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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Πέμπτη 30 Απριλίου 2009, 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ.

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-3  !

3 μ.μ.

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 423.884
FdR 782212

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Διάφορα

Διάφορα

4. Εξέταση του Σχεδίου Εγγράφου Εργασίας "Κώδικας Ορθής
Πρακτικής" που υπέβαλαν το ΕΛΚ-ΕΔ και το ΕΣΚ

   FdR LT / 775794
   DV / 635310

                                               
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.



PE423.884v01-00 2/14 OJ\782212EL.doc

EL

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές για συζήτηση σε επιτροπή επί τη βάσει της γραπτής απάντησης της
Επιτροπής

Περιβάλλον

5. Επίσκεψη στο Gateshead και το Newcastle (ΗΒ) στις 28
Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την αναφορά 727/2005 της Valerie
Gardner, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης
"Residents against Rubbish" (Κάτοικοι εναντίον Σκουπιδιών)
σχετικά με τον σχεδιασμό χώρου υγειονομικής ταφής
απορριμμάτων στις περιοχές Path Head Quarry, Blaydon, Tyne
και Wear

- εξέταση και πιθανή έγκριση

   PE 423.735
   FdR  DT /778.722

Ανταγωνισμός

6. Αριθ. 686/2006 του Ε. Σ., ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του
"Συνδέσμου Εμπόρων & Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδας",
σχετικά με εικαζόμενη μη συμμόρφωση της Ελλάδος με την
ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό

   CM– PE 394.260
   FdR 687592

7. Αριθ. 130/2007 του Γεώργιου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του βιβλιοπωλείου "Φλωράς Κόσμος", σχετικά με την
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ελληνική αγορά
ξενόγλωσσων βιβλίων
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE
396.378/ΑΝΑΘ.
   FdR 749964

8. Αριθ. 96/2008 του Σταύρου Σαρρή, ελληνικής ιθαγένειας,
σχετικά με την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την
ελληνική αγορά αυτοκινήτων μάρκας Fiat και ανταλλακτικών για
τα εν λόγω αυτοκίνητα
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 416.467
   FdR 756460

9. Αριθ. 103/2008 του Γεωργίου Δρίτσα, ελληνικής ιθαγένειας,
σχετικά με την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την
ελληνική αγορά καφέ, και την παράλειψη της Επιτροπής να
παρέμβει σε σειρά αμφιλεγόμενων ζητημάτων

   CM– PE 423.630
   FdR 777564
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10. Αριθ. 1003/2008 του Θεόδωρου Τενέζου, ελληνικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος της IRON TENCO A.E., σχετικά με την ελληνική
Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ελληνική αγορά χάλυβα
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 423.691
  FdR 777664

11. Αριθ. 471/2006 του Matti Niemelä, φινλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του κέντρου "Coordination Dynamic Therapy Center
Oy", σχετικά με στρέβλωση του ανταγωνισμού που οφείλεται σε
εθνικά οικονομικά συμφέροντα

   CM– PE
388.755/ΑΝΑΘ.
   FdR 749772

Περιβάλλον

12. Αριθ. 267/2007 της Seija Pahl, φινλανδικής ιθαγένειας,
υποστηριζόμενη από τοπικές ενώσεις, κατά ενός έργου αστικής
ανάπτυξης σε υδροβιότοπο του δικτύου Natura 2000

   CM– PE
398.527/ΑΝΑΘ.
   FdR 742581

13. Αριθ. 551/2008 του Olivier Pereon, γαλλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης εργαζομένων σε αλυκές, σχετικά με
εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ως συνέπεια της
έκδοσης πολεοδομικής άδειας για αναπτυξιακό έργο κοντά σε
προβλεπόμενη ζώνη NATURA 2000 στην Guerande

    CM– PE 423.646
    FdR 777584

14. Βουλγαρική ακτή του Εύξεινου Πόντου   (Natura 2000)

