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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2009)0180_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

вторник, 1 декември 2009 г., 15.00−18.30 ч.
сряда, 2 декември 2009 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала PHS P4B001

1. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 430.841
FdR 797503

Одобряване на протоколите на заседанията от:
   - 1 октомври 2009 г. 

PV– PE 429.670
FdR 792440
+приложения

2.

   - 19 октомври 2009 г. PV- PE 430.397
FdR 793890

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 
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следващо заседание.

В присъствието на представители на Европейската комисия

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

Околна среда

№ 251/2007 внесена от Marin Galea, с малтийско 
гражданство, от името на Din L-Art Helwa, подкрепена с над 
10 000 подписа, относно закрилата на местността Ta' Cenc 
(Гозо, Малта)
и

   CM– PE 398.520
   FdR 698779

5.

№  1210/2008, внесена от г-н Victor Galea, с малтийско 
гражданство, от името на Alternativa Demokratika, относно 
определянето на Ta’ Cenc (Малта) за специална 
консервационна зона и за специална защитена зона. 

   PETI20091001_sir
   1210-08_EN

Социални въпроси

6. № 0087/2008, внесена от Keith Balzan, с малтийско 
гражданство, относно преобразуването на срочните трудови 
договори в безсрочни  

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

7. № 275/2006, внесена от г-н Adrian Mifsud, с малтийско 
гражданство, от името на Асоциацията на изпълнителните 
секретари на местни съвети (Малта), относно неправилното 
транспониране на Директива 1999/70/ЕО от страна на 
правителството на Малта

   CM–
   PE 384.383/REV. III
   FdR 789286

8. № 1287/2008, внесена от г-н John Ross Patrick, с британско 
гражданство, относно спиране на плащането от британските 
органи на получаваните от него помощи за придружител 
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 426.977/REV
   FdR 791840

Здравеопазване 

9. № 590/2008, внесена от N.M.M., с ирландско гражданство, 
относно пренасяне на лекарства от пътници в Европа
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 420.013
   FdR 766642

Селско стопанство
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10. № 1688/2008, внесена от George Milne, с британско 
гражданство, от името на Националната асоциация на 
овцевъдите, подкрепена от 8 136 подписа, относно 
европейското законодателство за задължителната електронна 
идентификация на овцете, влизащо в сила от 1 януари 2010 г.
(в присъствието на вносителите на петицията)

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

Околна среда

№ 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 
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 407.997/REV.
   FdR 786495

11.

№ 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
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 426.999
   FdR 785732

  Отпадъците в Campania

№ 683/2005, внесена от Vincenzo Marmora, с италианско 
гражданство, от името на гражданска група за действие 
„Campagna nostra“, която се противопоставя на откриването 
на площадка за депониране на отпадъци
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM_O–
   PE 374.295/REV. III
   FdR 755998

№ 31/2006 от Giampiero Angeli, с италианско гражданство, с 
21 подписа, за сериозни рискове за здравето, причинени от 
диоксини резултат от изхвърлянето на отпадъци

   CM_O–
   PE 376.541/REV. III
   FdR 757322

12.

№ 26/2007, внесена от Monica Sepe, с италианско 
гражданство, от името на комитета „Serre per la vita“ срещу 
сметище за твърди градски отпадъци
(в присъствието на вносителите на петицията)
и
№ 756/2007, внесена от Giovanni Roviello, с италианско 
гражданство, относно протест срещу депо за отпадъци, което 
застрашава общественото здраве и подпочвените водни 

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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ресурси
(вероятно в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 789/2007, внесена от Gigliola Izzo, с италианско 
гражданство, относно протест срещу екологичното депо за 
отпадъци от горивни таблетки в близост до земеделски земи 
и жилищни райони
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 910/2007, внесена от Francesco Di Pasquale, с италианско 
гражданство, относно екологичната криза в Campania
и
№ 991/2007, внесена от Vincenzo Gala, с италианско 
гражданство, който изисква въвеждането на система за 
разделно събиране на отпадъци в региона на Кампания
и
№ 12/2008, внесена от г-н Francesco Miglino, с италианско 
гражданство, от името на Partito Internettiano, относно 
ситуацията във връзка с депонирането и преработването на 
битови отпадъци в Неапол и областта Кампания в Италия
и
№ 16/2008, внесена от F.C., с италианско гражданство, 
относно кризата с битовите отпадъци в Кампания (Италия)
и
№ 209/2008, внесена от Sebastiano Perrone, с италианско 
гражданство, относно кризата с унищожаването на отпадъци 
и демократичните права на постоянно пребиваващите лица в 
Мариляно, близо до Неапол
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 347/2008,  внесена от Tommaso Esposito и Virginia 
Petrellese, с италианско гражданство, от името на Гражданска 
група за действие срещу инсталациите за изгаряне на 
отпадъци, относно съоръжение за изгаряне на отпадъци в 
Accerra (близо до Неапол), Италия
(в присъствието на вносителите на петицията)

