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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2009)174_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

вторник, 1 септември 2009 г., 15,00−18,39 ч.
сряда, 2 септември 2009 г., 9,00−12,30 ч.

Брюксел

Зала ASP A3G-2

1. Приемане на дневния ред1 PE 427.054
        FdR 786314

2. Одобрение на протокола от учредителното заседание на 16 юли 2009 г. 
PE 427.143
FdR 786765

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

                                               
1 В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., въз основа на работен документ PE 
223.544, точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото 
заседание. Въпреки това всеки член 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.



PE427.054v01-00 2/15 OJ\786314BG.doc

BG

5. Представяне на дейността на комисията по петиции
(Powerpoint презентация)

В присъствието на представители на Европейската комисия

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията

Конкуренция

6. № 511/2008, внесена от Attilio и Marina Mastromauro, с 
италианско гражданство, от името на производителите на 
макаронени изделия, относно стандартите и наредбите, 
регулиращи производството на макаронени изделия в 
Италия.

   CM– PE 423.907
   FdR 782526

7. № 0473/2008, внесена от Christoph Klein, с германско 
гражданство, относно бездействието от страна на Комисията 
във връзка с дело в областта на конкуренцията и относно 
вредните последствия от това за съответното дружество

    CM– PE 423.642
    FdR 778159

Енергетика

8. № 1216/2008, внесена от Paolo Brundu, с италианско 
гражданство, относно енергийната политика в Италия

   CM– PE 424.013
   FdR 784415

Околна среда

9. № 392/2008, внесена от г-н Jose Luis Rodriguez Taborda, с 
испанско гражданство, от името на Plataforma Mazagon Verde 
Puerta de Donana, подкрепена от 584 подписа, относно 
спирането на строежа на инсталации за еолиан в Puerto de 
Huelva

   CM– PE 423 637
   FdR 777581

10. № 1398/2008, внесена от Koldo Oriz de Guinea, с испанско 
гражданство, от името на сдружението „MEDIAK ASKE“ 
относно отрицателните последици за околната среда от 
планираното построяване на паркове от вятърни 
електрогенератори в зони, попадащи в обсега на Натура 2000, 
в Alava (Испания)

   CM– PE 426 988
   FdR 785719
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11. № 1814/2008, внесена от U. S., с германско гражданство, 
относно вредите за околната среда, причинени от паркове от 
вятърни електрогенератори в Италия

    CM– PE 426 911
    FdR 784472

12. № 450/2004, внесена от „Plataforma Sabor Livre“, Португалия, 
относно проект за язовир на река Sabor
и
№ 864/2006, внесена от Iván Ramírez, с португалско 
гражданство, от името на „Plataforma Sabor Livre“ относно 
проектирана водно-електрическа централа в долината Sabor,  
Португалия

    PE 355 396/REV. III
    FdR 708585

13. №  1020/2006 внесена от Didier Fabri ,  с белгийско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
Директивата за пречистването на градските отпадни води
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 396.608/REV
   FdR 766184

14. № 980/2007, внесена от Torkild Todsen, с датско гражданство, 
от името на „Borgergruppen“ (гражданска група), относно 
проекта за изграждане на магистрала между Kiplev и 
Sønderborg в Дания

   CM– PE 411 974/REV
   FdR 782465

15. № 1129/2008, внесена от Veronica Dini, с италианско 
гражданство, от името на L'Altrainformazione, Comitato "No al 
Civis Mazzini - Savena" и Comitato Palsport Riva Reno - Lame -
San Felice - Marconi, относно проект за обществен транспорт 
в Bologna и San Lazzaro di Savena (Италия)

   CM– PE 423 921
   FdR 782543

16. № 651/2008, внесена от г-н Jose Miguel Gonzalez Cruz, с 
испанско гражданство, от името на Asociacion de Vecinos 
Huerta de la Salud, относно предвиденото премахване на 229 
дървета от градината Prado de San Sebastian (Севиля)