Αριθ. 745/2007 του Andrey Kovatchev, βουλγαρικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος της βαλκανικής ένωσης για την προστασία της
φύσης, σχετικά με τη μη υλοποίηση του δικτύου Natura 2000 στη
Βουλγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αριθ. 997/2007 του Ivailo Ivanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της βουλγαρικής εταιρείας προστασίας πτηνών, η οποία
συνοδεύεται από 6 ακόμη υπογραφές, σχετικά με την πλημμελή
μεταφορά του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία ως
αποτέλεσμα της παραβίασης των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και
τους οικοτόπους
και
Αριθ. 1299/07 της Marianna Perianova, βουλγαρικής ιθαγένειας,
σχετικά με έρευνα και δράσεις που αφορούν τοποθεσίες του
δικτύου Natura 2000 καθώς και την παύση των παράνομων
οικοδομικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και της
οικοδομικών δραστηριοτήτων που νομιμοποιήθηκαν λόγω
διαφθοράς
και

    CM– PE 404.456
    FdR 713963

    CM– PE 407.997
    FdR 729667

    CM– PE 413.998
    FdR 744878
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Αριθ. 1494/2007 της Plamena Naydenova, βουλγαρικής
ιθαγένειας, σχετικά με σχέδια οικοδόμησης σε προστατευόμενα
φυσικά καταφύγια (Natura 2000)
και
Αριθ. 526/2008 της Vera Pentkantchin, βουλγαρικής ιθαγένειας,
σχετικά με τη μη εφαρμογή από την κυβέρνηση της Βουλγαρίας
της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το δίκτυο Natura 2000
(παρουσία της αναφέρουσας)
και
Αριθ. 1336/2008 του Andrey Kovatchev, βουλγαρικής ιθαγένειας,
συνοδευόμενη από 1 υπογραφή, σχετικά με πλημμελή υλοποίηση
του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία και σχετικά με μη
ικανοποιητική εξέταση εκ μέρους της Επιτροπής μιας συναφούς
καταγγελίας
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αριθ. 1518/2008 της Irina Mateeva, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της βουλγαρικής εταιρείας για την προστασία των
πτηνών, σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις βουλγαρικές αρχές
των διατάξεων για τις ζώνες ειδικής προστασίας όπως ορίζονται
στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως
των αγρίων πτηνών
και
Αριθ. 1675/2008 του Alexander Karakachanov, βουλγαρικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος του "βουλγαρικού κόμματος των
Πρασίνων/Πρασίνων της Βουλγαρίας", σχετικά με ανταλλαγές
εκτάσεων και διαφθορά στη Βουλγαρία
και
Αριθ. 1790/2008 του Georgi Atanasov, βουλγαρικής ιθαγένειας,
σχετικά με το πολεοδομικό καθεστώς στην πόλη Βάρνα στη
βουλγαρική ακτή του Εύξεινου Πόντου

    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. Αριθ. 192/2006 της Rosemaire Hennecke Gramatzki, γερμανικής
ιθαγένειας, σχετικά με την αναστολή του σχεδίου κατασκευής
του αυτοκινητόδρομου A-48 μεταξύ Vejer και Algeciras

   CM– PE
386.619/ΑΝΑΘ.
   FdR 756006

16. Αριθ. 1394/2007 του Miguel Angel Gea Rifá, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις των
σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων υδάτινων σπορ που πρόκειται να
κατασκευαστούν στο Caño de la Barreta, πλησίον του El Rompido
(Cartaya, Ανδαλουσία)
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  !!

17. Αριθ. 185/2009 του Migel Ángel Gea Rifá, ισπανικής ιθαγένειας,
εκ μέρους της Ενωμένης Αριστεράς των Πρασίνων - Ανδαλουσία,
σχετικά με εικαζόμενη απάτη και κακοδιαχείριση κονδυλίων της
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ΕΕ από την ADRICOH (Ένωση για την ολοκληρωμένη αγροτική
ανάπτυξη της δυτικής ακτής της Huelva)
ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ  !!