№ 587/2007, внесена от Marina Salvadore, с италианско 
гражданство, относно сериозния здравен проблем в Campania 
и отговорността на регионалните и местните органи на 
управление

   CM_O–
   PE 405.818/REV
   FdR 756003

№ 1082/2008, внесена от Raffaele Pacilio, с италианско 
гражданство, относно незаконно изгаряне на автомобилни 
гуми и други отпадъци в областта на Неапол (Италия)

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981
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№ 396/2009, внесена от Salvatore Fatone, с италианско 
гражданство, подкрепена със 152 подписа, относно 
водопречиствателна инсталация в Cuma-Licola, Италия

  CM–PE 429.645/REV
   FdR 797132

№ 1223/2009, внесена от Daniele Giove, с италианско 
гражданство, относно проблем със замърсяването на 
околната среда в Casalnuova di Napoli, Италия

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

13. № 955/2008, внесена от Ferdinando Kaiser, с италианско 
гражданство, относно местоположението на депо за отпадъци 
в Chiaiano (Италия)
и
№ 1011/2008, внесена от A.S., с италианско гражданство, 
относно депо за отпадъци в Chiaiano, разположено до Неапол, 
Италия

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

* * *

2 декември 2008 г., 9.00 - 12.30 ч.

от   9.00 до 10.00 ч.    (при закрити врата)

14. Заседание на координаторите

***********

в 10 ч. (при закрити врата)

15. № 733/2004, внесена от Loizos Afxentiou, с кипърско 
гражданство, от името на Движението на бежанците от 
Фамагуста, относно връщането на затворената част на 
окупипания град Фамагуста на предишните обитатели  

    CM_O–
    PE 360.136
    FdR 572068
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в присъствието на вносителите на петицията и на г-н 
Galanos, кмет на Фамагуста)

*****

приблизително в 11 ч.

16. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите 

17. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
за 2008 г.
(2009/2139 (INI))
Докладчик:  ITURGAIZ  (РРЕ)
- първа размяна на мнения

    PR– PE
    FdR

18. Становище относно Solvit ((IMCO)
(2009/2138 (INI))

Докладчик:    (РРЕ)
- разглеждане на проектостановище

    PA– PE 430.779
    FdR 797200

Дискриминация

19. № 737/2008, внесена от Janis Vaisla, с латвийско гражданство, 
относно дискриминация въз основа на националността във 
връзка с покупката на самолетен билет 

   CM_O– PE 423.660
   FdR 777605

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

20. № 1087/2002 от Panagiotis Hatzis, с гръцко гражданство, от 
името на Гръцката федерация по електронни игри относно 
законодателството за забрана на компютърните игри в 
интернет

   CM–
   PE 337,323/REV. VI
   FdR 794477

21. № 1374/2002, внесена от Petros Tselepidis, с гръцко 
гражданство, от името на асоциацията на вносителите на 
електронни и механични играчки, производителите, 
търговците на дребно и дистрибуторите от Северна Гърция -
SIPBE, относно забрана на компютърни игри

   CM–
   PE 337.384/REV. VII
   FdR
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22. № 26/2005, внесена от Gunther Ettrich, с германско 
гражданство, относно отнемането на неговото разрешително 
за практикуване въз основа на възраст

   CM–
   PE 362,789/REV. III
   FdR 794485

23. № 669/2006, внесена от I. K., с гръцко гражданство, 
подкрепена от 2 подписа, относно замърсяването на остров 
Spetses в Гърция

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

24. № 846/2006, внесена от Tomasz Grzybkowski, с полско 
гражданство, от името на адвокатска фирма „Adwokacka 
Spolka Partnerska Grzybkowski & Gusek“ относно 
несъвместимостта на полските закони за опазване на 
околната среда със законодателството на ЕС

   CM–
   PE 394.266/REV. II
   FdR 791827

25. № 106/2007, внесена от D. B. L, с датско гражданство, 
относно дискриминация във връзка с плащане на издръжка на 
дете

