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PROJECTO DE ORDEM DO DIA
Reunião

Terça-feira, 1 de Dezembro de 2009, das 15h00 às 18h30
Quarta-feira, 2 de Dezembro de 2009, das 9h00 às 12h30

Bruxelas

Sala PHS P4B001

1. Aprovação do projecto de ordem do dia (1) PE 430.841
FdR 797503

Aprovação das actas das reuniões de:
   - 1 de Outubro de  2009

PV– PE 429.670
FdR 792440
+ anexos

2.

   -19 de Outubro de  2009 PV- PE 430.397
FdR 793890

3. Comunicações do presidente

4. Diversos

_________________________
(1) De acordo com a decisão tomada por esta comissão, em 30 de Setembro de 1997, com base no Documento de 
Trabalho PE 223.544, os pontos que figuram na secção B do projecto de ordem do dia não serão, em caso algum, 
debatidos na própria reunião. No entanto, qualquer Deputado poderá solicitar, até ao fim da reunião, que um 
ponto que figure na secção B seja transferido para a secção A. Esse ponto será, então, automaticamente inscrito 
na secção A de uma próxima reunião, para ser objecto de debate.
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Estando representada a Comissão Europeia

A. Petições que, com base na resposta escrita da Comissão Europeia, devem ser objecto 
de debate em comissão

Ambiente

N° 251/2007, apresentada por Marin Galea, de nacionalidade 
maltesa, em nome de Din L-Art Helwa e subscrita por mais de 10 
000 signatários, sobre a protecção do sítio de Ta' Cenc (Gozo, 
Malta)
e

   CM– PE 398.520
   FdR 698779

5.

N° 1210/2008, apresentada por Victor Galea, de nacionalidade 
maltesa, em nome de Alternativa Demokratika, sobre a 
designação de Ta’ Cenc, em Malta, como zona especial de 
conservação e zona de protecção especial

   PETI20091001_sir
   1210-08_EN

Assuntos Sociais

6. N° 87/2008, apresentada por K. B., de nacionalidade maltesa, 
sobre a conversão de um contrato de trabalho a termo num 
contrato por tempo indeterminado 

   DV– PE 415.095
   FdR 750411

7. N° 275/2006, apresentada por Adrian Mifsud, de nacionalidade 
maltesa, em nome da Associação de Secretários Executivos da 
Administração Local (Malta), sobre a transposição incorrecta da 
Directiva 1999/70/CE pelo Governo de Malta

   CM–
   PE 384.383/rev. III
   FdR 789286

8. N° 1287/2008, apresentada por John Ross Patrick, de 
nacionalidade britânica, sobre a suspensão do subsídio de 
assistência a terceira pessoa por parte das autoridades britânicas 
(eventualmente na presença do peticionário)

   CM– PE 426.977/rev
   FdR 791840

Saúde

9. N° 590/2008, apresentada por N.M.M., de nacionalidade 
irlandesa, sobre o transporte de medicamentos por pessoas que 
viajam na Europa
(na presença do peticionário)

   CM– PE 420.013
   FdR 766642

Agricultura
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10. N° 1688/2008, apresentada por George Milne, de nacionalidade 
britânica, em nome da "National Sheep Association", subscrita 
por 8 136 signatários, sobre a legislação comunitária 
relativamente à identificação electrónica obrigatória de ovinos a 
partir de 1 de Janeiro de 2010
(na presença dos peticionários)

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

Ambiente

N° 997/2007, apresentada por Ivailo Ivanov, de nacionalidade 
búlgara, em nome da Sociedade Búlgara de Protecção das Aves, 
subscrita por seis signatários, sobre a transposição inadequada da 
rede Natura 2000 na Bulgária na sequência da violação das 
directivas "Aves selvagens" e "Habitats"
(na presença do peticionário)

   CM–
   PE 407.997/rev.
   FdR 786495

11.

N° 1518/2008, apresentada por Irina Mateeva, de nacionalidade 
búlgara, em nome da Sociedade Búlgara de Protecção das Aves, 
sobre a não aplicação, por parte das autoridades búlgaras, das 
disposições relativas às áreas de protecção especial, estabelecidas 
na Directiva 79/409/CEE do Conselho sobre a conservação das 
aves selvagens
(na presença da peticionária)

   CM– PE 426.999
   FdR 785732

  Resíduos na Campânia

N° 683/2005, apresentada por Vincenzo Marmora, de 
nacionalidade italiana, em nome do movimento de cidadãos 
"Campagna nostra", contra a abertura de um aterro
(na presença do peticionário)

   CM_O–
   PE 374.295/rev. III
   FdR 755998

N° 31/2006, apresentada por Giampiero Angeli, de nacionalidade 
italiana, subscrita por 21 signatários, sobre os graves riscos para a 
saúde causados pelas dioxinas provenientes da deposição de 
resíduos

   CM_O–
   PE 376.541/rev. III
   FdR 757322

12.