   CM– PE 423 911
   FdR 782530

17. № 78/2007, внесена от Mavroudis Voridis, с гръцко 
гражданство, относно изграждането на депо за смет в част от 
източна Атика

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

18. № 978/2008, внесена от Panagiotis Bouras, с гръцко 
гражданство, от името на общинския съвет на Megalopoli, 
относно неспазването от страна на гръцките органи на 
критериите и процедурите на ЕС относно изхвърлянето на 

   CM– PE 421 179
   FdR 770978



PE427.054v01-00 4/15 OJ\786314BG.doc

BG

отпадъци, във връзка с планирано депо за отпадъци в близост 
до Megalopoli, в гръцката област Peloponnese

19. № 206/2007, внесена от David Rogers, с ирландско 
гражданство, относно неприятните миризми и замърсяването 
на околната среда в околността на депото за отпадъци 
Whiteriver, Collon (Ирландия)

   CM– PE 406 072
   FdR 723212

20. Бреговете на Черно море 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
№ 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
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
и
№ 1518/2008, внесена от Ирина Матеева, с българско 

    PE 404.456/REV.
    FdR 786449

   PE 407.997/REV.
    FdR 786495

    PE 413.998/REV.
    FdR 756051

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN
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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

   PE 427 074
   FdR 786451

21. № 0631/2007, внесена от Juan Antonio Lopez de Uralde, с
испанско гражданство, от името на Greenpeace, Испания, 
относно защита и опазване на устието на река Huelva

№ 1458/2007, внесена от г-н Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
с испанско гражданство, от името на Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, относно замърсяването на река Tinto с 
радиоактивния изотоп цезий-137 и недостатъчните мерки за 
наблюдение след аварията в Acerinox (Huelva, Andalucia) през 
1998 г. 
и 
№ 1682/2008, внесена от José Pablo Vázquez Hierro, с 
испанско гражданство, от името на Asociación Mesa de la Ría 
de Huelva и от Jiménez San José, с испанско гражданство, от 
името на Izquierda Unida los Verdes-Convocatoria por 
Andalucía de Huelva, подкрепена с 1525 подписа, относно 
изхвърлянето на отровни и радиоактивни отпадъци в блатата 
на река Tinto и в река Huelva, Испания

    CM– PE 402 639
    FdR 708921

    PE 421,496
    FdR 777562

   PETI20090901_sir
   1682-08_EN

Транспорт

22. № 1085/2007, внесена от Axel Bandow, с германско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на 
Директива 2002/49/ЕО относно оценката и управлението на 
околната среда, свързани с шума, причинен от летище 
Schönefeld 

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

23. № 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
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24. № 434/2006, внесена от Marco Neves da Silva, с португалско 
гражданство), относно предполагаеми незадоволителни 
стандарти за безопасност на летището на град Порто

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

* * *

2 септември 2009 г., 9,00 ч.–12,30 ч.

от   9,00 до 10,00 ч.    (при закрити врати)

25. Заседание на координаторите

***********

в 10 ч.

26. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Основни права

27. № 901/2008, внесена от David Skinner, (с шведско 
гражданство?), от името на Християнската асоциация за 
защита на интересите на собствениците на предприятия, 
относно основното право на „свобода на несдружаване“
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
+ PETI20090901_
становище EMPL901-
08_

Свобода на движение

28. № 1442/2008, внесена от CB, пребиваващ в Обединеното 
кралство, подкрепена със 100 подписа, относно 
отрицателното въздействие от продължителността на 
процедурите в Обединеното кралство при издаването на 
разрешения за пребиваване 
и
№ 830/2006, внесена от Tobias King, с британско 
гражданство, относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО 
от страна на Обединеното кралство 
и

