заплащане за 
равностоен труд в Германия, след като тя е получила 
диплома за преподаване на френски език CAPLP

   CM– PE 396.597/REV
   FdR 777369

34. № 770/2006, внесена от José Domingos Sousa, с португалско 
гражданство, относно предполагаемо неприлагане в 
Португалия на Регламент (ЕО) № 1606/98 на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на 
схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно 
заети лица и членове на техните семейства, които се движат в 
рамките на Общността и на Регламент (ЕИО) № 574/72 за 
определяне на процедурата за прилагане на Регламент (ЕИО) 
№ 1408/71 с цел да разшири тяхното прилагане и по 
отношение на специалните схеми за държавни служители

  PE 392,214/REV. II
   FdR 777370

35. № 857/2006 г., внесена от Francisco Murcia Puchades, с 
испанско гражданство, относно твърдение за злоупотреба с 
доминиращо положение на пазара и нарушаване на свободата 
на конкуренцията в областта на електроразпределението в 
Испания, за сметка на строителните предприемачи и на 
потребителите

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

36. № 863/2006, внесена от Alida Massa Savarino, с италианско 
гражданство, относно инцидент, свързан с предполагаема 
дискриминация на основата на националност, който е 
настъпил на границата между Швейцария и Германия

   PE 396.601/REV. II
   FdR 777450
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37. № 891/2006, внесена от Karina Adamik, с полско гражданство, 
относно експозицията на работници на въздействието на 
електромагнитни полета

   PE 392.323/REV.
    FdR 777452

38. № 1001/2006, внесена от г-н Alexandru Ciobotar, с румънско 
гражданство, подкрепена от повече от 23 подписа, за 
несъвместимост между румънската такса за регистрация на 
използвани автомобили и принципа на ЕО за свободно 
движение на стоки

   PE 392,231/REV.
    FdR 777459

39. № 331/2007, внесена от  г-н Ioan Păun Cojocariu, с румънско 
гражданство, относно проблеми с регистриране в Румъния на 
превозно средство, закупено в Германия

    PE 398,550/REV.
    FdR 777460

40. № 723/2007, внесена от Mihai Cristel Bocseru, с румънско 
гражданство, относно облагането с данък на употребявани 
коли, внасяни в Румъния

   PE 414,096/REV.
   FdR 777461

41. №1237/2007, внесена от Elena Caraba, с румънско 
гражданство, относно данъци върху използвани автомобили, 
внесени в Румъния

   PE 414,096/REV.
   FdR 777462

42. № 265/2008, внесена от Horaţiu Margoi, с румънско 
гражданство, от името на Румънския автомобилен клуб, 
подкрепена от 120 000 подписа, относно данъка, дължим в 
Румъния при първоначална регистрация на автомобили, 
закупени от други държави-членки на ЕС

   PE 414,141/REV.
   FdR 777463

43. № 262/2007, внесена от Dalia Zagnoj, с литовско гражданство, 
срещу осъществяването на проект за изграждане на 
инфраструктура, финансиран по програма ФАР 2002, на 
територията на зона, защитена по „Натура 2000“

   PE 407,951/REV.
   FdR 777472

44. № 442/2007, внесена от George E. Karlos, с гръцко 
гражданство, относно рибовъдството и морското замърсяване 
в Гърция

  PE 405,809/REV.
   FdR 777473

45. № 481/2007, внесена от William McLorn, с британско 
гражданство, относно сериозна проява на небрежност и
забавяне при издаването на разрешително за пребиваване от 
британските имиграционни органи

   CM– PE 421,486
   FdR 777509

46. № 761/2007, внесена от Wojciech Szymalski, с полско 
гражданство, от името на екологичните асоциации „Zielone 
Mazowsze“ и „Centrum Zrownowazonego Transportu“, относно 
модернизацията на полските железопътни линии

   CM– PE 416.410
   FdR 756144
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47. № 795/2007, внесена от Лъчезар Попов, с българско 
гражданство, от името на Светия Синод на Българската 
православна църква, за предполагаеми нарушения на 
Европейската харта за правата на човека относно свободата 
на вероизповеданието, частната собственост, правото на 
справедлив съдебен процес и социалните права