N° 26/2007, apresentada por Monica Sepe, de nacionalidade 
italiana, em nome do comité "Serre per la vita", contra um aterro 
de resíduos sólidos urbanos
(na presença dos peticionários)
e
N° 756/2007, apresentada por Giovanni Roviello, de 
nacionalidade italiana, contra uma descarga de resíduos perigosos 
para a saúde pública e os recursos hídricos subterrâneos
(eventualmente na presença do peticionário)

   CM_O– PE 416.398
   FdR 757601
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e
N° 789/2007, apresentada por Gigliola Izzo, de nacionalidade 
italiana, contra uma instalação de armazenamento de blocos de 
CDR de resíduos ecológicos junto de áreas residenciais e 
superfícies agrícolas
(na presença da peticionária)
e
N° 910/2007, apresentada por Francesco Di Pasquale, de 
nacionalidade italiana, sobre a emergência ambiental na 
Campânia
e
N° 991/2007, apresentada por Vincenzo Gala, de nacionalidade 
italiana, solicitando um sistema de recolha separada de resíduos 
na região da Campânia
e
N° 12/2008, apresentada por Francesco Miglino, de nacionalidade 
italiana, em nome do Partito Internettiano, sobre a situação 
relativa ao armazenamento e tratamento de resíduos domésticos 
em Nápoles e na região da Campânia, em Itália
e
N° 16/2008, apresentada por F.C., de nacionalidade italiana, 
sobre a crise dos resíduos domésticos na Campânia, Itália
e
N° 209/2008, apresentada por Sebastiano Perrone, de 
nacionalidade italiana, sobre a crise de eliminação de resíduos e 
os direitos democráticos dos habitantes de Marigliano, próximo 
de Nápoles
(na presença do peticionário)
e
N° 347/2008,
apresentada por Tommaso Esposito e Virginia Petrellese, de 
nacionalidade italiana, em nome do Movimento de Cidadãos 
contra a Incineração, sobre uma central de incineração de 
resíduos em Acerra (próximo de Nápoles), em Itália
(na presença dos peticionários)

N° 587/2007, apresentada por Marina Salvadore, de 
nacionalidade italiana, sobre o grave problema de saúde na 
Campânia e a responsabilidade das autoridades regionais e locais

   CM_O–
   PE 405.818/rev
   FdR 756003

N° 1082/2008, apresentada por Raffaele Pacilio, de nacionalidade 
italiana, sobre a incineração ilegal de pneus automóveis e de 
outros resíduos na zona de Nápoles, Itália

   CM_O– PE 421.182
   FdR 770981

N° 396/2009, apresentada por Salvatore Fatone, de nacionalidade 
italiana, subscrita por 152 signatários, sobre uma estação de 
depuração de águas em Cuma-Licola, Itália

  CM–PE 429.645/rev
   FdR 797132
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N° 1223/2009, apresentada por Daniele Giove, de nacionalidade 
italiana, sobre um problema de poluição ambiental em 
Casalnuova di Napoli, Itália

   PETI20091001_sir
   1223-09_EN

13. N° 955/2008, apresentada por Ferdinando Kaiser, de 
nacionalidade italiana, sobre a localização de um aterro em 
Chiaiano, Itália
e
N° 1011/2008, apresentada por A.S., de nacionalidade italiana, 
sobre um aterro em Chiaiano, próximo de Nápoles, Itália

   CM_O– PE 421.176
   FdR 770975

* * *

2 de Dezembro de 2009, das 9h00 às 12h30

das 9h00 às 10h00 (à porta fechada)

14. Reunião dos coordenadores

***********

às 10h00 (à porta fechada)

15. N° 733/2004, apresentada por Loizos Afxentiou, de nacionalidade 
cipriota, em nome do Movimento de Refugiados de Famagusta, 
sobre a devolução da zona fechada da cidade ocupada de 
Famagusta aos habitantes originais 
(na presença dos peticionários e de Alexis Galanos, Presidente 
da Câmara de Famagusta)