    CM– PE 426.894
    FdR 784447

   CM– PE 390.353/REV
    FdR 742579

    PETI20090901_sir
   1068-08_EN
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№ 1068/2008, внесена от Florencia Guillen, с мексиканско 
гражданство, относно неудобства, причинени от прекалено 
дългото обработване на нейната молба за получаване на 
разрешение за неограничен престой в Обединеното кралство, 
въпреки факта, че е омъжена за гражданин на ЕС 
и
№ 55/2009, внесена от г-н R.M., с индийско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на Директива 2004/38 от 
страна на Обединеното кралство 
и
№ 143/2009, внесена от  г-н А.О., с нигерийско гражданство, 
относно предполагаеми нарушения на Директива 2004/38 от 
страна на органите на Обединеното кралство 
и
№ 384/2009, внесена от Ali Umair, по отношение на лошото 
отношение от страна на администрацията във връзка с молба 
за издаването на карта за постоянно пребиваване, отправена 
към Вътрешното министерство на Обединеното кралство
и
№ 422/2009 от Banas Jiri, относно молба до Вътрешното 
министерство на Обединеното кралство за издаване на карта 
за постоянно пребиваване, съгласно член 10 на Директива 
2004/38

    PETI20090901_sir
   55-09_EN

    PETI20090901_sir
   143-09_EN

    PETI20090901_sir
   384-09_EN

    PETI20090901_sir
   422-09_EN

29. № 687/2007, внесена от г-н Razvan Veer, с румънско 
гражданство, относно предполагаемо грешно прилагане на 
Директива 38/2004 на ЕО от страна на органите на 
Обединеното кралство

    PETI20090901_sir
   697-07_EN

30. № 1009/2008, внесена от г-н Bruno Paul Longy, с британско 
гражданство, относно привеждането в изпълнение на 
имиграционните разпоредби на Обединеното кралство и 
проблемите, с които се сблъсква съпругата му, която не е 
гражданка на ЕС, относно пребиваването си в Обединеното 
Кралство

    PETI20090901_sir
   1009-09_EN

31. № 1307/2007, внесена от Richard Willmer, с британско 
гражданство, относно отказа за съпругата на британски 
гражданин да придружи съпруга си в Обединеното кралство, 
който упражнява свои права по договор в Италия

   CM– PE 414.051
   FdR 745751
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32. № 1047/2007, внесена от Pol O'Morain, с ирландско 
гражданство, относно условията за издаване на виза на 
членове на семействата на европейски граждани

   CM– PE 414.112
   FdR 746029

33. № 448/2008, внесена от K. A., с полско гражданство, относно 
предполагаеми нарушения от страна на френските органи на 
принципите за свободно придвижване на гражданите на ЕС

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

34. № 1067/2008, внесена от г-н Kamaljit Bharath, с британско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на 
Директива 2004/38 на ЕО от страна на белгийското 
консулство в Лондон, относно правото на граждани на Съюза 
и на членовете на техните семейства свободно да се движат и 
пътуват в границите на държавите-членки
и
№ 1396/2008, внесена от Andrew Wilson, с британско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
Директива 38/2004 на ЕО от страна на белгийското посолство 
в Лондон

    PETI20090901_sir
   1067-08_EN

    PETI20090901_sir
   1396-08_EN

35. № 0242/2007, внесена от Lars Evan Jørgensen, с датско 
гражданство, относно проблеми с датската Агенция за 
чужденците

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

36. № 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

37. № 357/2006, внесена от Kenneth Abela, с малтийско 
гражданство, относно предполагаемо нарушаване на 
законодателството на ЕО от страна на малтийските органи по 
отношение на еквивалентността на квалификациите

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Транспорт

38. № 1297/2007, внесена от F.J.C., с малтийско гражданство, 
относно неизпълнение на Директива 2002/85/ЕО от страна на 
малтийските органи

   CM– PE 421,144
   FdR 770908
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Данъчно облагане

39. № 299/2005, внесена от Oisin Jones-Dillon, с ирландско 
гражданство, относно таксата при излитане в Малта
N°  415/2005, внесена от Anna Ignacak Mifsud, с малтийско 
гражданство, относно таксата при излитане в Малта
N°  419/2005, внесена от Robert G. Coenen, с нидерландско 
гражданство, относно таксата при излитане в Малта
N° 0533/2005, внесена от Matthew Buttigieg, с малтийско 
гражданство, относно ограничения за свободното движение на 
хора в резултат от високите летищни такси в Малта