   CM– PE 396.617/REV
   FdR 794515

26. № 711/2007, внесена от Jan Klusko, с полско гражданство, от 
името на дружеството „Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy“, 
относно неуспеха на френския съд да се съобрази с 
разпоредбите на Регламент (EО) № 1346/2000 на Съвета 
относно производството по несъстоятелност

  CM– PE 429.585
   FdR 792073

27. № 878/2007, внесена от г-н Pedro Garcia Moreno, с испанско 
гражданство, от името на Asociación de Naturalistas del Sureste 
(ANSE), относно предполагаемо нарушение на европейското 
законодателство за околната среда от страна на регионални и 
местни органи в автономна провинция Murcia (Испания)

   CM– PE 430.489
   FdR 794539

28. № 925/2007, внесена от Joachim Weber, с германско 
гражданство, относно Директивата за работното време

   CM– PE 407.984/REV
   FdR 793268

29. № 1012/2007, внесена от Miguel Gersol Fernandez, с испанско 
гражданство, от името на профсъюзното движение в Banca 
Santander, относно предполагаемо нарушение на Договора 
(член 39) и вторичното законодателство от закона за 
допълнителното пенсионно осигуряване в Испания
и
№ 1234/2007, внесена от Juan Maria Martínez Fernández, с 
испанско гражданство, от името на "Asociación para la defensa 
de los derechos civiles" (Асоциация за защита на гражданските 
права), относно предполагаемо нарушение на свободното 
движение на работници от страна на испанското пенсионно 
законодателство

   CM– PE 414.108/REV
   FdR 794518
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30. № 1172/2007, внесена от Hans-Peter Schneider, с германско 
гражданство, относно несъответствието между германското 
законодателство по отношение на чуждестранни граждани, 
от една страна, и Хартата за основните права, EКПЧ и 
Директива 2003/86/EО относно правото на събиране на 
семейството, от друга страна
и
№ 916/2008, внесена от Eilert Marks, с германско 
гражданство, относно събиране на семейство

   CM– PE 430,492
  FdR 794543

31. № 1260/2007, внесена от Stanislav Cavlek, с германско 
гражданство, относно „Ljubljanska Banka“ и предполагаеми 
нарушения на правата на човека от страна на словенската 
държава
и
№ 1635/2008, внесена от Katarina Meister, с германско 
гражданство, относно отхвърлената от Европейския съд по 
правата на човека нейна жалба по повод твърдение за 
нарушение на правата на човека от словенската държава

   CM–
   PE 415,072/REV. II
   FdR 794521

32. № 1322/2007, внесена от Yolanda Díaz Pérez, с испанско 
гражданство, от името на Izquierda Unida de Galicia 
[Обединена левица на Галисия], Jesús Ignácio Caselas Pérez, от 
името на Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de 
Ferrol, подкрепена от четири подписа, и Bernardo Bastida 
Sixto, от името на Cofradía de Pescadores de Ferrol [Сдружение 
на рибарите във Ферол] относно въвеждането в експлоатация 
на инсталация за регазификация в Mugardos, Ла Коруня 

   CM– PE 429,587
   FdR 792076

33. № 0118/2008, внесена от Janett Burton, с британско 
гражданство, относно прилагането на Директива 2003/109/ЕО 
относно статута на дългосрочно пребиваващи граждани от 
трети страни

   CM– PE 419,991/REV
   FdR 794524

34. №  411/2008, внесена от David Missud, с френско 
гражданство, 
и
N°  412/2008, внесена от Delphine Boury-Simoes, с френско 
гражданство,
и
№ 439/2008, внесена от Laurence Boiron, с френско 
гражданство,
и
№ 477/2008, внесена от N.S.B, с френско гражданство, 
и
№ 503/2008, внесена от Amine Salem, с френско гражданство, 
и
№ 612/2008, внесена от Célia Tuttle, с френско гражданство, 

   CM– PE 429,589
   FdR 792078
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и
№ 613/2008, внесена от Saskia Tuttle, с френско гражданство,
и 
№ 865/2008, внесена от Sylvie Chauvet, с френско 
гражданство, 
относно достъпа до третата степен на обучение по медицина 
във Франция за френски граждани, които следват в чужбина 

35. № 573/08, внесена от Gary Simmons Michael, с британско 
гражданство, относно спор на вносителя на петицията с 
испанските органи във връзка с подновяването на неговия 
паспорт