   CM– PE 405.844
   FdR 720704

+ писма

48. № 816/2007, внесена от Constantinos Koutsogiannis, с гръцко 
гражданство, относно процедурите за изплащане на 
селскостопански субсидии от бюджета на Общността

   CM– PE 407,967/REV
   FdR 777481

49. № 822/2007, внесена от Karsten Beutner, с германско 
гражданство, подкрепена с три други подписа, относно 
отстраняването на каравани от къмпинги в региона Валенсия

   CM– PE 421,487
   FdR 777510

50. N°842/2007842/2007, внесена от г-н Charlie Weston, с 
ирландско гражданство, от името на „Fairshare Campaign 
Group“, относно предполагаеми нередности при 
извършването на стратегическа екологична оценка във връзка 
с изграждането на регионална пречиствателна станция за 
отпадъчни води в района на полуостров Donabate/Portrane 
(община Дъблин)

   CM– PE 407,969/REV
   FdR 777482

51. № 858/2007, внесена от Paul Stierum, с нидерландско 
гражданство, относно проблеми във връзка с вноса на 
автомобили от Германия в Нидерландия

   CM– PE 411,968/REV
   FdR 777484

52. № 901/2007, внесена от Marina Apers, с белгийско 
гражданство, подкрепена от 19 подписа, относно 
положението в Doel (Източна Фландрия) след дейности по 
разширяване на пристанището в Антверпен

   CM– PE 411.969
   FdR 738825

53. № 1014/2007, внесена от Josiane Grunenberger, с френско 
гражданство, относно психологически тормоз на държавни 
чиновници

   CM– PE 407,999/REV
   FdR 777486

54. № 1032/2007, внесена от г-н Saul Barry, с ирландско 
гражданство, относно твърдения за нарушение на 
законодателството на ЕС относно оценката за влияние върху 
околната среда във връзка с одобрението на 
градоустройствения план на окръг Дън Лири Ратдаун 
(Ирландия)

   CM– PE 416,425/REV
   FdR 777487

55. № 1041/2007, внесена от Gabriela Sierck, с германско 
гражданство, относно непредоставяне на широката 
общественост на приложение към регламент за безопасността 
на въздушното движение

   CM– PE 421,490
   FdR 781734
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56. № 1181/2007, внесена от Frank Doyle, с ирландско 
гражданство, подкрепена от 12 подписа, относно указанията 
за ограничение на скоростта

   CM– PE 421,492
   FdR 777516

57. № 1225/2007 г., внесена от Henrik Ladefoged, с датско 
гражданство, относно непризнаването от страна на 
британските органи на свидетелство за правоуправление на 
МПС , издадено в Дания

   CM– PE 421,493
   FdR 777517

58. № 1313/2007, внесена от David Cavill, с британско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация по
възрастов признак от страна на британския Kennel Club

   CM– PE 421,495
   FdR 777561

59. № 8/2008, внесена от г-жа Jennifer Harvey, с британско 
гражданство, относно проблемите с нейната собственост в 
Испания

   CM– PE 423,629
   FdR 777563

60. № 188/2008, внесена от Stefania Corrias, с италианско 
гражданство, относно опрощаването на дълговете на 
страните от Третия свят

   CM– PE 423,632
   FdR 777568

61. № 273/2008, внесена от Marco Rastetter, с германско 
гражданство, относно недостатъците на Регламент (ЕО) 
№ 622/2003 за определяне на мерки за прилагане на общи 
основни стандарти относно сигурността на въздухоплаването

   CM– PE 416.481
   FdR 756641

62. № 318/2008, внесена от Janusz Lewandowski, с полско 
гражданство, подкрепена от четири подписа, относно 
неспазване на Конвенцията от Орхус, във връзка с 
обявяването на местността Piasnickie Laki на полското 
балтийско крайбрежие за специална защитена зона

   CM– PE 416.490
   FdR 756734

63. № 351/2008, внесена от Gheorghe Piperea, с румънско 
гражданство, от името на „SCA Piperea si Asociatii“, относно 
предполагаемо нарушение на законодателството на ЕО във 
връзка с ликвидацията на Tractorul Brasov (Romania)

   CM– PE 423,635
   FdR 777571

64. № 419/2008, внесена от Rolf Jürgens, с германско/австрийско? 
гражданство, относно сериозна корекция на река Дунав

