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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2009)180_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009, 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009, 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα PHS P4B001

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 430.841
FdR 797503

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
- 1 Οκτωβρίου 2009

PV– PE 429.670
FdR 792440
+ παραρτήματα

2.

- 19 Οκτωβρίου 2009 PV- PE 430.397
FdR 793890

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα
_________________________
(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.
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται, με βάση τη γραπτή απάντηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, να συζητηθούν στην επιτροπή 

Περιβάλλον

Αριθ. 251/2007, της Marin Galea, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Din L-Art Helwa, η οποία συνοδεύεται από 
περισσότερες από 10 000 υπογραφές, σχετικά με την προστασία 
της τοποθεσίας Ta' Cenc (Gozo, Μάλτα) 
και

 CM– PE 398.520
 FdR 698779

5.

Αριθ. 1210/2008, του Victor Galea, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Alternativa Demokratika, σχετικά με το 
χαρακτηρισμό του Ta' Cenc (Μάλτα) ως ειδικής ζώνης
διατήρησης και ως ζώνης ειδικής προστασίας 

 PETI20091001_sir
 1210-08_EN

Κοινωνικές υποθέσεις

6. Αριθ. 87/2008 του K. B., μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με μη 
μετατροπή συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση 
αορίστου χρόνου 

 DV– PE 415.095
 FdR 750411

7. Αριθ. 275/2006 του Adrian Mifsud, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης γραμματέων διεύθυνσης των τοπικών 
συμβουλίων (Μάλτα), σχετικά με την εσφαλμένη μεταφορά της 
οδηγίας 1999/70/ΕΚ από την Κυβέρνηση της Μάλτας 

 CM–
 PE 384.383/REV. III
 FdR 789286

8. Αριθ. 1287/2008, του John Ross Patrick, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διακοπή του επιδόματος βοήθειας που λάμβανε από 
μέρους των βρετανικών αρχών
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

 CM– PE 426.977/REV
 FdR 791840

Υγεία

9. Αριθ. 590/2008, του N.M.M., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μεταφορά φαρμάκων από ταξιδιώτες στην Ευρώπη (παρουσία 
του αναφέροντος)

 CM– PE 420.013
 FdR 766642

Γεωργία

10. Αριθ. 1688/2008, του George Milne, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης National Sheep Association, η οποία 
συνοδεύεται από 8 136 υπογραφές, σχετικά με την ευρωπαϊκή 

 CM– PE 427.118
 FdR 786534
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νομοθεσία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγνώριση των 
προβατοειδών από την 1η Ιανουαρίου 2010
(παρουσία των αναφερόντων)

Περιβάλλον

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
(παρουσία του αναφέροντος)

 CM–
 PE 407.997/REV.
 FdR 786495

11.

Αριθ. 1518/2008, της Irina Mateeva, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος 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 
(παρουσία της αναφέρουσας)

 CM– PE 426.999
 FdR 785732

Απόβλητα στην Καμπανία

Αριθ. 683/2005, του Vincenzo Marmora, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών "Campagna nostra", 
σχετικά με διαμαρτυρία για τη δημιουργία χώρου διάθεσης 
αποβλήτων 
(παρουσία του αναφέροντος)

 CM_O–
 PE 374.295/REV. III
 FdR 755998

Αριθ. 31/2006, του Giampiero Angeli, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 21 υπογραφές, σχετικά με μείζονες 
κινδύνους για την υγεία λόγω διοξινών από τη διάθεση 
αποβλήτων 

 CM_O–
 PE 376.541/REV. III
 FdR 757322

12.

