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Επιτροπή Αναφορών
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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009, 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009, 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A1G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1  PE 430.439
FdR 794250

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
  14  Σεπτεμβρίου  2009

PV– PE 428.262
FdR 794003

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

Παρουσία της Επιτροπής

                                               
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 
συνεδρίασης 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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5. Έγγραφο εργασίας επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο
"Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην 
υπηρεσία των πολιτών "Πρόγραμμα της Στοκχόλμης"
 COM (2009)262 τελικό
Εισηγητής :  WALLIS  (ALDE)
- εξέταση εγγράφου εργασίας
- έγκριση

    DT– PE 428.214
    FdR 790433

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

Μεταφορές

6. Αριθ. 550/2008 του Stewart Dalton, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διαμαρτυρία κατά των σχεδίων για κλείσιμο του 
αερολιμένα του Sheffield
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

7. Αριθ. 434/2006 του Marco Neves da Silva, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί πλημμελών συνθηκών 
ασφάλειας στο αεροδρόμιο του Πόρτο

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

Περιβάλλον

8. Αριθ. 1085/2007 του Axel Bandow, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

9. Αριθ. 169/2007 του Marc de Schower, βελγικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 8 ακόμη υπογραφές, σχετικά με την 
πραγματοποίηση υπερπτήσεων πάνω από μια οικιστική περιοχή 
(με πληθυσμό 40.000 κατοίκων) βόρεια του Barajas, αερολιμένα 
της Μαδρίτης
(παρουσία του αναφέροντος)

    PE 396.630/REV.
    FdR 789326

10. Αριθ. 714/2007 του Konrad Wasniewski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχέδια για κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα 
διασχίζει μια προστατευόμενη περιοχή στα βορειοδυτικά της 

   CM– PE 405.827
   FdR 720552
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Βαρσοβίας

11. Αριθ. 1079/2003 του Carlo Oldani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συντονιστικής επιτροπής που αντιτίθεται στην 
παράκαμψη του Πάρκου στο Ticino και του Γεωργικού Πάρκου 
στο νότιο Μιλάνο, η οποία συνοδεύεται από 5 υπογραφές, 
σχετικά με τις αντιρρήσεις για το σχέδιο υποδομής 
αυτοκινητόδρομου που παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διαφάνεια των δημοσίων 
έργων

   PE 357.724/REV. III
   FdR 723114

12. Αριθ. 760/2007 του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ανησυχία για διοξίνες στο Taranto

   CM– PE 404.458
   FdR 713965

13. Αριθ. 212/2008 του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 416.475
   FdR 756635

Αλιεία

14. Αριθ. 295/2009 του κ. Des May, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Western Eel Fishermen Association», 
σχετικά με ισχυρισμούς για αποκλεισμό των αλιέων από τη 
διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος διαχείρισης του χελιού 
για την Ιρλανδία

   CM– PE 428,108
   FdR 789534

15. Αριθ. 1392/2008 του Martin Kerin, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κοινή αλιευτική πολιτική και την αλιεία με 
παρασυρόμενα δίχτυα

   CM– PE 424.028
   FdR 784444

Διακρίσεις

16. Αριθ. 951/2008 του Erik Beving, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την περιφερειακή 
χωροταξία στην Ιρλανδία
και
Αριθ. 1477/2008 του Thomas Doorny, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καταχρηστική ρήτρα μεταβίβασης που διέπει τη 

    PETI20091103_sir
    951-08_EN

    CM– PE 426.896
    FdR 784452
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χορήγηση άδειας οικιστικής ανάπτυξης στο Galway (Ιρλανδία)
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αριθ. 458/2009 του Tomás Sharkey (ιρλανδικής ιθαγένειας), 
σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας περί χρησικτησίας και τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων διάθεσης της ακίνητης περιουσίας 
στην Ιρλανδία

    CM– PE 429.651
    FdR 792288

17. Αριθ. 1480/2008 του E.J. Ramsbottom, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας εκ μέρους διαφόρων 
ιδρυμάτων ενυπόθηκης πίστης και τραπεζών

    CM– PE 426.897
    FdR 784453

Αναγνώριση διπλωμάτων

18. Αριθ. 357/2006 του Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές αρχές της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας των 
προσόντων

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769

Μεταφορές

19. 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

* * *

4 Νοεμβρίου 2008, 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

από 9 π.μ. έως 10 π.μ.   (κεκλεισμένων των θυρών)

20. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

10 π.μ.

21. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών
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Υγεία και ασφάλεια

22. Αριθ. 88/2009 του Sean Farren, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με μη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας εκ μέρους των 
ιρλανδικών αρχών
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

23. Αριθ. 1676/2008 της Kay Keane, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την οδική ασφάλεια στην Ιρλανδία
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 426.905
    FdR 784464

24. Αριθ. 1305/2007 του Pat Dineen, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον κίνδυνο που συνδέεται με τη μη ασφαλή είσοδο/έξοδο του 
ακινήτου του
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

    PE 415.076/REV.
    FdR 791834

25. Αριθ. 665/2009 του James McErlain, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή, από το Κομητειακό Συμβούλιο του 
Kerry, μέτρων για τη βελτίωση της ασφάλειας της οδικής 
κυκλοφορίας
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

    PETI20091103_sir
    665-09_EN

26. 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

27. Αριθ. 986/2006 του Θεόδωρου Δαλμάρη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση στην Ελλάδα κοινοτικών διατάξεων 
σχετικά με ειδικούς όρους για την χορήγηση αδειών σε 
καταστήματα που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση και 
τη διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης

   CM– PE 392.230/REV
   FdR 770872

Κοινωνικές Υποθέσεις

28. Αριθ. 876/2008 της Lucy Jane Marie Stewart, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμά της σε σύνταξη αναπηρίας 
όταν διαμένει σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ από αυτό του οποίου 
είναι υπήκοος
(παρουσία της αναφέρουσας)

    PE 423.669/REV.
    FdR 791839
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Περιβάλλον

29. Αριθ. 1300/2008 του Angel Lashev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Συντονιστικής επιτροπής για την προστασία του 
περιβάλλοντος της πόλης Novi Iskar», η οποία συνοδεύεται από 1 
920 υπογραφές, σχετικά με την καταστροφική ρύπανση του 
προαστίου Novi Iskar της Σόφιας λόγω επικίνδυνων αποβλήτων

   CM– PE 426.979
   FdR 785710

30. Αριθ. 1304/2008 της Ewa Sienkiewiez , πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Przyjaciól Ziemi 
Nadnoteckiej, σχετικά με ρύπανση που οφείλεται σε απόβλητα 
από την επεξεργασία νεκρών ζώων

   CM– PE 426.980
   FdR 785711

Κοινωνικές Υποθέσεις

31. Αριθ. 601/2007 του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank, η οποία 
συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με το καθεστώς 
ασφάλισης των εργαζομένων στην Alpha Bank και την 
παραβίαση της οδηγίας 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί 
θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως 
των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

CM– PE 414.092
FdR 746003

32. Αριθ. 678/2008 του Νίκου Φραγκάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δικηγορικού γραφείου Σουριαδάκις, Φραγκάκης, 
Σκαλτσάς και Παντελάκης, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του 
Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος

   CM– PE 423.658
   FdR 777602

33. Αριθ. 709/2007 της Paulina Sikorska-Radek, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης των πολωνών 
γιατρών που εργάζονται στον τομέα της δημόσιας υγείας
και
Αριθ. 885/2007 του Krzysztof Bukiel, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «OZZL» (Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Ιατρών), 
η οποία συνοδεύεται από 6 770 υπογραφές, σχετικά τις συνθήκες 
εργασίας των πολωνών γιατρών

   CM– PE 416.408
   FdR 756142

   PE 416.423
   FdR 756211

34. Αριθ. 1186/2007 του Michael Cain, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη βρετανών πολιτών 
που διαμένουν στη Γαλλία
και
Αριθ. 1218/2007 του Djordjevic Peter, βρετανικής ιθαγένειας, 

   CM– PE 414,253
   FdR 747374

   PE 414,254
   FdR 747375
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σχετικά με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη Βρετανών πολιτών 
που διαμένουν στη Γαλλία

Διακρίσεις

35. 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

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

36. Αριθ. 930/2002 της Μαρίας Χορτάτου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Σωματείου Συμβασιούχων ΟΠΑΠ ΑΕ», σχετικά 
με τη μη μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε 
συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου

   PE 337.307/REV. III
   FdR 720291

37. Αριθ. 233/2003 του Χρήστου Πολυζωγόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών 
Ελλάδας (ΓΣΕΕ), η οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας προς την οδηγία 
1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με 
τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που 
συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP
και
Αριθ. 455/2005 της Μαγδαληνής Τσίπρα, ελληνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ΠΟΕΙΔΔ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εργαζομένων Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο), σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση της Ελλάδας προς την οδηγία 99/70/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 400.402
   FdR 702844

38. Αριθ. 336/2003 του Σπύρου Προβατά, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία 99/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τις 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

   PE 341.522/REV. IV
   FdR 720304

39. Αριθ. 669/2003 του Δημήτριου Γουσίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 
Μακεδονίας – Θράκης», η οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, 
σχετικά με τους όρους πρόσληψης δημοσιογράφων από την 
«EΡT» (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση)

   PE 346.821/REV. IV
   FdR 708932
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40. Αριθ. 296/2004 της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά Σύμφωνα 
Απασχόλησης Δήμου Βέροιας», η οποία συνοδεύεται από 1 
υπογραφή, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση σύμβασης 
απασχόλησης ορισμένου χρόνου
και 
Αριθ. 356/2004 του Δημήτριου Παπαντίνα, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη κατάχρηση των εργασιακών συμβάσεων 
ορισμένου χρόνου

   PE 355.655/REV. III
   FdR 708435

   PE 355.657/REV. III
   FdR 708566

41. Αριθ. 460/2005 της Ελένης Δημακοπούλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη 
μη συμμόρφωση της Ελλάδας 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
και
Αριθ. 665/2005 της Αναστασίας Πεταλά, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη ορθή εφαρμογή εκ μέρους της Ελλάδας της 
οδηγίας 1990/70/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία 
πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη 
CES, την UNICE και το CEEP
και
Αριθ. 300/2007 των Χρήστου Νικολουτσόπουλου και 
Κωνσταντίνου Τοκατλίδη, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 33 υπογραφές, σχετικά με μη συμμόρφωση της 
Ελλάδας 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

   PE 372.054/REV. II
   FdR 702312

   PE 372.079/REV. II
   FdR 702313

   CM– PE 400.341
   FdR 702211

42. Αριθ. 1045/2007 της Φωτεινής Δερμιτσάκη, ελληνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 24 υπογραφές, σχετικά με 
τη μη τήρηση της οδηγίας 1999/70/ΕΚ από τον Πολιτισμικό 
Οργανισμό του Δήμου Αθηναίων

   PE 408.001/REV.
   FdR 766272

43. Αριθ. 1046/2007 της Λίλια Γιουσούποβα, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας με την οδηγία 
1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με 
τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που 
συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP

   CM– PE 411.978
   FdR 738834

44. Αριθ. 1376/2007 της Ελένης Καλαμπόκα, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας 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
και

   CM– PE 414.602
   FdR 745797

   CM– PE 414.077
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Αριθ. 1468/2007 της Φωτεινής Δερμιτζάκη, ελληνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 34 υπογραφές, σχετικά με 
την παράλειψη της Ελλάδας να συμμορφωθεί 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

   FdR 745812

45. Αριθ. 141/2009 του Γιάννη Φετφατσίδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή στην Ελλάδα των διατάξεων της 
οδηγίας 1999/70/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία 
πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που υπογράφηκε από 
τη CES, την UNICE και το CEEP

   CM– PE 427.086
   FdR 786478

46. Αριθ. 74/2005 του Ramón Román Gálvez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Εθνικής Πλατφόρμας Ενώσεων Διδασκόντων 
Πληροφορικής (PNAPI), σχετικά με τη δημοσίευση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφοριών αμφιβόλου περιεχομένου όσον 
αφορά το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα στον τομέα της 
πληροφορικής

   PE 372.036/REV. II
   FdR 782442

47. Αριθ. 586/2005 του Ιωάννη Βουτινόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παράνομες χρηματιστηριακές 
συναλλαγές στην Ελλάδα

   CM– PE 374.292/REV
   FdR 789284

48. Αριθ. 764/2005 του Percy Malitte, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας 
του