   CM– PE 429,591
   FdR 792080

36. № 0666/2008, внесена от Gert Vercauteren, с белгийско 
гражданство, относно споразуменията за избягване на двойно 
данъчно облагане и функционирането на Общността

   CM– PE 418,077/REV
   FdR 791837

37. № 796/2008, внесена от Antonios Chilakeas, с гръцко 
гражданство, относно продажбата на оловен бензин и коли 
без катализатори в Гърция 

   CM– PE 430,493
   FdR 794548

38. № 1045/2008, внесена от Federico Righi, с италианско 
гражданство, относно локализация на италиански език на 
продукти и услуги на „Apple Inc.“, които се предлагат в 
Италия 

   CM– PE 429,593
   FdR 792082

39. № 1069/2008, внесена от S.B, с италианско гражданство, 
относно признаването на преподаватели и изискванията за 
професионални познания по език за преподавателите в 
Италия 

   CM– PE 423,918/REV
   FdR 794528

40. № 1119/2008, внесена от John Ashford, с британско 
гражданство, относно несъвместимостта на Португалския 
закон за несъстоятелност с търговските правила на ЕС

CM– PE 429,614
FdR 792165

41. № 1120/2008, внесена от Gordon McPherson, с британско 
гражданство, относно тромбофилия с генетичен произход

   CM– PE 430,494
   FdR 794549

42. № 1179/2008, внесена от Klaus Schäfer, с германско 
гражданство, относно неограничен достъп до интернет 
страниците на BBC

   CM– PE 429,594
   FdR 792083

43. № 1302/2008, внесена от г-жа Estelle Garnier, с френско 
гражданство, от името на Compagnie des avoués près la Cour 
d'Appel d'Orleans, относно намерението на френското 
правителство да забрани професията адвокат, подготвящ 
дела, пред френските апелативни съдилища

   CM– PE 429,596
   FdR 792085
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44. № 1310/2008, внесена от E.H., с нидерландско гражданство, 
относно класифицирането на алкохолни продукти съгласно 
Комбинираната номенклатура, извършено от нидерландските 
митнически органи

   CM– PE 423,934/REV
   FdR 791841

45. № 1319/2008, внесена от Massimo Capisani, с италианско 
гражданство, относно удължаването на разрешително за 
жителство в Италия

    CM– PE 429,597
    FdR 792086

46. № 1443/2009, внесена от L.G., с германско гражданство, 
относно специалното право на виза между ЕС–Русия за 
роднини по права линия с различна националност

    CM– PE 429,598
    FdR 792087

47. № 1479/2008, внесена от Alessandro Cernecca, с италианско 
гражданство, относно цената на разговорите по мобилни 
телефони

    CM– PE 429,599
    FdR 792088

48. № 1525/2008, внесена от Henryka Solak, с полско 
гражданство, относно неприлагането от страна на полските 
органи на Директива 99/31/ЕО на Съвета относно 
депонирането на отпадъци

   CM– PE 427,106/REV
   FdR 794534

49. № 1640/2008, внесена от Георги Господинов, с българско 
гражданство, относно изграждането на депо за отпадъци в 
Димитровград, Южна България 

    CM– PE 429,600
    FdR 792089

50. № 1652/2008, внесена от D. T. B., с испанско гражданство, 
относно строеж на магистрали, който има сериозни 
последствия за околната среда във влажните зони на остров 
Ибиса, Балеарски острови

CM– PE 429,601
FdR 792090

51. № 1720/2008, внесена от Günter Krembsler, с германско 
гражданство, относно неприемливото поставяне на горна 
граница на интернет услуги, рекламирани като услуги с 
„фиксирана такса“

    CM– PE 429,602
    FdR 792091

52. № 1738/2008, внесена от Claudia Peters, с германско 
гражданство, от името на „Ari All Road International GmbH“, 
относно хармонизирането на наказанията за 
пътнотранспортни нарушения в Европа

    CM– PE 429,603
    FdR 792092

53. № 1768/2008, внесена от Marcus Dietlmeier, с германско 
гражданство, относно съхранението на халогенните крушки с 
нажежаема жичка

    CM– PE 429,606
    FdR 792154
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54. № 1801/2008, внесена от Andreas Ludwig, с германско 
гражданство, от името на гражданска инициатива Horka 
Citizens, относно изграждането на водопречиствателна 
станция

    CM– PE 429,607
    FdR 792155

55. № 1831/2008, внесена от г-н Mustafa Irkan, с британско 
гражданство, относно непряка дискриминация от шведските 
органи