Αριθ. 26/2007, της Monica Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής "Serre per la vita", σχετικά με χώρο 
απόρριψης αστικών στερεών αποβλήτων
(παρουσία των αναφερόντων)
και 
Αριθ. 756/2007, του Giovanni Roviello, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αντίθεσή του σε χώρο διάθεσης αποβλήτων που 
θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και τους υπόγειους υδάτινους 
πόρους 
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)
και 
Αριθ. 789/2007, της Gigliola Izzo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αντίθεση που αφορά χώρο οικολογικής αποθήκευσης 

 CM_O– PE 416.398
 FdR 757601
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αποβλήτων δισκίων καυσίμου πλησίον γεωργικών εκτάσεων και 
οικιστικών περιοχών 
(παρουσία της αναφέρουσας)
και 
Αριθ. 910/2007, του Francesco Di Pasquale, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
στην Καμπανία 
και 
Αριθ. 991/2007, του Vincenzo Gala, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αίτημα για σύστημα χωριστής περισυλλογής απορριμμάτων 
στην περιφέρεια της Καμπανίας 
και
Αριθ. 12/2008, του Francesco Miglino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Partito Internettiano, σχετικά με την κατάσταση 
όσον αφορά την αποθήκευση και την επεξεργασία οικιακών 
αποβλήτων στη Νάπολη και στην περιφέρεια της Καμπανίας 
στην Ιταλία 
και
Αριθ. 16/2008, του F.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κρίση των οικιακών αποβλήτων στην Καμπανία (Ιταλία)
και
Αριθ. 209/2008, του Sebastiano Perrone, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κρίση της διάθεσης των απορριμμάτων και τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των κατοίκων του Marigliano κοντά 
στη Νάπολη 
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αριθ. 347/2007, των Tommaso Esposito και Virginia Petrellese, 
ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Ομάδας δράσης πολιτών 
κατά του αποτεφρωτήρα", σχετικά με μονάδα αποτέφρωσης 
αποβλήτων στην Accerra (πλησίον της Νάπολης) στην Ιταλία 
(παρουσία των αναφερόντων)

Αριθ. 587/2007, της Marina Salvadore, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Καμπανία και την 
ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών 

 CM_O–
 PE 405.818/REV
 FdR 756003

Αριθ. 1082/2008, του Raffaele Pacilio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παράνομη καύση ελαστικών αυτοκινήτων και άλλων 
απορριμμάτων στην περιοχή της Νάπολης (Ιταλία) 

CM_O– PE 421.182
 FdR 770981

Αριθ. 396/2009, του Salvatore Fatone, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 152 υπογραφές, σχετικά με εγκατάσταση 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Cuma-Licola 
(Ιταλία) 

CM–PE 429.645/REV
 FdR 797132
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Αριθ. 1223/2009, του Daniele Giove, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ρύπανση του περιβάλλοντος στον δήμο Casalnuovo di 
Napoli (Ιταλία) 

 PETI20091001_sir
 1223-09_EN

13. Αριθ. 955/2008, του Ferdinando Kaiser, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δημιουργία χώρου διάθεσης απορριμμάτων στο 
Chiaiano (Ιταλία) 
και 
Αριθ. 1011/2008, της A.S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με χώρο 
διάθεσης αποβλήτων στο Chiaiano, κοντά στη Νάπολη της 
Ιταλίας 

 CM_O– PE 421.176
 FdR 770975

* * *

2 Δεκεμβρίου 2008, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.

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

14. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

στις 10 π.μ.   (κεκλεισμένων των θυρών)

15. Αριθ. 733/2004, του Λοΐζου Αυξεντίου, κυπριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Κινήματος Προσφύγων Αμμοχώστου, σχετικά με 
την απόδοση της κλειστής περιοχής της κατεχόμενης πόλης της 
Αμμοχώστου στους αρχικούς κατοίκους της
(παρουσία των αναφερόντων και του κ. Γαλανού, Δημάρχου της 
Αμμοχώστου)

  CM_O–
  PE 360.136
  FdR 572068

*****



PE430.841v01-00 6/14 OJ\797503EL.doc

EL

στις 11 π.μ. περίπου

16. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

17. Ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών το 
2008
(2009/2139 (INI))
Εισηγητής : ITURGAIZ (EPP)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

  PR– PE 
  FdR 

18. Γνωμοδότηση επί της έκθεσης σχετικά με το SOLVIT  (IMCO)
(2009/2138 (INI))
Εισηγητής :  (EPP)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