18. Αριθ. 301/2008 της Rosa Maria Fernandez Jiménez, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Plataforma para la defensa del agua
del valle de Lecrin en Sierra Nevada de Durcal (Γρανάδα), η
οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με ισχυρισμούς για
παραβιάσεις της κοινοτικής οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα σε
σχέση με την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας εμφιάλωσης
ύδατος "Aguas Minerales de Sierra Nevada S.L."
(παρουσία της αναφέρουσας)

    CM– PE 416.483
    FdR 756647

19. Αριθ. 274/2006 του Geoffrey Kealty, βρετανικής ιθαγένειας,
σχετικά με υποτιθέμενες παραβιάσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ
από τις τοπικές αρχές στην Corbera de Llobregat (Καταλονία,
Ισπανία)

   PE 384.382/ΑΝΑΘ.
III
   FdR 729340
   + PETI20090430_

20. Αριθ. 808/2006 του Pedro Domínguez Gento, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Júcar

   CM– PE 405.796
   FdR 720409

21. Αριθ. 1448/2007 του Henryk Demps, πολωνικής ιθαγένειας,
σχετικά με ιστορική γέφυρα στην πολωνική πόλη Tczew
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 414.073
    FdR 745808

Διακρίσεις

22. Αριθ. 1737/2008 του Λόρδου Richard Inglewood DL, βρετανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τον διακριτικό χαρακτήρα του κανονισμού
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2008, για την έκπτωση από
το αξίωμα του μέλους της Βουλής των Λόρδων μελών που έχουν
εκλεγεί βουλευτές του ΕΚ

    PETI20090430_sir
    1737-08_EN

23. Αριθ. 567/2008 της Heidrun Denis, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά
με την άρνηση παροχής ιατρικής έκθεσης στα γαλλικά

   CM– PE 420.006
   FdR 766622

Ελεύθερη μετακίνηση
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24. Αριθ. 995/2002 του Στυλιανού Ζαμπετάκη, ελληνικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελλάδος, σχετικά με την
εφαρμογή στην Ελλάδα του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92
του Συμβουλίου σχετικά με τις θαλάσσιες ενδομεταφορές
(καμποτάζ)

   PE 339.437/ΑΝΑΘ.
IV
   FdR 749744

Αναγνώριση διπλωμάτων

25. Αριθ. 166/2005 του Βασίλειου Χριστοφορίδη, ελληνικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ΠΕΙΠΠ (Πανελλήνιας Ένωσης
Ιατρών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης), σχετικά με την παράλειψη
των ελληνικών αρχών να εφαρμόσουν τις διατάξεις της οδηγίας
93/16/ΕΟΚ για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των
ιατρών και της αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων,
πιστοποιητικών και άλλων τίτλων τους

   PE 374.282/ΑΝΑΘ.
III
   FdR 759725

26. Αριθ. 930/2005 του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με την αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας
στη Γερμανία

   PE 376.533/ΑΝΑΘ. V
   FdR 756004

***

6.15 μ.μ. έως 6.30 μ.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)

27. Συνεδρίαση των συντονιστών

***

B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής
απάντησης της Επιτροπής

28. Αριθ. 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 και 944/2008 σχετικά με τους καπνοδοχοκαθαριστές στη
Γερμανία

    PE 421,465/ΑΝΑΘ.
III
    FdR 777271

29. Αριθ. 621/2004 του Aandrás Lukács, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ομάδας δράσης "Clean Air", σχετικά με τη
χρηματοδότηση του Προγράμματος Οδικής Αποκατάστασης της
Ουγγαρίας από το Μέσο Προενταξιακών Διαρθρωτικών
Πολιτικών (ISPA)

   PE 362,541/ΑΝΑΘ. II
   FdR 777278
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30. Αριθ. 890/2004 της Ingrid Μαντζουρίδη, γερμανικής και
ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα όσον αφορά την
καταβολή της σύνταξής της

   PE 370.040/ΑΝΑΘ. II
  FdR 777279

31. Αριθ. 137/2005 του Michael Keating, βρετανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ομάδας "Crumlin Against Asbestos", σχετικά με
την κατασκευή χώρου εναποθήκευσης αμιάντου κοντά στην πόλη
Crumlin