   CM– PE 430,498
   FdR 794556

56. № 1866/2008, внесена от Horst-Günter Mazur, с германско 
гражданство, относно здравната система в Германия и 
употребата на генеричните лекарствени продукти

    CM– PE 429,609
    FdR 792159

57. № 1868/2008, внесена от Suzanne Ludwig Kloth, с 
люксембургско гражданство, относно вноските за здравно 
осигуряване в Люксембург

   CM– PE 427,076/REV
   FdR 791842

58. № 1880/2008, внесена от G.v.d.L., с германско гражданство, 
относно плановете за забрана на производството на 
електрически крушки с нажежаема жичка
и
№ 1883/2008 , внесена от Hans Kolmeyer, с германско 
гражданство, относно плановете за забрана на 
производството на електрически крушки с нажежаема жичка

   CM– PE 429,610
   FdR 792160

59. № 3/2009, внесена от Gerhard Evert, с германско гражданство, 
относно плановете за изваждането от употреба на 
електрическите крушки
и
№ 272/2009, внесена от Mario Trutschel, с германско 
гражданство, относно забраната за производството на лампи 
с нажежаема жичка

   CM– PE 430,279
   FdR 792926

60. № 32/2009, внесена от Karl Bauch, с германско гражданство, 
от името на „Deutscher Erfinder-Verband e. V.“ (Сдружение на 
германските изобретатели), относно европейското патентно 
право

   CM– PE 429,611
   FdR 792161

61. № 64/2009, внесена от M.M., с мароканско гражданство, 
относно предполагаема дискриминация в законодателството, 
уреждащо условията за получаване на гражданство

   CM– PE 430,501
   FdR 794559

62. № 76/2009, внесена от Marisa Tusha, с албанско гражданство, 
относно предложение на италианското правителство за 
въвеждане на такса върху разрешителните за пребиваване 

   CM– PE 429,612
   FdR 792162
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63. № 81/2009, внесена от A.L.C., с испанско гражданство, 
относно мобилността на работниците в ЕС и правото на 
пенсия  

   CM– PE 430,379
   FdR 793804

64. № 89/2009, внесена от Thomas Hickmann, с германско 
гражданство, от името на комитета по персонала в 
Европейското училище в Culham, подкрепена от 61 други 
подписа, относно условията на плащане в Европейското 
училище в Culham

   CM– PE 429,617
   FdR 792199

65. № 192/2009, внесена от Michael Ashbrook, с германско 
гражданство, от името на сдружението на служителите 
„Солидарност, независимост, демокрация“ (SID), подкрепена 
от 469 подписа, относно договорно наетите служители в 
институции на ЕС

   CM– PE 430,503
   FdR 794562

66. № 211/2009, внесена от Liudvikas Ragauskis, с литовско 
гражданство, относно предполагаемо нарушение на правото 
на кандидатиране за изборите за Европейския парламент в 
Литва

   CM– PE 430,504
   FdR 794563

67. № 294/2009, внесена от Mark Sugrue, с ирландско 
гражданство, относно таксите, които се заплащат за издаване 
на визи

   CM– PE 429,621
   FdR 792207

68. № 302/2009,  внесена от Eugenia Ioan, с германско 
гражданство, относно загубите при обмен на валута във 
връзка с плащането на румънската й пенсия в Германия 

   CM– PE 429,622
   FdR 792208

69. № 306/2009, внесена от Thomas Schuler, с германско 
гражданство, относно свободата на религията и правото на 
публично религиозно изразяване

   CM– PE 430,505
   FdR 794564

70. № 339/2009, внесена от Martin Lauer, с германско 
гражданство, от името на „Verband der AutoGas-Anlagen 
Einbaubetriebe e.V.“, относно незаконни сертификати за 
техническо одобрение за автомобили със системи, работещи 
на пропан-бутан (LPG системи)

   CM– PE 429,627
   FdR 792214

71. № 347/2009, внесена от Raúl Barrios Martinez, с британско 
гражданство, относно неприлагането от страна на испанските 
органи на разпоредбите на Директива 93/16/ЕИО на Съвета 
относно улесняването на свободното движение на лекарите и 
взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и 
други официални документи за професионална 
квалификация, Директива 2005/36/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета относно признаването на 
професионалните квалификации и разпоредбите на Договора 

   CM– PE 430,507
   FdR 794566
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за ЕО във връзка с правото на установяване 