  PA– PE 430.779
  FdR 797200

Διακρίσεις

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

 CM_O– PE 423.660
 FdR 777605

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

20. Αριθ. 1087/2002, του Παναγιώτη Χατζή, έλληνα υπηκόου, εξ 
ονόματος της Ομοσπονδίας συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 
Ελλάδος, σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών μέσω Διαδικτύου 

 CM–
 PE 337.323/REV. VI
 FdR 794477

21. Αριθ. 1374/2002 του Πέτρου Τσελεπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του "Συλλόγου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Εμπόρων 
και Επαγγελματιών Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Παιχνιδιών 
Βορείου Ελλάδος" - ΣΗΠΒΕ, σχετικά με την απαγόρευση χρήσης 
παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών 

 CM–
 PE 337.384/REV. VII
 FdR 

22. Αριθ. 26/2005, του Gunther Ettrich, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αφαίρεση αδείας άσκησης επαγγέλματος λόγω 
ορίου ηλικίας 

 CM–
 PE 362.789/REV. III
 FdR 794485
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23. Αριθ. 669/2006 του I. K, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη ρύπανση στο 
ελληνικό νησί Σπέτσες 

 CM–
 PE 390.341/REV. II
 FdR 791826

24. Αριθ. 846/2006, του Tomasz Grzybkowski, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της δικηγορικής εταιρείας "Adwokacka 
Spolka Partnerska Grzybkowski & Gusek", σχετικά με τη μη 
συμβατότητα των πολωνικών περιβαλλοντικών νόμων με τη 
νομοθεσία της ΕΕ 

 CM–
 PE 394.266/REV. II
 FdR 791827

25. Αριθ. 106/2007, της D. B. L., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διάκριση που αφορά την καταβολή επιδόματος διατροφής τέκνου 

 CM– PE 396.617/REV
 FdR 794515

26. Αριθ. 711/2007, του Jan Klusko, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας "Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy", 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση ενός γαλλικού δικαστηρίου με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1346/2000 του Συμβουλίου 
περί πτωχεύσεως 

 CM– PE 429.585
 FdR 792073

27. Αριθ. 878/2007, του Pedro Garcia Moreno, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας από περιφερειακές και τοπικές 
αρχές στην αυτόνομη κοινότητα της Murcia (Ισπανία)

 CM– PE 430.489
 FdR 794539

28. Αριθ. 925/2007, του Joachim Weber, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας 

 CM– PE 407.984/REV
 FdR 793268

29. Αριθ. 1012/2007, του Miguel Gersol Fernandez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος μιας συνδικαλιστικής κίνησης στην 
τράπεζα Banca Santander, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της 
Συνθήκης (άρθρο 39) και του παράγωγου δικαίου από τον νόμο 
περί συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στην Ισπανία 
και
Αριθ. 1234/2007 του Juan Maria Martínez Fernández, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Ένωσης για την προάσπιση των 
πολιτικών ελευθεριών" (Asociación para la defensa de los 
derechos civiles), σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων από την ισπανική 
νομοθεσία περί συντάξεων 

 CM– PE 414.108/REV
 FdR 794518

30. Αριθ. 1172/2007, του Hans-Peter Schneider, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ασυνέπεια μεταξύ της γερμανικής 
νομοθεσίας για τους αλλοδαπούς αφενός και του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της ΕΣΔΑ και της οδηγίας 
2003/86/ΕΚ σχετικά µε το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης 

 CM– PE 430.492
 FdR 794543
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αφετέρου
και
Αριθ. 916/2008, του Eilert Marks, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την οικογενειακή επανένωση 

31. Αριθ. 1260/2007, του Stanislav Cavlek, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη "Ljubljanska Banka" και με ισχυρισμούς για 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από το σλοβενικό 
κράτος
και
Αριθ. 1635/2008, της Katarina Meister, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόρριψη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της καταγγελίας της 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου από το σλοβενικό κράτος 