   CM– PE 428.012
   FdR 789355

49. Αριθ. 375/2006 της Efthimia Dilpizoglou, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το γεγονός ότι δεν της χορηγήθηκε άδεια να 
πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη Γαλλία

   CM– PE 384.392/REV
   FdR 789306

50. 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/REV
   FdR 742581

51. Αριθ. 276/2007 του Ioan Paul, ρουμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 34 υπογραφές, σχετικά με επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από τη δραστηριότητα 
γειτονικής εταιρείας που ειδικεύεται στην ανακύκλωση 
καταλοίπων ζωικής προέλευσης

   PE 396.647/REV.II
   FdR 789328

52. Αριθ. 299/2007 του κ. Denis Dineen, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης της κοινότητας Watergrashill, σχετικά με 
μη εγκεκριμένη τροποποίηση της χρήσης και της ιδιοκτησίας της 
παρακαμπτηρίου N8 Watergrasshill, έργου υποδομής 
συγχρηματοδοτηθέντος από το ΕΤΠΑ

   PE 400.340/REV. II
   FdR 789329
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53. Αριθ. 394/2007 του κ. Peter Welz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πολιτική του Svensk Kassaservice (Σουηδικού 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου) όσον αφορά την έκδοση δελτίων 
ταυτότητας σε μη σουηδούς υπηκόους

   CM– PE 428.013
   FdR 789356

54. Αριθ. 703/2007 της Mary Fitzpatrick, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση στην Ιρλανδία της 
οδηγίας 1999/70/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία-
πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου

PE 405.826
FdR 720550

55. Αριθ. 819/2007 του Sean Smyth, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την τήρηση των κανόνων ασφαλείας και την εξ αυτού 
πρόκληση θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος

   CM– PE 411.967
   FdR 738823

56. Αριθ. 87/2008 του Keith Balzan, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά 
με μη μετατροπή συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου σε 
σύμβαση αορίστου χρόνου

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

57. Αριθ. 116/2008 του Constant Verbraeken, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση στα βουλγαρικά ορφανοτροφεία

   CM– PE 414.130
   FdR 746191

58. Αριθ. 151/2008 του Aleksander Ruszczyk, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις εις βάρος πολιτών της ΕΕ από την 
Ανατολική Ευρώπη στις Κάτω Χώρες

   CM– PE 428.018
   FdR 789361

59. Αριθ. 416/2008 του Gábor Somorjai, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή της κοινοτικής κοινωνικής 
και εργατικής νομοθεσίας στην Ουγγαρία

   CM– PE 416.504/REV
   FdR 790362

60. Αριθ. 616/2008 της Elizabeth Reidy, πολωνικής και ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με κατάσχεση του ακινήτου της στην 
Ιρλανδία

   CM– PE 428.022
   FdR 789367

61. 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

62. Αριθ. 640/2008 του Giovanni Caruso, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με άρνηση εκ μέρους της Ryanair να αναγνωρίσει τη 
γαλλική «carte de séjour» που διαθέτει ως έγκυρο αποδεικτικό 
στοιχείο ταυτότητας

   CM– PE 428.023
   FdR 789368

63. Αριθ. 654/2008 του Antonio Tait, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κακή ποιότητα των υπηρεσιών των ιταλικών ταχυδρομείων 
(Poste Italiane)

   CM– PE 418.076
   FdR 759790
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64. Αριθ. 954/2008 της Marie Cole, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
διάκριση σε βάρος της ίδιας και της οικογένειάς της

   CM– PE 428.030
   FdR 789376

65. Αριθ. 1114/2008 του David Vallespi i Ros, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες αναφορικά με 
την προγραμματισμένη διαδρομή του τρένου υψηλής ταχύτητας 
Βαρκελώνης-Μαδρίτης (AVE)

   CM– PE 428.036
   FdR 789413

66. Αριθ. 1115/2008 του Wolf Zubrytzki, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ίση μεταχείριση των χρηστών αναπηρικών 
αμαξιδίων

    CM– PE 428.037
    FdR 789414

67. Αριθ. 1332/2008 του Padraig Geraghty, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της αεροπορικής 
σύνδεσης μεταξύ των αερολιμένων Shannon και Heathrow