    CM_O–
    PE 360.136
    FdR 572068

*****

pelas 11h00

16. Comunicações do presidente sobre as decisões dos 
coordenadores

17. Relatório anual de actividades da Comissão das Petições - 2008
(2009/2139 (INI))
Relator:  ITURGAIZ  (PPE)

    PR– PE 
    FdR 
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- Primeira troca de pontos de vista

18. Parecer sobre o relatório referente ao sistema SOLVIT (IMCO)
 (2009/2138 (INI))
Relator:    (PPE)
- apreciação de um projecto de parecer

    PA - PE 430.779
    FdR 797200

Discriminação

19. N° 737/2008, apresentado por Janis Vaisla, de nacionalidade letã, 
sobre discriminação por razões de nacionalidade associada à 
compra de um bilhete de transporte aéreo 

   CM_O– PE 423.660
   FdR 777605

B. Petições relativamente às quais se propõe que a respectiva apreciação seja dada por 
encerrada, à luz da resposta apresentada por escrito pela Comissão Europeia 

20. N° 1087/2002, apresentada por Panagiotis Hatzis, de 
nacionalidade grega, em nome da Federação Grega das 
Associações de Jogos Electrónicos, sobre a proibição da 
utilização de jogos electrónicos com ligação à Internet

   CM–
   PE 337.323/rev. VI
   FdR 794477

21. N° 1374/2002, apresentada por Petros Tselepidis, de 
nacionalidade grega, em nome da "Associação dos Importadores, 
Fabricantes, Comerciantes e Profissionais de Jogos Electrónicos e 
Mecânicos do Norte da Grécia - SIPBE", sobre a proibição do uso 
de jogos electrónicos técnicos em computadores

   CM–
   PE 337.384/rev. VII
   FdR 

22. N° 26/2005, apresentada por Gunther Ettrich, de nacionalidade 
alemã, sobre a anulação da autorização para exercer a sua 
profissão em razão da idade

   CM–
   PE 362.789/rev. III
   FdR 794485

23. N° 669/2006, apresentada por I. K, de nacionalidade grega, 
subscrita por 2 signatários, sobre a poluição na ilha de Spetses, na 
Grécia

   CM–
   PE 390.341/rev. II
   FdR 791826

24. N° 846/2006, apresentada por Tomasz Grzybkowski, de 
nacionalidade polaca, em nome do escritório de advogados 
"Adwokacka Spolka Partnerska Grzybkowski & Gusek", sobre a 
incompatibilidade da legislação polaca em matéria de ambiente 
com a legislação comunitária

   CM–
   PE 394.266/rev. II
   FdR 791827
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25. N° 106/2007, apresentada por D.B.L., de nacionalidade 
dinamarquesa, sobre discriminação relativamente ao pagamento 
de alimentos devidos a menores

   CM– PE 396.617/rev
   FdR 794515

26. N° 711/2007, apresentada por Jan Klusko, de nacionalidade 
polaca, em nome da empresa "Ekoinstal Jan Klusku i Partnerzy", 
sobre o incumprimento, por parte de um órgão jurisdicional 
francês, das disposições do Regulamento (CE) 1346/2000 do 
Conselho sobre processos de falência

   CM– PE 429.585
   FdR 792073

27. N° 878/2007,apresentada por Pedro Garcia Moreno, de 
nacionalidade espanhola, em nome da "Asociación de Naturalistas 
del Sureste (ANSE)", sobre o alegado incumprimento da 
legislação comunitária em matéria de ambiente por parte das 
autoridades regionais e locais da Comunidade Autónoma de 
Múrcia, Espanha

   CM– PE 430.489
   FdR 794539

28. N° 925/2007, apresentado por Joachim Weber, de nacionalidade 
alemã, sobre a directiva relativa ao tempo de trabalho

   CM– PE 407.984/rev
   FdR 793268

29. N° 1012/2007, apresentada por Miguel Gersol Fernandez, de 
nacionalidade espanhola, em nome do movimento sindical do 
Banco Santander, sobre a alegada violação do Tratado (Artigo 
39.°) e do direito derivado pela legislação em matéria de pensão 
complementar em Espanha
e
N° 1234/2007, apresentada por Juan Maria Martínez Fernández, 
de nacionalidade espanhola, em nome da "Asociación para la 
defensa de los derechos civiles" (Associação para a Defesa dos 
Direitos Civis), sobre a alegada violação da liberdade de 
circulação de trabalhadores pela legislação espanhola em matéria 
de pensões