 CM–
 PE 415.072/REV. II
 FdR 794521

32. Αριθ. 1322/2007, της Yolanda Díaz Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Izquierda Unida de Galicia [Ενωμένη Αριστερά 
της Γαλικίας], του Jesús Ignácio Caselas Pérez, εξ ονόματος της 
Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana de Ferrol, η 
οποία συνοδεύεται από 4 ακόμη υπογραφές, και του Bernardo 
Bastida Sixto, εξ ονόματος της Cofradía de Pescadores de Ferrol 
[Αδελφότητα Αλιέων της Ferrol] σχετικά με τη λειτουργία 
μονάδας επαναεροποίησης στο Mugardos, La Coruña 

 CM– PE 429.587
 FdR 792076

33. Αριθ. 118/2008, της Janett Burton, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/109/ΕΚ σχετικά με το 
καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν 
διαμένοντες 

 CM– PE 419.991/REV
 FdR 794524

34. Αριθ. 411/2008 του David Missud (γαλλικής ιθαγένειας), 
και
Αριθ. 412/2008 της Delphine Boury-Simoes (γαλλικής 
ιθαγένειας),
και
Αριθ. 439/2008 της Laurence Boiron (γαλλικής ιθαγένειας),
και
Αριθ. 477/2008 τους N.S.B. (γαλλικής ιθαγένειας), 
και
Αριθ. 503/2008 της Amine Salem (γαλλικής ιθαγένειας), 
και
Αριθ. 612/2008 της Célia Tuttle (γαλλικής ιθαγένειας), 
και
Αριθ. 613/2008 της Saskia Tuttle (γαλλικής ιθαγένειας),
και
Αριθ. 865/2008, της Sylvie Chauvet, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πρόσβαση στον τρίτο κύκλο σπουδών υγείας στη 
Γαλλία για τους γάλλους υπηκόους που σπουδάζουν στο 

 CM– PE 429.589
 FdR 792078
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εξωτερικό

35. Αριθ. 573/08, του Gary Simmons Michael, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με μια διαφορά του αναφέροντος με τις 
ισπανικές αρχές για την ανανέωση του διαβατηρίου του 

 CM– PE 429.591
 FdR 792080

36. Αριθ. 666/2008, του Gert Vercauteren, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις συμφωνίες για την αποφυγή διπλής φορολόγησης 
και τη λειτουργία τους στην Κοινότητα 

 CM– PE 418.077/REV
 FdR 791837

37. Αριθ. 796/2008, του Αντώνιου Χειλακέα, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πώληση μολυβδούχου βενζίνης και αυτοκινήτων 
χωρίς καταλυτικό μετατροπέα στην Ελλάδα 

 CM– PE 430.493
 FdR 794548

38. Αριθ. 1045/2008, του Federico Righi, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την τοπική προσαρμογή στην ιταλική γλώσσα των 
προϊόντων και των υπηρεσιών της Apple Inc. που πωλούνται 
στην Ιταλία

 CM– PE 429.593
 FdR 792082

39. Αριθ. 1069/2008, της S.B, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των εκπαιδευτικών και τις απαιτήσεις γλωσσικής 
επάρκειας για τους εκπαιδευτικούς στην Ιταλία

 CM– PE 423.918/REV
 FdR 794528

40. Αριθ. 1119/2008, του John Ashford, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ασυμβατότητα της πορτογαλικής νομοθεσίας περί 
αφερεγγυότητας με τους εμπορικούς κανόνες της ΕΕ 

CM– PE 429.614
FdR 792165

41. Αριθ. 1120/2008, του Gordon McPherson, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θρομβοφιλία γενετικής προέλευσης 

 CM– PE 430.494
 FdR 794549

42. Αριθ. 1179/2008, του Klaus Schäfer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χωρίς περιορισμούς πρόσβαση σε ιστοτόπους του 
BBC 

 CM– PE 429.594
 FdR 792083

43. Αριθ.  1302/2008, της Estelle Garnier, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Compagnie des avoués près la Cour d'Appel 
d'Orleans", σχετικά με την πρόθεση της γαλλικής κυβέρνησης να 
καταργήσει το επάγγελμα του δικηγόρου παρά τω Εφετείω στη 
Γαλλία 