72. № 362/2009, внесена от Kenneth Pils, с австрийско 
гражданство, относно защитата на професията на фотограф в 
Австрия

   CM– PE 429,629
   FdR 792218

73. № 380/2009, внесена от Philip Mota, с френско гражданство, 
относно вируса на болестта син език по овцете и добитъка

   CM– PE 429,642
   FdR 792277

74. № 393/2009, внесена от г-н Luc Huckvale, с британско 
гражданство, относно задълженията на Исландия спрямо 
чуждестранните вложители в нейната дъщерна банка на 
остров Ман

   CM– PE 429,644
   FdR 792279

75. № 399/2009, внесена от Ünal Zeran, с германско гражданство, 
подкрепена от 105 подписа, относно безвизовото влизане на 
турски граждани

   CM– PE 429,646
   FdR 792282

76. № 407/2009, внесена от Gertrud Martin, с германско 
гражданство, относно данъка добавена стойност

   CM– PE 429,647
   FdR 792284

77. № 428/2009, внесена от Bogdan Ghibea и  Andrei Colta, с 
румънско гражданство, от името на SC SKY Group ООД, 
относно проблеми, свързани с прилагането на румънското 
законодателство в областта на възлагането на договори за 
обществени поръчки 

   CM– PE 429,648
   FdR 792285

78. № 436/2009, внесена от R. L., с албанско гражданство, 
относно предполагаемо неспазване на разпоредбите на 
Директива 2003/86/ЕО на Съвета относно правото на 
събиране на семейството

   CM– PE 429,649
   FdR 792286

79. № 439/2009, внесена от Elsa Aimone, с италианско 
гражданство, подкрепена от 86 подписа, относно пациенти с 
киста на Тарлов

   CM– PE 430,509
  FdR 794569

80. № 459/2009, внесена от Sergio Niola, с италианско 
гражданство, относно състава на цигарените филтри

   CM– PE 430,511
   FdR 794571

81. № 463/2009, внесена от Tomasz Brzdak, с полско 
гражданство, относно положението в Палестина

   CM– PE 429,652
   FdR 792289
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82. № 470/2009, внесена от U.P., с германско гражданство, по 
отношение на задължителното членство в Търговската и 
индустриална камара

   CM– PE 429,653
   FdR 792290

83. № 474/2009, внесена от Wilco Wellemse, с нидерландско 
гражданство, от името на MakelaarsPunt, Нидерландия, 
относно предполагаем монопол на Нидерландската 
асоциация на брокерите на недвижими имоти (NVM)

   CM– PE 429,654
   FdR 792291

84. № 498/2009, внесена от L.R., с португалско гражданство, 
относно електромагнитно лъчение от телефонни 
ретранслатори в жилищен район в Oeiras, Португалия

   CM– PE 429,655
   FdR 792292

85. № 504/2009, внесена от E.C.N., с испанско гражданство, 
относно признаването на нейната медицинска квалификация 
с оглед упражняване на професията във Франция

   CM– PE 429,656
   FdR 792293

86. № 507/2009, внесена от Jerry Beades, с ирландско 
гражданство, от името на „Friends of Banking Ireland“, 
относно налагането на по-високи такси за малките 
предприятия от страна на ACC/Rabobank

   CM– PE 430,512
   FdR 794572

87. № 524/2009, внесена от Giuseppe Ciampolillo, с италианско 
гражданство, от името на организацията „Comitato Cittadino 
Isola Pulita“ относно радарна станция в Isola delle Femmine 
(Италия)

   CM– PE 429,657
   FdR 792294

88. № 537/2009, внесена от Carsten Thurau, с германско 
гражданство, относно свидетелства за управление на МПС

   CM– PE 429,658
   FdR 792295

89. № 0570/2009, внесена от G. D., с малтийско гражданство, 
относно национализацията на банката Northern Rock

   CM– PE 430,516
   FdR 794577

90. № 579/2009, внесена от Alessandro Sampoli, с италианско 
гражданство, относно проблем при сключването на договор с 
доставчик на телефонни услуги

   CM– PE 430,517
   FdR 794579

91. № 629/2009, внесена от Giacomo Castelli, с италианско 
гражданство, относно предпазни мерки срещу земетресения

   CM– PE 430,520
   FdR 794582

o O o

92. Дата и място на следващото заседание
 27 януари 2010 г., 15.00–18.30 ч.
 28 януари 2010 г., 9.00–12.30 ч.