   CM– PE 424.024
   FdR 784438

68. Αριθ. 1514/2008 του Boris Galonske, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της κοινοτικής αρχής 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

    CM– PE 428.053
    FdR 789446

69. Αριθ. 1578/2008 του H. L., αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με το 
χρέος της αυστριακής αεροπορικής εταιρείας AUA

    CM– PE 428.054
    FdR 789447

70. Αριθ. 1602/2008 του Gennaro Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Paradise S.A.S. di Sepe Gennaro & C, σχετικά με 
τον επαναχαρακτηρισμό των καταστημάτων πώλησης καπνού ως 
μπαρ και το αντίστροφο

    CM– PE 428.056
    FdR 789450

71. Αριθ. 1659/2008 του Dieter Zissner, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος 39 700 μελών της Pamina B1, B9, B39, A61, σχετικά 
με κινδύνους για την υγεία από τον θόρυβο και τα σωματίδια 
στους αυτοκινητοδρόμους B9, B39 και A6 στη Γερμανία

    CM– PE 428.058
    FdR 789453

72. Αριθ. 1668/2008 του Rudolf Brockmann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην Ισπανία από 
υπαίθριες φωτιές για γεωργικούς σκοπούς

    CM– PE 428.059
    FdR 789454

73. Αριθ. 1739/2008 της Adriana Palleni, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Comitati Cittadini Indipendenti, σχετικά με την 
περιβαλλοντική όχληση και τη μόλυνση που προκαλεί η οδική 
κυκλοφορία στο ιστορικό κέντρο του Minerbio (Ιταλία)

    CM– PE 428.066
    FdR 789461

74. Αριθ. 1746/2008 του Maksim Reva, εσθονικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των προσώπων με απροσδιόριστη 
ιθαγένεια που ζουν στην Εσθονία

    CM– PE 428.067
    FdR 789462
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75. Αριθ. 1748/2008 της Xenia Burlaca, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση συνυπολογισμού της ρουμανικής της 
υπηκοότητας κατά τον υπολογισμό των διδάκτρων από το 
πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου

   PETI20091103_sir
   1748-08_EN
   + ltScot1748-08_EN

76. Αριθ. 1770/2008 του Joseph Kiefer, λουξεμβουργιανής 
ιθαγένειας, σχετικά με την καθυστέρηση της εφαρμογής στο 
Λουξεμβούργο της οδηγίας 77/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικών με 
τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση 
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων 
εγκαταστάσεων

   CM– PE 428.069
   FdR 789464

77. Αριθ. 1784/2008 του Shina Memud, νιγηριανής ιθαγένειας και 
κατοίκου της Ρουμανίας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο 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 428.070
   FdR 789465

78. Αριθ. 1862/2008 του Sancho Rodríguez Villar, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση και επικύρωση από τις 
ισπανικές αρχές των σπουδών του για την απόκτηση ιατρικής 
ειδικότητας

   CM– PE 428.076
   FdR 789487

79. Αριθ. 1879/2008 του Chris Robillard, βρετανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 1 560 υπογραφές, σχετικά με την 
αντίθεσή του στη χορήγηση κοινοτικών κονδυλίων για ένα σχέδιο 
που αποσκοπεί στη συγχώνευση του Dartington College of Arts 
και του University College Falmouth

   CM– PE  428.077
   FdR 789488

80. Αριθ. 13/2009 του Julio César de Oliveira Lopes, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τις αρχές της 
νομιμότητας και της αναλογικότητας αξιοποίνων πράξεων και 
ποινών οι οποίες ορίζονται στο άρθρο 49 του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   CM– PE 428.079
   FdR 789492

81. Αριθ. 23/2009 του Simon Collyer, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης Justice, σχετικά με τη δίκαιη 
μεταχείριση των ανέργων 

   PETI20091103_sir
   23-09_EN
+ ltEMPL23-09_EN

82. Αριθ. 26/2009 του Bojan Navonik, σλοβενικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα με τις παροχές ανεργίας του στην 
Αυστρία

   CM– PE 428.080
   FdR 789494
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83. Αριθ. 82/2009 του D.O., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
περιορισμό και λογοκρισία του διαδικτύου από τις νομικές αρχές 
των Κάτω Χωρών