 CM– PE 429.596
 FdR 792085

44. Αριθ. 1310/2008, του E.H., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάταξη από τις ολλανδικές τελωνειακές αρχές 
αλκοολούχων προϊόντων σύμφωνα με τη συνδυασμένη 
ονοματολογία 

 CM– PE 423.934/REV
 FdR 791841
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45. Αριθ. 1319/2008, του Massimo Capisani, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παράταση της άδειας παραμονής στην Ιταλία 

  CM– PE 429.597
  FdR 792086

46. Αριθ. 1443/2009, της L. G., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
ειδικά δικαιώματα σε χορήγηση θεώρησης ΕΕ-Ρωσίας για 
συγγενείς πρώτου βαθμού διαφορετικής ιθαγένειας 

  CM– PE 429.598
  FdR 792087

47. Αριθ. 1479/2008, του Alessandro Cernecca, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το κόστος των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας 

  CM– PE 429.599
  FdR 792088

48. Αριθ. 1525/2008, της Henryka Solak, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις πολωνικές αρχές της οδηγίας 
99/31/ΕΚ του Συμβουλίου περί υγειονομικής ταφής των 
αποβλήτων 

 CM– PE 427.106/REV
 FdR 794534

49. Αριθ. 1640/2008, του Georgi Gospodinov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων στην πόλη Dimitrovgrad της νότιας Βουλγαρίας

  CM– PE 429.600
  FdR 792089

50. Αριθ. 1652/2008, του D. T. B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατασκευή στη νήσο Ibiza (Βαλεαρίδες Νήσοι) διαφόρων 
αυτοκινητοδρόμων με μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκτυπο σε 
υγροβιότοπους 

CM– PE 429.601
FdR 792090

51. Αριθ. 1720/2008, του Günter Krembsler, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαράδεκτη επιβολή ορίου όγκου στις υπηρεσίες 
διαδικτύου οι οποίες διαφημίζονται ότι έχουν "πάγια χρέωση"

  CM– PE 429.602
  FdR 792091

52. Αριθ. 1738/2008, της Claudia Peters, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ari All Road International GmbH, σχετικά με την 
εναρμόνιση των προστίμων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί 
οδικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη 

  CM– PE 429.603
  FdR 792092

53. Αριθ. 1768/2008, του Marcus Dietlmeier, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διατήρηση των λαμπτήρων πυρακτώσεως 

  CM– PE 429.606
  FdR 792154

54. Αριθ. 1801/2008, του Andreas Ludwig, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Πρωτοβουλίας Πολιτών της Horka, σχετικά με την 
κατασκευή μονάδας επεξεργασίας υδάτων 

  CM– PE 429.607
  FdR 792155

55. Αριθ. 1831/2008, του Mustafa Irkan, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με έμμεση διάκριση από τις σουηδικές αρχές 

 CM– PE 430.498
 FdR 794556
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56. Αριθ. 1866/2008, του Horst-Günter Mazur, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το σύστημα υγείας στη Γερμανία και τη 
χρήση γενόσημων φαρμάκων 

  CM– PE 429.609
  FdR 792159

57. Αριθ. 1868/2008, της Suzanne Ludwig Kloth, λουξεμβουργιανής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις εισφορές της στο σύστημα 
υγειονομικής ασφάλισης του Λουξεμβούργου 

 CM– PE 427.076/REV
 FdR 791842

58. Αριθ. 1880/2008, της G.v.d.L, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σχέδια για την απαγόρευση της παραγωγής λαμπτήρων 
πυράκτωσης 
και
Αριθ. 1883/2008, του Hans Kolmeyer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχέδια για την απαγόρευση της παραγωγής 
λαμπτήρων πυράκτωσης 

 CM– PE 429.610
 FdR 792160

59. Αριθ. 3/2009, του Gerhard Evert, (γερμανικής ιθαγένειας), 
σχετικά με σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των λαμπτήρων 
πυράκτωσης 
και
Αριθ. 272/2009, του Mario Trutschel, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση παραγωγής λαμπτήρων 
πυρακτώσεως

 CM– PE 430.279
 FdR 792926

60. Αριθ. 32/2009, του Karl Bauch, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Deutscher Erfinder-Verband e. V." (Ένωσης 
Γερμανών Εφευρετών), σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