   CM– PE 423,638
   FdR 777574

65. № 432/2008, внесена от Dorothea Daniel, с германско 
гражданство, относно ситуацията на германските помощник 
лекари във Франция
и
№ 1416/2008, внесена от T. P., с германско гражданство, 
относно нарушение от страна на френските образователни 
институции на правото на свободно движение

   CM– PE 423,639
   FdR 777576
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66. № 468/2008, внесена от Eduard Payer, с австрийско 
гражданство, относно австрийските изисквания за одобрение 
на допълнително оборудване за моторни превозни средства

   CM– PE 423,641
   FdR 777578

67. № 550/2008, внесена от Stewart Dalton, с британско 
гражданство, относно протести срещу плановете за затваряне 
на летището в град Шефилд

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

68. № 554/2008, внесена от Werner Kalnins, с германско 
гражданство, от името на Германската асоциация за 
хемофилия и разстройства на кръвта, относно заразяване с 
вируса на хепатит С посредством кръвни препарати

   CM– PE 423,647
   FdR 777585

69. № 563/2008, внесена от Andrew Grossman, с швейцарско 
гражданство, относно пречки при упражняване на 
предоставените му от Договорите права за пътуване с 
търговски и други цели в рамките на ЕС и Швейцария

   CM– PE 423,648
   FdR 777586

70. № 611/2008, внесена от Paul Vergeiner, с австрийско 
гражданство, относно проблемите, пред които се изправят 
австрийските лекари, които желаят да специализират в друга 
държава-членка 

   CM– PE 416.513
   FdR 756784

71. № 638/2008, внесена от Martin Romein, с нидерландско 
гражданство, относно получаването на Международен 
сертификат за компетентност в Нидерландия

   CM– PE 423,650
   FdR 777589

72. № 639/2008, внесена от Luigi Giovanni Solinas, с италианско 
гражданство, относно неизпълнение на решение на Съда на 
Европейските общности

   CM– PE 423,651
   FdR 777590

73. № 644/2008, внесена от Alessandro Esposito, с италианско 
гражданство, относно политиката на европейските 
телекомуникационни дружества в областта на връзките с 
клиенти

   CM– PE 423,652
   FdR 777591

74. № 647/2008 внесена от F.K., с германско гражданство, 
относно германската пощенска служба (Deutsche Post)

   CM– PE 423,654
   FdR 777593

75. № 658/2008, внесена от Manfred Habermann, с немско 
гражданство, относно удължаване на трамвайна линия през 
Лилиентал близо до Бремен

   CM– PE 423,655
   FdR 777598

76. № 669/2008, внесена от Dietmar Zimmermann, с германско 
гражданство, относно начина, по който са се отнесли към 
него нидерландски полицаи

   CM– PE 423,656
   FdR 777600
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и
№ 974/2008, внесена от D.W., с германско гражданство, 
относно глоба за превишена скорост в Нидерландия

77. № 694/2008, внесена от Luca Mori, с италианско гражданство, 
относно възрастовата дискриминация на пазара на труда в 
Италия
и
№ 1072/2008, внесена от I. M., с италианско гражданство, 
относно възрастова дискриминация в Италия

   CM– PE 423,659
   FdR 778561

78. № 700/2008, внесена от Bernd Speth, с германско 
гражданство, относно дискриминация във връзка с 
признаване на професионална квалификация

   CM– PE 423,722
   FdR 778290

79. № 737/2008, внесена от Janis Vaisla, с латвийско гражданство, 
относно дискриминация въз основа на националността във 
връзка с покупката на самолетен билет

   CM– PE 423,660
   FdR 777605

80. № 753/2008, внесена от J S, с финландско гражданство, 
относно твърдение за нарушаване на правилата на ЕС в 
областта на конкуренцията във връзка с действията на 
държавната финландска авиокомпания „Finavia“

   CM– PE 423,662
   FdR 777621

81. № 783/2008, внесена от James Harris, с британско 
гражданство, относно неподходящите защитни мерки срещу 
наводнения в South Monmouthshire (Южен Уелс)

   CM– PE 423,664
   FdR 777623

82. № 813/2008, внесена от г-н John Brian, 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