   PE 367.753/ΑΝΑΘ.
IV
   FdR 777281

32. Αριθ. 91/2006 του Heinz Mende, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με την υποτιθέμενη παραβίαση των ευρωπαϊκών κανόνων περί
προστασίας των καταναλωτών από γερμανικά δικαστήρια σε
σχέση με περιουσιακές διαφορές
και
Αριθ. 92/2006 του Karl-Heinz Betzer, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση των ευρωπαϊκών
κανόνων περί προστασίας των καταναλωτών από γερμανικά
δικαστήρια σε σχέση με περιουσιακές διαφορές

   CM– PE
380.618/ΑΝΑΘ.
   FdR 777367

33. Αριθ. 633/2006 της Christiane Becker, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με αίτημά της για καταβολή της δέουσας αμοιβής για ίση
εργασία στη Γερμανία μετά την απόκτηση του CAPLP (δίπλωμα
επάρκειας διδασκαλίας γαλλικής γλώσσας)

   CM– PE
396.597/ΑΝΑΘ.
   FdR 777369

34. Αριθ. 770/2006 του José Domingos Sousa, πορτογαλικής
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Πορτογαλίας με
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/98 του Συμβουλίου της 29ης
Ιουνίου 1998 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης
στους μισθωτούς, στους μη μισθωτούς και στα μέλη των
οικογενειών τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας και του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 574/72 περί του τρόπου εφαρμογής του
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71, με σκοπό την επέκτασή τους
ώστε να καλύπτουν ειδικά συστήματα για τους δημοσίους
υπαλλήλους

   PE 392.214/ΑΝΑΘ. II
   FdR 777370

35. Αριθ. 857/2006 του Francisco Murcia Puchades, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και
παραβίαση των κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού στον
ισπανικό τομέα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος των
κατασκευαστών και των καταναλωτών

   CM– PE
396.600/ΑΝΑΘ.
   FdR 777448

36. Αριθ. 863/2006 της Alida Massa Savarino, ιταλικής ιθαγένειας,
σχετικά με συμβάν που σχετίζεται με εικαζόμενη διάκριση λόγω
ιθαγένειας, το οποίο έλαβε χώρα στα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και
Γερμανίας

   PE 396.601/ΑΝΑΘ. II
   FdR 777450
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37. Αριθ. 891/2006 της Karina Adamik, πολωνικής ιθαγένειας,
σχετικά με την έκθεση εργαζομένων σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία

    PE 392.323/ΑΝΑΘ.
    FdR 777452

38. Αριθ. 1001/2006 του Alexandru Ciobotar, ρουμανικής ιθαγένειας,
η οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 23 υπογραφές,
σχετικά με την ασυμβατότητα μεταξύ του ρουμανικού τέλους
ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και της κοινοτικής
αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

    PE 392.231/ΑΝΑΘ.
    FdR 777459

39. Αριθ. 331/2007 του Ioan Păun Cojocariu, ρουμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισε όσον αφορά την
ταξινόμηση στη Ρουμανία οχήματος που αγοράστηκε στη
Γερμανία

    PE 398.550/ΑΝΑΘ.
    FdR 777460

40. Αριθ. 723/2007 του Mihai Cristel Bocseru, ρουμανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τη φορολογία μεταχειρισμένων
αυτοκινήτων που εισάγονται στη Ρουμανία

   PE 414.096/ΑΝΑΘ.
   FdR 777461

41. Αριθ. 1237/2007 της Elena Caraba, ρουμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με τους φόρους επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων
που εισάγονται στη Ρουμανία

   PE 414.096/ΑΝΑΘ.
   FdR 777462

42. Αριθ. 265/2008 του Horatiu Margoi, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του Automobil Clubul Roman, σχετικά με τους φόρους
επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων που εισάγονται στη
Ρουμανία