   CM– PE 414.108/rev
   FdR 794518

30. N° 1172/2007, apresentada por Hans-Peter Schneider, de 
nacionalidade alemã, sobre a incompatibilidade entre a legislação 
alemã relativa aos cidadãos estrangeiros e a Carta dos Direitos 
Fundamentais, a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e a 
Directiva 2003/86/CE sobre o direito ao reagrupamento familiar
e
N° 916/2008, apresentada por Eilert Marks, de nacionalidade 
alemã, sobre reagrupamento familiar

   CM– PE 430.492
   FdR 794543

31. N° 1260/2007, apresentada por Stanislav Cavlek, de 
nacionalidade alemã, sobre "Ljubljanska Banka" e as alegadas 
violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado esloveno
e

   CM–
   PE 415.072/rev. II
   FdR 794521
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N° 1635/2008, apresentada por Katarina Meister, de 
nacionalidade alemã, sobre a rejeição, por parte do Tribunal 
Europeu dos Direitos do Homem, da sua queixa relativa a 
alegadas violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado 
esloveno

32. N° 1322/2007, apresentada por Yolanda Díaz Pérez, de 
nacionalidade espanhola, em nome da "Izquierda Unida de 
Galicia" (Esquerda Unida da Galiza), Jesús Ignácio Caselas Pérez, 
em nome da Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana 
de Ferrol, subscrita por 4 signatários, e Bernardo Bastida Sixto, 
em nome da "Cofradía de Pescadores de Ferrol" (Confraria dos 
Pescadores de Ferrol), sobre a abertura de uma central de 
regaseificação em Mugardos, Corunha 

   CM– PE 429.587
   FdR 792076

33. N° 118/2008, apresentada por Janett Burton, de nacionalidade 
britânica, sobre a aplicação da Directiva 2003/109/CE relativa ao 
estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa 
duração

   CM– PE 419.991/REV
   FdR 794524

34. N° 411/2008, apresentada por David Missud, de nacionalidade 
francesa, 
e
N° 412/2008, apresentada por Delphine Boury-Simoes, de 
nacionalidade francesa,
e
N° 439/2008, apresentada por David Missud, de nacionalidade 
francesa,
e
N° 477/2008, apresentada por N.S.B., de nacionalidade francesa, 
e
N° 503/2008, apresentada por Amine Salem, de nacionalidade 
francesa, 
e
N° 612/2008, apresentada por Célia Tuttle, de nacionalidade 
francesa, 
e
N° 613/2008, apresentada por Saskia Tuttle, de nacionalidade 
francesa,
e 
N° 865/2008, apresentada por Sylvie Chauvet, de nacionalidade 
francesa, 
sobre o acesso a estudos de pós-graduação na área da Saúde em 
França para cidadãos franceses a estudar no estrangeiro 

   CM– PE 429.589
   FdR 792078

35. N° 573/08, apresentada por Gary Simmons Michael, de 
nacionalidade britânica, sobre um litígio entre o peticionário e as 
autoridades espanholas relativamente à renovação do seu 

   CM– PE 429.591
   FdR 792080
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passaporte

36. N° 666/2008, apresentada por Gert Vercauteren, de nacionalidade 
belga, sobre os acordos visando a dupla tributação e a sua 
aplicação na Comunidade

   CM– PE 418.077/rev
   FdR 791837

37. N° 796/2008, apresentada por Antonios Chilakeas, de 
nacionalidade grega, sobre a venda de gasolina com chumbo e de 
carros sem catalisadores na Grécia 

   CM– PE 430.493
   FdR 794548

38. N° 1045/2008, apresentada por Federico Righi, de nacionalidade 
italiana, sobre a localização em italiano de produtos e serviços da 
Apple Inc. vendidos em Itália 

   CM– PE 429.593
  FdR 792082

39. N° 1069/2008, apresentada por S.B, de nacionalidade italiana, 
sobre o reconhecimento dos requisitos em matéria de 
competências linguísticas para os professores em Itália 

   CM– PE 423.918/rev
   FdR 794528

40. N° 1119/2008, apresentada por John Ashford, de nacionalidade 
britânica, sobre a incompatibilidade da legislação portuguesa em 
matéria de insolvências com as normas da UE no domínio do 
comércio