   CM– PE 423,665
   FdR 777624

83. № 820/208, внесена от Georgios Apostolidis, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 4 лица, относно неуспешното 
прилагане в Гърция на Директива 2004/39/EО на 
Европейския парламент и на Съвета относно пазарите на 
финансови инструменти

   CM– PE 423,666
   FdR 777625

84. № 873/2008, внесена от Fritz Wissler, с германско 
гражданство, относно отказа на френска фирма да доставя 
продукти до Германия

   CM– PE 423,668
   FdR 777627

85. № 894/2008, внесена от Sebastián Losada Figueiras, с испанско 
гражданство, от името на „Greenpeace Spain“, относно 
разрешението, дадено от испанските органи за риболов на 

   CM– PE 423,670
   FdR 777630
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червен тон под минималния размер

86. № 933/2008, внесена от г-н Graham Taylor, с британско 
гражданство, от името на „Pryor and Rickett Silviculture“, 
относно проблемите, които произтичат от промените в 
законодателството на Обединеното кралство за прилагане на 
изменената Директива 92/43/ЕИО за естествените 
местообитания

   CM– PE 423,672
   FdR 777632

87. № 956/2008, внесена от Maria Sulkowska-Kneier, с полско 
гражданство, относно масово измиране на пчели

   CM– PE 423,683
   FdR 777649

88. № 975/2008, внесена от г-н Killian McLoughlin, с ирландско 
гражданство, от името на Кампания за услуги, свързани с 
диагностиката и лечението на ракови заболявания в Sligo, 
относно запазване на съществуващите услуги за лечение на 
ракови заболявания в Sligo

   CM– PE 423,686
   FdR 777654

89. № 977/2008, внесена от Christos Vlachopoulos, с гръцко 
гражданство, подкрепена от 6 подписа, относно новата 
железопътна връзка между Атина и Патра

   CM– PE 423,689
   FdR 777662

90. № 1028/2008, внесена от Rita Pocsai, с нидерландско 
гражданство, относно филтри за твърди частици и 
консумация на гориво за коли

   CM– PE 423,692
   FdR 777665

91. № 1033/2008, внесена от N. G., с българско гражданство, 
относно несправедливото третиране на студенти от Румъния 
и България на пазара на труда в Обединеното кралство, в 
сравнение със студенти, които са от държави, които не са 
членки на ЕС

   CM– PE 423,693
   FdR 777666

92. № 1073/2008, внесена от Ralf Arera, с германско гражданство, 
относно международна карта за хора с увреждания

   CM– PE 423,695
   FdR 777668

93. № 1131/2008, внесена от Michael O'Sullivan, с ирландско 
гражданство, относно въздействието на общата политика в 
областта на рибарството върху ирландските рибари

   CM– PE 423,698
   FdR 777672

94. № 1150/2008, внесена от A. Cleveringa, с нидерландско 
гражданство, относно изменение на европейските стандарти 
за зрението на шофьорите

   CM– PE 423,699
   FdR 777673
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95. № 1172/2008, внесена от Christine Joyce Williams, с британско 
гражданство, относно помощ за издръжка за нейното дете

   CM– PE 423.700
   FdR 777674

96. № 1182/2008, внесена от M. E., с италианско гражданство, от 
името на „La rosa dei venti di Chiaiano“, относно неговото 
възражение срещу депо за отпадъци в Chiaiano (Неапол)

   CM– PE 423,701
   FdR 777675

97. № 1282/2008, внесена от Istvan Richard Patyi, с унгарско 
гражданство, относно мащабна финансова измама в Унгария

   CM– PE 423,702
   FdR 777676

98. № 1522/2008, внесена от г-жа Patricia Moyersoen, с френско 
гражданство, от името на Френска федерация за безмоторни 
самолети (Fédération Française de Vol à Voile), относно искане 
за преразглеждане на разпоредбите на приложение ІІ към 
Регламент (ЕО) № 216/2008 във връзка с планерите и 
лекомоторните самолети 
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   + писмо
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99. Дата и място на следващото заседание
 1 септември 2009 г., 15.00 ч.–18.30 ч. и
 2 септември 2009 г., 9.00 ч.–12.30 ч.