N° 490/2006, внесена от Michael Tanti-Dougall, с малтийско 
гражданство, от името на Federated Association of Travel and 
Tourism Agents (FATTA), относно забавянето на действието от 
страна на Комисията по жалбата срещу малтийската такса при   
излитане

PE 376.489/REV.
FdR 687527

PE 392.309
FdR 679807

40. № 363/2007, внесена от Doris Mueller, с германско гражданство, 
относно предполагаемо нарушение на Хартата за основните права 
на Европейския съюз от страна на гръцките органи

   CM–PE 416.403 REV
   FdR 766202

Палестина

41. № 1451/2008, внесена от г-н David Pegg, с британско гражданство, 
от името на йоркския клон на Кампания за солидарност с 
Палестина, относно възстановяването на финансирането от ЕС за 
Израелския комитет срещу разрушаването на жилищни сгради 
(ICHD)
и
№ 463/2009, внесена от Tomasz Brzdak, с полско гражданство, 
относно положението в Палестина

   CM– PE 426.996
   FdR 785729

   PETI20090901_sir
   463-09_EN

42. № 1764/2008, внесена от г-н David Pegg, с британско гражданство, 
от името на Търговската група на ЕС на Кампания за солидарност с 
Палестина, относно забраната за внос на всякакви продукти, с 
произход от израелски селища, построени върху окупирани 
палестински територии 

   PETI20090901_sir
   1764-08_EN

******

Б.  Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на 
писмения отговор на Комисията
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43. № 0253/2000, внесена от г-н Michael Angelopoulos, с гръцко 
гражданство, относно уволнението на 188 служители на 
предприятието за производство на торове „SY.EL.AE“ 

   CM– PE 302.895
   FdR 785664

44. № 1015/2001, внесена от Cathy Darling, с ирландско 
гражданство, от името на сдружение „Семейства се застъпват 
за незабавно обезщетение - FAIR“, по отношение на 
дерегулирането на таксиметровите услуги в Ирландия

   CM– PE 321.492/REV
   FdR 489599

45. № 0442/2006, внесена от г-н Peter Dunne, с ирландско гражданство, 
относно дейността на ирландската Таксиметрова регулаторна 
служба 

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

46. № 0989/2004, внесена от Björn Wackerhagen, с германско 
гражданство, от името на „Kieler Wach- und Schliessgesellschaft“ 
(фирма за охрана със седалище град Кил), относно предложението 
на Комисията за изменение на Директива 2003/88/ЕО, засягащо 
определени аспекти от организацията на работното време 

    CM– PE 386.612
    FdR 785667

47. № 148/2005, внесена от Ferenc Tibor Zsák, с унгарско гражданство, 
от името на Общество на природозащитниците от източна Унгария, 
подкрепена с 4000 подписа, относно изграждането на път и 
жилищен квартал в близост до обект на Натура 2000.  

   CM– PE 367 643
   FdR 785668

48. № 80/2006, внесена от José Camacho, с португалско гражданство, от 
името на „Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland“, 
относно предполагаеми нарушения на правата на работниците в 
Нидерландия

   CM– PE 388.740
   FdR 785669

49. № 0090/2006 , внесена от Malte Magold, с немско гражданство, от 
името на Gunther Schmidt, относно забрана за използването на 
вредни керамични влакна в превозните средства, по конкретно в 
каталитичните преобразуватели 

   CM– PE 386.439
   FdR 785670

50. № 0142/2006, внесена от Wasilios Katsoulis, с германско 
гражданство, относно дискриминация от страна на германски 
застрахователни дружества спрямо хората с увреждания
и 
№ 0609/2008, внесена от Wasilios Katsoulis, с гръцко гражданство, 
относно дискриминация на хора с увреждания в рамките на 
германския застрахователен сектор и последното решение на Съда, 
с което се обявяват за недействителни договорите, съдържащи 
дискриминиращи клаузи на основание увреждане