CM– PE 429.614
FdR 792165

41. N° 1120/2008, apresentada por Gordon McPherson, de 
nacionalidade britânica, sobre a trombofilia congénita

   CM– PE 430.494
   FdR 794549

42. N° 1179/2008, apresentada por Klaus Schäfer, de nacionalidade 
alemã, sobre o acesso livre aos sítios web da BBC

   CM– PE 429.594
   FdR 792083

43. N° 1302/2008, apresentada por Estelle Garnier, de nacionalidade 
francesa, em nome de "Compagnie des avoués près la Cour 
d'Appel d'Orleans", sobre a intenção do governo francês de 
suprimir a actividade de solicitador junto dos tribunais superiores 
franceses

   CM– PE 429.596
   FdR 792085

44. N° 1310/2008, apresentada por E.H., de nacionalidade 
neerlandesa, sobre a classificação dos produtos alcoólicos pelas 
autoridades alfandegárias neerlandesas ao abrigo da 
Nomenclatura Combinada

   CM– PE 423.934/rev
   FdR 791841

45. N° 1319/2008, apresentada por Massimo Capisani, de 
nacionalidade italiana, sobre a prorrogação de uma autorização de 
residência em Itália

    CM– PE 429.597
    FdR 792086
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46. N° 1443/2008, apresentada por L.G., de nacionalidade alemã, 
sobre o direito especial a um visto UE-Rússia para familiares em 
primeiro grau de diferentes nacionalidades

    CM– PE 429.598
    FdR 792087

47. N° 1479/2008, apresentado por Alessandro Cernecca, de 
nacionalidade italiana, sobre o custo das chamadas de telemóvel

    CM– PE 429.599
    FdR 792088

48. N° 1525/2008, apresentada por Henryka Solak, de nacionalidade 
polaca, sobre a não aplicação, por parte das autoridades polacas, 
da Directiva 1999/31/CE do Conselho relativa à deposição de 
resíduos em aterros

   CM– PE 427.106/rev
   FdR 794534

49. N° 1640/2008, apresentada por Georgi Gospodinov, de 
nacionalidade búlgara, sobre a criação de um aterro em 
Dimitrovgrad, no sul da Bulgária 

    CM– PE 429.600
    FdR 792089

50. N° 1652/2008, apresentada por D. T. B., de nacionalidade 
espanhola, sobre a construção de diversas auto-estradas na ilha de 
Ibiza (Baleares) com grave impacto ambiental nas zonas húmidas

CM– PE 429.601
FdR 792090

51. N° 1720/2008, apresentada por Günter Krembsler, de 
nacionalidade alemã, sobre a limitação inaceitável dos serviços de 
Internet publicitados como sendo de "taxa fixa"

    CM– PE 429.602
    FdR 792091

52. N° 1738/2008, apresentada por Claudia Peters, de nacionalidade 
alemã, em nome da sociedade "Ari All Road International 
GmbH", sobre a harmonização das sanções de trânsito na Europa

    CM– PE 429.603
    FdR 792092

53. N° 1768/2008, apresentada por Marcus Dietlmeier, de 
nacionalidade alemã, sobre a conservação de lâmpadas 
incandescentes

    CM– PE 429.606
    FdR 792154

54. N° 1801/2008, apresentada por Andreas Ludwig ,  de 
nacionalidade alemã, em nome da Iniciativa de Cidadãos Horka, 
sobre a construção de uma estação de depuração de águas

    CM– PE 429.607
    FdR 792155

55. N° 1831/2008, apresentada por Mustafa Irkan, de nacionalidade 
britânica, sobre a discriminação indirecta pelas autoridades suecas

   CM– PE 430.498
   FdR 794556

56. N° 1866/2008, apresentada por Horst-Günter Mazur, de 
nacionalidade alemã, sobre o sistema de saúde na Alemanha e a 
utilização de genéricos

    CM– PE 429.609
    FdR 792159

57. N° 1868/2008, apresentada por Suzanne Ludwig Kloth, de 
nacionalidade luxemburguesa, sobre as cotizações do seguro de 
doença luxemburguês

   CM– PE 427.076/rev
   FdR 791842
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58. N° 1880/2008, apresentada por G.v.d.L., de nacionalidade alemã, 
sobre os planos de proibição da produção de lâmpadas 
incandescentes
e
N° 1883/2008, apresentada por Hans Kolmeyer, de nacionalidade 
alemã, sobre os planos de proibição da produção de lâmpadas 
incandescentes