 CM– PE 429.611
 FdR 792161

61. Αριθ. 64/2009, του M.M., μαροκινής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις στη νομοθεσία που διέπει την 
επιλεξιμότητα για την απόκτηση ιθαγένειας 

 CM– PE 430.501
 FdR 794559

62. Αριθ. 76/2009, της Marisa Tusha, αλβανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με πρόταση της ιταλικής κυβέρνησης για θέσπιση φόρου επί των 
αδειών παραμονής 

 CM– PE 429.612
 FdR 792162

63. Αριθ. 81/2009, του A.L.C., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κινητικότητα των εργαζομένων στην ΕΕ και τα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα 

 CM– PE 430.379
 FdR 793804

64. Αριθ. 89/2009, του Thomas Hickmann, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Επιτροπής Προσωπικού στο Ευρωπαϊκό Σχολείο 
του Culham, η οποία συνοδεύεται από 61 υπογραφές, σχετικά με 
τις συνθήκες αμοιβής στη Ευρωπαϊκό Σχολείο του Culham

 CM– PE 429.617
 FdR 792199
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65. Αριθ. 192/2009, του Michael Ashbrook, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της συνδικαλιστικής ένωσης εργαζομένων 
"Αλληλεγγύη, Ανεξαρτησία, Δημοκρατία" (SID), η οποία 
συνοδεύεται από 469 υπογραφές, σχετικά με τους συμβασιούχους 
υπαλλήλους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 

 CM– PE 430.503
 FdR 794562

66. Αριθ. 211/2009, του Liudvikas Ragauskis, λιθουανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του δικαιώματος 
του εκλέγεσθαι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη Λιθουανία 

 CM– PE 430.504
 FdR 794563

67. Αριθ. 294/2009, του Mark Sugrue, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα τέλη που επιβάλλονται για την έκδοση θεωρήσεων 

 CM– PE 429.621
 FdR 792207

68. Αριθ. 302/2009, της Eugenia Ioan, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με συναλλαγματική ζημία σε σχέση με την καταβολή στη 
Γερμανία της ρουμανικής της σύνταξης 

 CM– PE 429.622
 FdR 792208

69. Αριθ. 306/2009, του Thomas Schuler, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ελευθερία θρησκείας και το δικαίωμα στη 
δημόσια έκθεση της θρησκευτικής έκφρασης 

 CM– PE 430,505
 FdR 794564

70. Αριθ. 339/2009, του Martin Lauer, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Verband der AutoGas-Anlagen Einbaubetriebe 
e.V.", σχετικά με παράνομα πιστοποιητικά τεχνικής έγκρισης για 
αυτοκίνητα με συστήματα υγροποιημένου αερίου πετρελαίου 

 CM– PE 429.627
 FdR 792214

71. Αριθ. 347/2009, του Raúl Barrios Martinez, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις ισπανικές αρχές 
των διατάξεων της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη 
διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των ιατρών και της 
αμοιβαίας αναγνώρισης των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και 
άλλων τίτλων τους, της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την αναγνώριση 
των επαγγελματικών προσόντων, και των διατάξεων της 
Συνθήκης ΕΚ για το δικαίωμα εγκατάστασης 

 CM– PE 430.507
 FdR 794566

72. Αριθ. 362/2009, του Kenneth Pils, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία του επαγγέλματος του φωτογράφου 
στην Αυστρία 

 CM– PE 429.629
 FdR 792218

73. Αριθ. 380/2009, του Philippe Mota, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον καταρροϊκό πυρετό που πλήττει τα πρόβατα και τα 
βοοειδή 

 CM– PE 429.642
 FdR 792277

74. Αριθ. 393/2009, του Luc Huckvale, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις υποχρεώσεις της Ισλανδίας έναντι των ξένων 
καταθετών στη θυγατρική της τράπεζα στη Νήσο του Μαν 

 CM– PE 429.644
 FdR 792279
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(Kaupthing Bank) 