   PE 414.141/ΑΝΑΘ.
   FdR 777463

43. Αριθ. 262/2007 της Dalia Zagnoj, λιθουανικής ιθαγένειας,
σχετικά με την υλοποίηση έργου υποδομής χρηματοδοτούμενου
από το πρόγραμμα Phare 2002 σε προστατευόμενη περιοχή του
δικτύου Natura 2000

    PE 407.951/ΑΝΑΘ.
   FdR 777472

44. Αριθ. 442/2007 του Γεωργίου E. Κάρλου, ελληνικής ιθαγένειας,
σχετικά με την ιχθυοκαλλιέργεια και τη θαλάσσια ρύπανση στην
Ελλάδα

   PE 405.809/ΑΝΑΘ.
   FdR 777473

45. Αριθ. 481/2007 του William McLorn, βρετανικής ιθαγένειας,
σχετικά με σοβαρή αμέλεια και καθυστερήσεις όσον αφορά την
έκδοση άδειας διαμονής από τις βρετανικές μεταναστευτικές
αρχές

   CM– PE 421.486
   FdR 777509

46. Αριθ. 761/2007 του Wojciech Szymalski, πολωνικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος των περιβαλλοντικών ενώσεων "Zielone Mazowsze" 
και "Centrum Zrownowazonego Transportu", σχετικά με τον
εκσυγχρονισμό των πολωνικών σιδηροδρόμων

   CM– PE 416.410
   FdR 756144
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47. Αριθ. 795/2007 του Latchezar Popov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Ιεράς Συνόδου της βουλγαρικής Ορθόδοξης
Εκκλησίας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τη θρησκευτική
ελευθερία, την ιδιοκτησία, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και την
απόλαυση των κοινωνικών δικαιωμάτων

  CM– PE 405.844
   FdR 720704

+ letters

48. Αριθ. 816/2007 του Κωνσταντίνου Κουτσογιάννη, ελληνικής
ιθαγένειας σχετικά με τον τρόπο είσπραξης γεωργικών
κοινοτικών επιδοτήσεων

   CM– PE
407.967/ΑΝΑΘ.
   FdR 777481

49. Αριθ. 822/2007 του Karsten Beutner, γερμανικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με την
υποχρεωτική μετακίνηση ιδιωτικών τροχόσπιτων από χώρους
κατασκήνωσης στην περιφέρεια της Βαλένθια

   CM– PE 421.487
   FdR 777510

50. 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/ΑΝΑΘ.
   FdR 777482

51. Αριθ. 858/2007 του Paul Stierum, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά
με προβλήματα που συνδέονται με την εισαγωγή οχημάτων από
τη Γερμανία στις Κάτω Χώρες

   CM– PE
411.968/ΑΝΑΘ.
   FdR 777484

52. Αριθ. 901/2007 της Marina Apers, βελγικής ιθαγένειας, η οποία
συνοδεύεται από 19 υπογραφές, σχετικά με την κατάσταση στο
Doel (ανατολική Φλάνδρα) μετά τα έργα επέκτασης του λιμένα
στην Αμβέρσα

   CM– PE 411.969
   FdR 738825

53. Αριθ. 1014/2007 της Josiane Grunenberger, γαλλικής ιθαγένειας,
σχετικά με την ψυχολογική παρενόχληση δημοσίου υπαλλήλου

   CM– PE
407.999/ΑΝΑΘ.
   FdR 777486

54. Αριθ. 1032/2007 του Saul Barry, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά
με εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ περί
περιβαλλοντικής εκτίμησης σε σχέση με την έγκριση του σχεδίου
για την ανάπτυξη της κομητείας του Dun Laoghaire Rathdown
(Ιρλανδία)

   CM– PE
416.425/ΑΝΑΘ.
   FdR 777487

55. Αριθ. 1041/2007 της Gabriela Sierck, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα στο κοινό ενός παραρτήματος
του κανονισμού σχετικά με την ασφάλεια των αεροπορικών
μεταφορών

   CM– PE 421.490
   FdR 781734



PE423.884v01-00 10/14 OJ\782212EL.doc

EL

56. Αριθ. 1181/2007 του Frank Doyle, ιρλανδικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 12 υπογραφές, σχετικά με την σήμανση
ορίων ταχύτητας