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867
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51. № 171/2007, внесена от Breeda Moynihan Cronin TD (член на 
парламента на Република Ирландия), относно неизпълнението от 
страна на ирландските телекомуникационни органи на 
задълженията им, произтичащи от Директивата относно 
универсалната услуга 

   CM– PE 392.341
   FdR 785673

52. № 477/2007, внесена от Catherina Groeneveld, с ирландско 
гражданство, относно забраната за домашно обучение в Германия

   CM– PE 402.619/REV
   FdR 766204

53. № 701/2007 и 702/2007, внесени от John McCarthy и Mary 
Maddock, с ирландско гражданство, относно противопоставянето 
за лекуване с електрошок в Ирландия, съгласно приетия през 
2001 г. Закон за душевното здраве

   CM– PE 419.976
   FdR 766545

54. № 0744/2007, внесена от Hubert Busekros, с германско 
гражданство, подкрепена от още 2 подписа, относно забрана за 
домашно обучение в Германия

   CM– PE 416.409
   FdR 756143

55. № 0840/2007, внесена от Teresa Hayes, с ирландско гражданство, 
и 12 други лица, относно нехайството и небрежността на 
Ирландското правителство по отношение на образователната 
система за непълнолетни деца, страдащи от аутизъм

   CM– PE 418.051
   FdR 759752

56. № 0932/2007, внесена от Philip Andrews (с ирландско 
гражданство), относно прилагането на Директива 2004/38/ЕО за 
правото на пътуване и изискванията за издаване на виза на 
брачните партньори на граждани на ЕС

   CM– PE 426.966
   FdR 785692

57. № 960/2007, внесена от г-ца Gerardine O'Brien, с ирландско 
гражданство, относно финансова загуба в резултат на измамна 
дейност на местен банков мениджър

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

58. № 0990/2007, внесена от Mr. Carlos Carrasco Munoz de Vera, с 
испанско гражданство, относно неправилна употреба на 
европейски фондове във връзка с проект за пътно строителство 
в Palazuela de Eresma (Испания)

   CM– PE 415.039
   FdR 749986

59. № 1177/2007, внесена от г-жа Maura Griffin, с ирландско 
гражданство, относно непризнаване на нейната квалификация 
като преподавател по информационни технологии в 
Обединеното кралство

   CM– PE 419.977
   FdR 766550

60. № 1300/2007, внесена от Sheelagh Morris, с ирландско 
гражданство, от името на St. Margarets Concerned Residents 
Group, относно нередности, касаещи достъпа до информация и 
процедурата за обществено допитване във връзка с одобрението 
на дейности за развитие на летище Dublin

   CM– PE 414.271
   FdR 747484
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61. № 1416/2007, внесена от г-н Roland Blomeyer, с германско 
гражданство, относно случаи на дискриминация спрямо 
граждани на ЕС като резултат от новото испанско 
законодателство относно граждани на ЕС, които пребивават в 
Испания
и
№ 1500/2008, внесена от г-н Graser, с германско гражданство, 
относно неудобствата на новото испанско законодателство, 
уреждащо разрешенията за пребиваване за граждани на ЕС

    PETI20090901_sir
   1416-07_EN

    CM– PE 426.998
    FdR 785731

62. № 0461/2008, внесена от Yolande Rodulfo, с френско 
гражданство, относно надбавките за сираци

   CM– PE 416.509
   FdR 785678

63. № 0657/2008, внесена от Tanja Monti Hofer, с германско 
гражданство, относно проблеми при допускане на триколесно 
превозно средство за транспорт на хора в Германия

   CM– PE 426.968
   FdR 785694

64. № 706/2008, внесена от Vladimir Plachetka, с немско 
гражданство, относно непризнаването от страна на германските 
органи на неговото медицинско образование, получено в Чехия