   CM– PE 428.082
   FdR 789496

84. Αριθ. 110/2009 των Gerlinde Rogatsch και Florian Kreibach, 
αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «ÖVP Landtagsklub», 
σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2252/2005 σχετικά με την 
καθιέρωση για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση 
βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά 
έγγραφα των κρατών μελών

   CM– PE 428.084
   FdR 789498

85. Αριθ. 114/2009 του A.R., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με διπλή 
φορολόγηση

   CM– PE 428.085
   FdR 789499

86. Αριθ. 118/2009 του Stefan Kohler, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ρυθμίσεις ασφαλείας από τις αεροπορικές εταιρείες 
για μωρά και βρέφη ηλικίας κάτω των δύο ετών

   CM– PE 428.086
   FdR 789500

87. Αριθ. 137/2009 του Jürgen Gose, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απαγόρευση του καπνίσματος στα ξενοδοχεία και στους 
χώρους εστίασης

   CM– PE 428.088
   FdR 789503

88. Αριθ. 161/2009 του Augusto Spadini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διάκριση λόγω ηλικίας

   CM– PE 428.092
   FdR 789507

89. Αριθ. 170/2009 της Malgorzata Pomaranska-Bielicka, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ακύρωση πτήσης από τη Σόφια στη 
Βαρσοβία και τη μη εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε 
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης

   CM– PE 428.094
   FdR 789509

90. Αριθ. 216/2009 της Lenka Hlochova, τσεχικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Γερμανία της φοίτησής της 
στη βρετανική και τσεχική δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε σχέση 
με μια αίτηση για συνέχιση της εκπαίδευσης στη Γερμανία

   CM– PE 428.097
   FdR 789512

91. Αριθ. 253/2009 της Anni Weiler, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Εργασιακού Κόσμου, σχετικά με ρυθμίσεις για την 
πληρωμή δικαστικών εξόδων από μικρές επιχειρήσεις σε σχέση 
με μια υπόθεση ενώπιον του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων

   CM– PE 428.102
   FdR 789528
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92. Αριθ. 261/2009 του Callisto Genco, λουξεμβουργιανής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί παραβιάσεων της 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας από το Λουξεμβούργο όσον αφορά την 
πρόσβαση στις πληροφορίες στο πλαίσιο εγκατάστασης 
δορυφορικής κεραίας

   CM– PE 428.104
   FdR 789530

93. Αριθ. 281/2009 του Gordon Edwin Hall, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ένα πρόβλημα με τις βρετανικές φορολογικές αρχές

   CM– PE 428.105
   FdR 789531

94. Αριθ. 289/2009 του κ. Henry Saarinen, φινλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμά του να επωφεληθεί του επιδόματος 
αναζήτησης εργασίας στη Σουηδία

   CM– PE 428.106
   FdR 789532

95. Αριθ. 304/2009 του Ciprian Filip, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ρουμάνων πολιτών που 
διαμένουν στην Ιταλία

   CM– PE 428.109
   FdR 789535

96. Αριθ. 308/2009 του Tobias King, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ισχυρισμούς περί παραβιάσεων του κοινοτικού κώδικα 
σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα 
(κώδικας συνόρων του Σένγκεν) από τη βελγική αστυνομία 
συνόρων

   CM– PE 428.110
   FdR 789536

97. Αριθ. 309/2009 της Theresa LeBlanc, σουηδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Gaskunder 2700», σχετικά με τη διακοπή 
της παροχής φυσικού αερίου σε μια περιοχή της Στοκχόλμης

   CM– PE 428.111
   FdR 789537

98. Αριθ. 363/2009 του Paolo Cacciavillani, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έχουν 
καταδικαστεί
και 
Αριθ. 686/2009 του Stefano Molteni, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την τροποποίηση των κανόνων για την εκλογή των βουλευτών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

   PETI20091103_sir
   363-09_EN
   686-09_EN
   +
   PETI20091103_AFCO

99. Αριθ. 591/2009 του Klaus Samer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα όρια ηλικίας για τις φοιτητικές τιμές της ασφάλισης 
ασθενείας 

   PETI20091103_sir
   PETI20091103_lt
   Berlin591-09_DE
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100. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 1 Δεκεμβρίου 2009, 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
 2 Δεκεμβρίου 2009, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.
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