   CM– PE 421.492
   FdR 777516

57. Αριθ. 1225/2007 του Henrik Ladefoged, δανικής ιθαγένειας,
σχετικά με τη μη αναγνώριση από τις βρετανικές αρχές άδειας
οδήγησης που εκδόθηκε στη Δανία

   CM– PE 421.493
   FdR 777517

58. Αριθ. 1313/2007 του David Cavill, βρετανικής ιθαγένειας,
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω ηλικίας στον Βρετανικό
Κυνολογικό Όμιλο

   CM– PE 421.495
   FdR 777561

59. Αριθ. 8/2008 της Jennifer Harvey, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά
με προβλήματα που αντιμετωπίζει με την ακίνητη ιδιοκτησία της
στην Ισπανία

   CM– PE 423.629
   FdR 777563

60. Αριθ. 188/2008 της Stefania Corrias, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά
με την άρση των χρεών του Τρίτου Κόσμου

   CM– PE 423.632
   FdR 777568

61. Αριθ. 273/2008 του Marco Rastetter, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με τις ελλείψεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 622/2003 για
καθορισμό μέτρων για την εφαρμογή κοινών βασικών προτύπων
ασφαλείας των αερομεταφορών

   CM– PE 416.481
   FdR 756641

62. Αριθ. 318/2008 του Janusz Lewandowski, πολωνικής ιθαγένειας,
η οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με τη μη
εφαρμογή της Σύμβασης του Århus όσον αφορά την ανακήρυξη
της περιοχής Piasnickie Laki στις πολωνικές ακτές της Βαλτικής
σε ζώνη ειδικής προστασίας

   CM– PE 416.490
   FdR 756734

63. Αριθ. 351/2008 του Gheorghe Piperea, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης "SCA Piperea si Asociatii", σχετικά με
ισχυρισμούς για παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας σε
σχέση με την εκκαθάριση της Tractorul Brasov (Ρουμανία)

   CM– PE 423.635
   FdR 777571

64. Αριθ. 419/2008 του Rolf Jürgens, (γερμανικής/αυστριακής;)
ιθαγένειας, σχετικά με τις μεγάλες τροποποιήσεις στον ποταμό
Δούναβη

   CM– PE 423.638
   FdR 777574

65. Αριθ. 432/2008 της Dorothea Daniel, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με την κατάσταση των γερμανών ασκούμενων ιατρών
στη Γαλλία
και
Αριθ. 1416/2008 του T. P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
παραβιάσεις του δικαιώματος στην ελεύθερη κυκλοφορία από
πλευράς γαλλικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

   CM– PE 423.639
   FdR 777576
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66. Αριθ. 468/2008 του Eduard Payer, αυστριακής ιθαγένειας,
σχετικά με τις αυστριακές απαιτήσεις έγκρισης προαιρετικών
εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

   CM– PE 423.641
   FdR 777578

67. Αριθ. 550/2008 του Stewart Dalton, βρετανικής ιθαγένειας,
σχετικά με διαμαρτυρία κατά των σχεδίων για κλείσιμο του
αερολιμένα του Sheffield

   CM– PE 423.645
   FdR 777583

68. Αριθ. 554/2008 του Werner Kalnins, γερμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της γερμανικής ένωσης για την αιμοφιλία και τις
αιματολογικές διαταραχές, σχετικά με λοιμώξεις από τον ιό της
ηπατίτιδας C από παρασκευάσματα αίματος

   CM– PE 423.647
   FdR 777585

69. Αριθ. 563/08 του Andrew Grossman, ελβετικής ιθαγένειας,
σχετικά με παρεμπόδιση της ελεύθερης άσκησης των
δικαιωμάτων του που απορρέουν από τη Συνθήκη όσον αφορά τη
μετακίνηση για εμπορικούς και άλλους σκοπούς εντός της ΕΕ και
της Ελβετίας