   CM– PE 429.610
   FdR 792160

59. N° 3/2009, apresentada por Gerhard Evert, de nacionalidade 
alemã, sobre os planos de eliminação progressiva das lâmpadas 
incandescentes
e
N° 272/2009, apresentada por Mario Trutschel, de nacionalidade 
alemã, sobre a proibição da produção de lâmpadas incandescentes

   CM– PE 430.279
   FdR 792926

60. N° 32/2009, apresentada por Karl Bauch, de nacionalidade alemã, 
em nome da "Deutscher Erfinder-Verband e. V." (Associação 
Alemã de Inventores), sobre o direito europeu em matéria de 
patentes

   CM– PE 429.611
   FdR 792161

61. N° 64/2009, apresentada por M.M., de nacionalidade marroquina, 
sobre a alegada discriminação na legislação relativa à 
elegibilidade para a cidadania

   CM– PE 430.501
   FdR 794559

62. N° 76/2009, apresentada por Marisa Tusha, de nacionalidade 
albanesa, sobre a proposta do Governo italiano de introdução de 
uma taxa aplicável à autorização de residência

   CM– PE 429.612
   FdR 792162

63. N° 81/2009, apresentada por A.L.C., de nacionalidade espanhola, 
sobre a mobilidade dos trabalhadores na UE e os direitos de 
pensão 

   CM– PE 430.379
   FdR 793804

64. N° 89/2009, apresentada por Thomas Hickmann, de 
nacionalidade alemã, em nome do comité do pessoal da Escola 
Europeia em Culham, subscrita por 61 signatários, sobre as 
condições salariais na Escola Europeia em Culham

   CM– PE 429.617
   FdR 792199

65. N° 192/2009, apresentada por Michael Ashbrook, de 
nacionalidade alemã, em nome da associação de trabalhadores 
"Solidariedade, Independência, Democracia (SID)", subscrita por 
469 signatários, sobre a contratação de trabalhadores nas 
instituições da UE

   CM– PE 430.503
   FdR 794562

66. N° 211/2009, apresentada por Liudvikas Ragauskis, 
nacionalidade lituana, sobre a alegada violação do direito eleitoral 
passivo nas eleições para o Parlamento Europeu na Lituânia

   CM– PE 430.504
   FdR 794563
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67. N° 294/2009, apresentada por Mark Sugrue, de nacionalidade 
irlandesa, sobre as taxas aplicáveis no contexto da emissão de 
vistos

   CM– PE 429.621
   FdR 792207

68. N° 302/2009, apresentada por Eugenia Ioan, de nacionalidade 
alemã, sobre perdas cambiais associadas ao pagamento da pensão 
romena na Alemanha 

   CM– PE 429.622
   FdR 792208

69. N° 306/2009, apresentada por Thomas Schuler, de nacionalidade 
alemã, sobre a liberdade de religião e o direito à exposição 
pública de expressão religiosa

   CM– PE 430.505
   FdR 794564

70. N° 339/2009, apresentada por Martin Lauer, de nacionalidade 
alemã, em nome da associação "Verband der AutoGas-Anlagen 
Einbaubetriebe e.V.", sobre os certificados ilegais de aprovação 
técnica para carros equipados com sistema GPL

   CM– PE 429.627
   FdR 792214

71. N° 347/2009, apresentada por Raúl Barrios Martinez, de 
nacionalidade britânica, sobre a não aplicação, por parte das 
autoridades espanholas, das disposições da Directiva 93/16/CEE 
do Conselho destinada a facilitar a livre circulação dos médicos e 
o reconhecimento mútuo dos seus diplomas, certificados e outros 
títulos, da Directiva 2005/36/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa ao reconhecimento das qualificações 
profissionais e das disposições do Tratado CE relativas ao direito 
de estabelecimento 

   CM– PE 430.507
   FdR 794566

72. N° 362/2009, apresentada por Kenneth Pils, de nacionalidade 
austríaca, sobre a protecção da profissão de fotógrafo na Áustria

   CM– PE 429.629
   FdR 792218

73. N° 380/2009, apresentada por Philip Mota, de nacionalidade 
francesa, sobre o vírus da febre catarral nos ovinos e bovinos