75. Αριθ. 399/2009, του Ünal Zeran, γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 105 υπογραφές, σχετικά με την είσοδο τούρκων 
υπηκόων χωρίς θεώρηση 

 CM– PE 429.646
 FdR 792282

76. Αριθ. 407/2009, της Gertrud Martin, γερμανικής ιθαγένειας, για 
το φόρο προστιθέμενης αξίας

 CM– PE 429.647
 FdR 792284

77. Αριθ. 428/2009, των Bogdan Ghibea και Andrei Colta, 
ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της SC SKY Group S.R.L., 
σχετικά με προβλήματα όσον αφορά την εφαρμογή της 
ρουμανικής νομοθεσίας που ρυθμίζει την ανάθεση των 
συμβάσεων δημοσίων προμηθειών 

 CM– PE 429.648
 FdR 792285

78. Αριθ. 436/2009, του R. L., αλβανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση εκ μέρους των ιταλικών αρχών των 
διατάξεων της οδηγίας 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου για το 
δικαίωμα στην οικογενειακή επανένωση 

 CM– PE 429.649
 FdR 792286

79. Αριθ. 439/2009, της Elsa Aimone ,ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 86 υπογραφές, σχετικά με ασθενείς που 
υποφέρουν από κύστη του Tarlov 

 CM– PE 430.509
 FdR 794569

80. Αριθ. 459/2009, του Sergio Niola ,ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη σύνθεση των φίλτρων των τσιγάρων 

 CM– PE 430.511
 FdR 794571

81. Αριθ. 463/2009, του Tomasz Brzdak, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη 

 CM– PE 429.652
 FdR 792289

82. Αριθ. 470/2009, του U. P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υποχρέωσή του να είναι μέλος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου 

 CM– PE 429.653
 FdR 792290

83. Αριθ. 474/2009, του Wilco Willemse ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της μεσιτικής οργάνωσης MakelaarsPunt Nederland, 
σχετικά με την εικαζόμενη μονοπωλιακή θέση της Ολλανδικής 
Ένωσης Μεσιτών Ολλανδίας (Nederlandse Vereniging voor 
Makelaars (NVM) 

 CM– PE 429.654
 FdR 792291

84. Αριθ. 498/2009, του L.R., πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κεραίες κινητής 
τηλεφωνίας σε οικιστική περιοχή στην Oeiras της Πορτογαλίας 

 CM– PE 429.655
 FdR 792292
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85. Αριθ. 504/2009, της E.C.N., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση ισοτιμίας του διπλώματός της στην Ιατρική για να 
μπορέσει να ασκήσει το επάγγελμα στη Γαλλία 

 CM– PE 429.656
 FdR 792293

86. Αριθ. 507/2009, του Jerry Beades, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης "Friends of Banking Ireland", σχετικά 
με την επιβολή υπερβολικών χρεώσεων στις μικρές επιχειρήσεις 
από την ACC/Rabobank 

 CM– PE 430.512
 FdR 794572

87. Αριθ. 524/2009, του Giuseppe Ciampolillo, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της "Comitato Cittadino Isola Pulita", σχετικά με 
εγκατάσταση ραδιοεντοπιστή στο Isola delle Femmine (Ιταλία)

 CM– PE 429.657
 FdR 792294

88. Αριθ. 537/2009, του Carsten Thurau, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άδεια οδήγησης 

 CM– PE 429.658
 FdR 792295

89. Αριθ. 570/2009, του G.D., μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με την 
εθνικοποίηση της τράπεζας Northern Rock 

 CM– PE 430.516
 FdR 794577

90. Αριθ. 579/2009, του Alessandro Sampoli, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πρόβλημα που ανέκυψε κατά τη σύναψη σύμβασης με 
εταιρεία παροχής υπηρεσιών τηλεφωνίας 

 CM– PE 430.517
 FdR 794579

91. Αριθ. 629/2009, του Giacomo Castelli, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προληπτικά μέτρα αντισεισμικής προστασίας 

 CM– PE 430.520
 FdR 794582

o O o

92. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 27 Ιανουαρίου 2010, 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
 28 Ιανουαρίου 2010, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.