   CM– PE 423.648
   FdR 777586

70. Αριθ. 611/2008 του Paul Vergeiner, αυστριακής ιθαγένειας,
σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυστριακοί γιατροί
που αναζητούν εκπαίδευση ιατρικής ειδικότητας σε άλλο κράτος
μέλος

   CM– PE 416.513
   FdR 756784

71. Αριθ. 638/2008 του Martin Romein, ολλανδικής ιθαγένειας,
σχετικά με την απόκτηση του διεθνούς διπλώματος χειριστού
σκάφους αναψυχής (ICC) στις Κάτω Χώρες

   CM– PE 423.650
   FdR 777589

72. Αριθ. 639/2008 του Luigi Giovanni Solinas, ιταλικής ιθαγένειας,
σχετικά με τη μη εφαρμογή απόφασης του Δικαστηρίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

   CM– PE 423.651
   FdR 777590

73. Αριθ. 644/2008 του Alessandro Esposito, ιταλικής ιθαγένειας,
σχετικά με την πολιτική σχέσεων με τους πελάτες των
ευρωπαϊκών εταιρειών τηλεπικοινωνιών

   CM– PE 423.652
   FdR 777591

74. Αριθ. 647/2008 του F.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα
γερμανικά ταχυδρομεία (Deutsche Post)

   CM– PE 423.654
   FdR 777593

75. Αριθ. 658/2008 του Manfred Habermann, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με την επέκταση σιδηροδρομικής γραμμής μέσω του
Lilienthal κοντά στη Βρέμη

   CM– PE 423.655
   FdR 777598

76. Αριθ. 669/2008 του Dietmar Zimmermann, γερμανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τη μεταχείρισή του από ολλανδούς
αστυνομικούς
και

   CM– PE 423.656
   FdR 777600
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Αριθ. 974/2008 του D.W., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
πρόστιμο για υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στις Κάτω Χώρες

77. Αριθ. 694/2008 του Luca Mori, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με
διακρίσεις λόγω ηλικίας στην ιταλική αγορά εργασίας
και
Αριθ. 1072/2008 της I.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις
διακρίσεις λόγω ηλικίας στην Ιταλία

   CM– PE 423.659
   FdR 778561

78. Αριθ. 700/2008 του Bernd Speth, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με διακρίσεις σε σχέση με την αναγνώριση επαγγελματικών
προσόντων

   CM– PE 423.722
   FdR 778290

79. Αριθ. 737/2008 του Janis Vaisla, λετονικής ιθαγένειας, σχετικά
με διακρίσεις λόγω ιθαγένειας σε σχέση με την αγορά
αεροπορικού εισιτηρίου

   CM– PE 423.660
   FdR 777605

80. Αριθ. 753/2008 του J S, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενη παραβίαση των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ όσον
αφορά τις δραστηριότητες της κρατικής φινλανδικής αεροπορικής
εταιρείας Finavia

   CM– PE 423.662
   FdR 777621

81. Αριθ. 783/2008 του James Harris, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά
με ακατάλληλα μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας στο νότιο
Monmouthshire (νότια Ουαλία)

   CM– PE 423.664
   FdR 777623

82. Αριθ. 813/2008 του John Brian, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά
με εικαζόμενες παραβιάσεις των γενικών αρχών που διέπουν τη
δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) αναφορικά με την εξέταση των αιτήσεων για
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

   CM– PE 423.665
   FdR 777624

83. Αριθ. 820/208 του Γεώργιου Αποστολίδη, ελληνικής ιθαγένειας,
η οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με μη εφαρμογή
στην Ελλάδα της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις αγορές
χρηματοπιστωτικών μέσων

   CM– PE 423.666
   FdR 777625

84. Αριθ. 873/2008 του Fritz Wissler, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με την άρνηση γαλλικής επιχείρησης να προμηθεύσει αγαθά στη
Γερμανία

   CM– PE 423.668
   FdR 777627

85. Αριθ. 894/2008 του Sebastián Losada Figueiras, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Greenpeace Spain", σχετικά με
άδεια που χορηγήθηκε από τις ισπανικές αρχές για αλιεία τόνου
μικρότερου του ελάχιστου μεγέθους