   CM– PE 418.079
   FdR 785680

65. № 847/2008, внесена от Owen O’Neill, с ирландско гражданство, 
подкрепена от подписа на още едно лице, относно 
изчисляването на неговата пенсия и несъвместимостта му с 
принципите на Директива 2001/23/ЕО на Съвета относно 
сближаването на законодателствата на държавите-членки във
връзка с гарантирането на правата на работниците и 
служителите при прехвърляне на предприятия, стопански 
дейности или части от предприятия или стопански дейности 

   CM– PE 421,169
   FdR 770967

66. № 0976/2008, внесена от Sofia Papalexiou, с гръцко гражданство, 
подкрепена от 1 подпис, относно неспазването от страна на 
гръцките органи на законодателството на ЕС в областта на 
опазването на околната среда, във връзка с изграждането на 
пречиствателна станция покрай речни басейни и крайбрежни 
райони в северна Гърция 

   CM– PE 423.688
   FdR 777661

67. № 1052/2008, представена от Aldwyn Llewelyn, с британска 
националност, относно законните права, свързани с договорите 
за съвместно съжителство във Франция (PACS) и 
Великобритания (граждански партньорства)

    CM– PE 426.970
    FdR 785697

68. № 1159/2008, внесена от Udo Nietz, с германско гражданство, 
относно подкрепена от ЕС политика, относно интегрирането на 
хора на възраст над 50 години в работната сила

   CM– PE 426.972
   FdR 785699
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69. № 1160/2008, внесена от Aicha Lahrouchi, с мароканско 
гражданство, относно условията на труд за марокански жени в 
Испания

   CM– PE 426.973
   FdR 785700

70. № 1250/2008, внесена от Sotirios Gkanatsios, с гръцко 
гражданство, от името на „E.A.K.“ (асоциация на собствениците 
на земя и животновъдите в Karla, Magnisia), относно 
рехабилитация на езерото Karla и свързаните с това ограничения 
на ползването от страна на фермери и животновъди

   CM– PE 426.994
   FdR 785727

71. № 1272/2008, внесена от Silvio Mundinger, с германско 
гражданство, от името на „Lower Härtsfeld Citizens Action 
Group“ и трима съвносители, относно станция за приемане и 
предаване на мобилна телефония

   CM– PE 426.995
   FdR 785728

72. № 1280/2008, внесена от K.R. с финландско гражданство, 
относно задължителното използване на екологични детергенти 

   CM– PE 426.975
   FdR 785703

73. № 1283/2008, внесена от Dorina Vasilescu, с румънско 
гражданство, относно изпълнението в Италия на Директива 
96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на 
предоставянето на услуги

   CM– PE 426.976
   FdR 785707

74. № 1289/2008, внесена от Mary Suzanne O'Connor, с гръцко и 
британско гражданство, от името на Обединението в защита на 
животните в Гърция, относно нарушаването от страна на 
гръцките власти на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 998/2003 
на Европейския парламент и на Съвета относно ветеринарно-
санитарните изисквания, които са приложими при движение с 
нетърговска цел на домашни любимци

   CM– PE 426.978
   FdR 785709

75. № 1310/2007, внесена от Margaret Cronin, с ирландско 
гражданство, относно правата на децата със специални нужди

 CM– PE 414.052
 FdR 745756

76. N° 1359/2008, внесена от S.B. с германско гражданство, относно 
единни правила за употребата на лично име и презиме

   CM– PE 426.987
   FdR 785718

77. № 1399/2008, внесена от M.S., с ирландско гражданство, относно 
нарушаване на правото му на правна помощ, определено в 
Директива 2003/8/ЕО на Съвета, от малтийския адвокат за правна 
помощ

   CM– PE 426.989
   FdR 785720

78. № 1404/2008, внесена от Robert Verkerk, с британско гражданство, 
от името на Сдружението за природно здраве (Alliance for Natural 
Health), относно спешната нужда от преразглеждане на начина, по 
който се оценяват и контролират рисковете за здравето, 
предизвикани от електромагнитните полета