   CM– PE 429.642
   FdR 792277

74. N° 393/2009, apresentada por Luc Huckvale, de nacionalidade 
britânica, sobre as obrigações da Islândia para com os 
depositantes estrangeiros na filial bancária na Ilha de Man 
(Kaupthing Bank)

   CM– PE 429.644
   FdR 792279

75. N° 399/2009, apresentada por Ünal Zeran, de nacionalidade 
alemã, subscrita por 105 signatários, sobre a isenção de vistos de 
entrada para os cidadãos da Turquia

   CM– PE 429.646
   FdR 792282

76. N° 407/2009, apresentada por Gertrud Martin, de nacionalidade 
alemã, sobre o imposto sobre o valor acrescentado

   CM– PE 429.647
   FdR 792284
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77. N° 428/2009, apresentada por Bogdan Ghibea e Andrei Colta, de 
nacionalidade romena, em nome do grupo SC SKY Group S.R.L., 
sobre problemas de aplicação da lei romena que regula a 
adjudicação dos contratos públicos de fornecimento

   CM– PE 429.648
   FdR 792285

78. N° 436/2009, apresentada por R.L., de nacionalidade albanesa, 
sobre a alegada não observância, por parte das autoridades 
italianas, das disposições da Directiva 2003/86/CE do Conselho 
relativa ao direito ao reagrupamento familiar

   CM– PE 429.649
   FdR 792286

79. N° 439/2009, apresentada por Elsa Aimone, de nacionalidade 
italiana, subscrita por 86 signatários, sobre os doentes com cistos 
de Tarlov

   CM– PE 430.509
   FdR 794569

80. N° 459/2009, apresentada por Sergio Niola, de nacionalidade 
italiana, sobre a composição dos filtros de cigarros

   CM– PE 430.511
   FdR 794571

81. N° 463/2009, apresentada por Tomasz Brzdak, de nacionalidade 
polaca, sobre a situação na Palestina

   CM– PE 429.652
   FdR 792289

82. N° 470/2009, apresentada por U.P., de nacionalidade alemã, sobre 
a filiação obrigatória na Câmara de Comércio e Indústria

   CM– PE 429.653
   FdR 792290

83. N° 474/2009, apresentada por Wilco Wellemse, de nacionalidade 
neerlandesa, em nome de "MakelaarsPunt Nederland", sobre o 
alegado monopólio da Associação Neerla n d e s a  dos 
Intermediários do Sector Imobiliário (NVM)

   CM– PE 429.654
   FdR 792291

84. N° 498/2009, em nome de L.R., de nacionalidade portuguesa, 
sobre radiação electromagnética proveniente de mastros para 
antenas de telefonia móvel numa zona residencial em Oeiras, 
Portugal 

   CM– PE 429.655
   FdR 792292

85. N° 504/2009, apresentada por E.C.N., de nacionalidade 
espanhola, sobre a equivalência da sua formação médica para 
exercer a sua profissão em França 

   CM– PE 429.656
   FdR 792293

86. N° 507/2009, apresentada por Jerry Beades, de nacionalidade 
irlandesa, em nome da associação "Friends of Banking Ireland", 
sobre os custos excessivos cobrados pelo ACC/Rabobank às 
pequenas empresas

   CM– PE 430.512
   FdR 794572

87. N° 524/2009, apresentada por Giuseppe Ciampolillo, de 
nacionalidade italiana, em  nome de Comitato Cittadino Isola 
Pulita, sobre a instalação de um radar em Isola delle Femmine, 
Itália 

   CM– PE 429.657
   FdR 792294
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88. N° 537/2009, apresentada por Carsten Thurau, de nacionalidade 
alemã, sobre cartas de condução

   CM– PE 429.658
   FdR 792295

89. N° 570/2009, apresentada por G. D., de nacionalidade maltesa, 
sobre a nacionalização do Northern Rock Bank

   CM– PE 430.516
   FdR 794577

90. N° 579/2009, apresentada por Alessandro Sampoli, de 
nacionalidade italiana, sobre problemas em estabelecer um 
contrato com um operador telefónico

   CM– PE 430.517
   FdR 794579

91. N° 629/2009, apresentada por Giacomo Castelli, de nacionalidade 
italiana, sobre medidas anti-sísmicas de carácter preventivo

   CM– PE 430.520
   FdR 794582

o O o

92. Data e local da próxima reunião
 27 de Janeiro de 2010,  das 15h00 às 18h30
 28 de Janeiro de 2010,  das 9h00 às 12h30 