   CM– PE 423.670
   FdR 777630
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86. Αριθ. 933/2008 του Graham Taylor, βρετανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της εταιρείας Pryor and Rickett Silviculture, σχετικά με
τα προβλήματα που απορρέουν από τις αλλαγές στη νομοθεσία
του Ηνωμένου Βασιλείου για την εφαρμογή της οδηγίας (ΕΚ)
92/43 για τους οικοτόπους όπως τροποποιήθηκε

   CM– PE 423.672
   FdR 777632

87. Αριθ. 956/2008 της Maria Sulkowska-Kneier, πολωνικής
ιθαγένειας, σχετικά με τους μαζικούς θανάτους μελισσών

   CM– PE 423.683
   FdR 777649

88. Αριθ. 975/2008 του Killian McLoughlin, ιρλανδικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος της "Campaign for Cancer Services in Sligo",
σχετικά με τη διατήρηση των υφιστάμενων υπηρεσιών
περίθαλψης καρκινοπαθών στο Sligo

   CM– PE 423.686
   FdR 777654

89. Αριθ. 977/2008 του Χρήστου Βλαχόπουλου, ελληνικής
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 6 υπογραφές, σχετικά με τη
νέα σιδηροδρομική σύνδεση μεταξύ Αθηνών και Πάτρας

   CM– PE 423.689
   FdR 777662

90. Αριθ. 1028/2008 της Rita Pocsai, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά
με τα φίλτρα σωματιδίων και την κατανάλωση καυσίμου των
αυτοκινήτων

   CM– PE 423.692
   FdR 777665

91. Αριθ. 1033/2008 του N. G., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με
την άδικη μεταχείριση φοιτητών από τη Ρουμανία και τη
Βουλγαρία στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου σε
σύγκριση με φοιτητές από χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ

   CM– PE 423.693
   FdR 777666

92. Αριθ. 1073/2008 του Ralf Arera, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με διεθνή κάρτα αναπηρίας

   CM– PE 423.695
   FdR 777668

93. Αριθ. 1131/2008 του Michael O'Sullivan, ιρλανδικής ιθαγένειας,
σχετικά με τον αντίκτυπο της κοινής αλιευτικής πολιτικής στους
ιρλανδούς αλιείς

   CM– PE 423.698
   FdR 777672

94. Αριθ. 1150/2008 του A. Cleveringa, ολλανδικής ιθαγένειας,
σχετικά με τροποποίηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών που
αφορούν την όραση των οδηγών

   CM– PE 423.699
   FdR 777673

95. Αριθ. 1172/2008 της Christine Joyce Williams, βρετανικής
ιθαγένειας, σχετικά με επίδομα συντηρήσεως για το τέκνο της

   CM– PE 423.700
   FdR 777674

96. Αριθ. 1182/2008 του M.E., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
"La rosa dei venti di Chiaiano", σχετικά με την αντίθεσή του όσον
αφορά χώρο διάθεσης αποβλήτων στο Chiaiano (Νάπολη)

   CM– PE 423.701
   FdR 777675
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97. Αριθ. 1282/2008 του Istvan Richard Patyi, ουγγρικής ιθαγένειας,
σχετικά με σημαντική χρηματοοικονομική απάτη στην Ουγγαρία

   CM– PE 423.702
   FdR 777676

98. Αριθ. 1522/2008 της Patricia Moyersoen, γαλλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ανεμοπορίας (Fédération
Française de Vol à Voile), σχετικά με το αίτημά της για
επανεξέταση των διατάξεων που αφορούν τα ανεμόπτερα και τα
ελαφρά μηχανοκίνητα ανεμόπτερα στο πλαίσιο του
παραρτήματος II του κανονισμού ΕΚ αριθ. 216/2008

   PETI20090430_sir
   1522-08_EN

   + επιστολή
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99. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 1 Σεπτεμβρίου 2009, 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ. και
 2 Σεπτεμβρίου 2009, 9 μ.μ. – 12.30 μ.μ.