   CM– PE 426.991
   FdR 785722
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79. № 1421/2008, внесена от Gunar Erhardt, с германско гражданство, 
относно неспазването в Германия на законодателните изисквания, 
свързани с равнопоставеност на лицата с увреждания

   CM– PE 426.993
   FdR 785724

80. № 1499/2008, внесена от Jos Aalders, с нидерландско гражданство, 
от името на детския Омбудсман, относно задължително монтиране 
на детектори за движение в автомобилите

   CM– PE 426.997
   FdR 785730

81. № 1541/2008, внесена от Maurizio Infante, с италианско 
гражданство, относно разширяване на обхвата на Регламент (ЕО) 
№ 1400/2002, така че да бъдат включени мотоциклетите

   CM– PE 427.002
   FdR 785735

82. № 1583/2008, внесена от Nicoleta Văcărăşteanu, с румънско 
гражданство, относно непризнаването в Румъния на квалификация, 
получена в Обединеното кралство

   CM– PE 427.003
   FdR 785738

83. № 1595/2008, внесена от M.H., с германско гражданство, относно 
субсидия за жилище за лично ползване във връзка с пребиваването 
му в чужбина

   CM– PE 427.007
   FdR 785745

84. № 1620/2008, внесена от Konstantinos Anastopoulos, с гръцко 
гражданство, от името на асоциацията на гръцките данъчни 
консултанти „P.E.F.E.”, подкрепена от 2 подписа, относно 
неспазването от страна на гръцките органи за регистриране на земя 
на Директива 91/533/ЕИО на Съвета относно задължението на 
работодателя да информира работниците или служителите за 
условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение 

   CM– PE 427.011
   FdR 785749

85. № 1639/2008, внесена от Peter Bursch, с германско гражданство, 
относно изискванията за етикетиране и указване на инструкции за 
ползването на почистващите препарати в Европа

   CM– PE 427.012
   FdR 785750

86. № 1665/2008, внесена от Becky Hogge, с британско гражданство, от 
името на Open Rights Group (Група за отворени права), подкрепена 
от 13 952 подписа, относно удължаване на срока на защита на 
авторското право върху звукозаписи

    CM– PE 426.903
    FdR 784459

87. № 1672/2008 внесена от B. K., с германско гражданство, относно 
различията между законите за несъстоятелност в рамките на 
Европа

   CM– PE 427.013
   FdR 785751

88. № 1695/2008, внесена от W. R., с германско гражданство, относно 
неспазване на процедура за взаимно признаване на 
професионалните квалификации  във Франция и Германия

   CM– PE 427.014
   FdR 785752

89. № 1753/2008, внесена от V. T. L., с испанско гражданство, относно 
германското здравно осигуряване

   CM– PE 427.015
   FdR 785753
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90. № 1778/2008, внесена от Ingela Bursjöö, с шведско гражданство, от 
името на Föreningen Rädda Finngösravinen och Björnedammsdalen, 
относно опазването на естествената околна среда в клисурата 
Finngös и долината Björnedamm в община Patille в областта около 
град Gothenburg 

   CM– PE 427.016
   FdR 785754

91. № 1829/2008, внесена от Siegfried Pichler, с австрийско 
гражданство, от името на Arbeiterkammer Salzburg (трудова 
организация), относно  сливането на Sappi и M-real

   CM– PE 427.017
   FdR 785755

92. № 0014/2009, внесена от Friedhelm Höfer, с германско гражданство, 
относно горещи линии и обслужващи номера, които са предмет на 
плащане

   CM– PE 427.018
   FdR 785757

93. № 0033/2009, внесена от Klaus Landahl, с германско гражданство, 
относно вземането предвид съставките и географския признак за 
произхода на хранителните продукти

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

o O o

94. Дата и място на следващото заседание
 1 октомври 2009 г., 9,00 - 12,30 ч. и 15,00 - 18,30 ч.


