
OJ\804827EL.doc PE439.108v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2010)182_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2010, από 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ. και από 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα ASP A3G-3

από 9 π.μ. έως 10.30 π.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

στις 10.30 π.μ.

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 439.108
FdR 804827

_________________________
(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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3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:
 27-28 Ιανουαρίου 2010

PV– PE 438.476
FdR 803762
+ παραρτήματα

4. Ανακοινώσεις του προέδρου

5. Διάφορα

6. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

7. Γνωμοδότηση για τη βιοποικιλότητα
 (2009/2108(INI))
Εισηγητής: BOSTINARU (S&D)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

  PA– PE 438.222
  FdR 801922

8. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική αποστολή στη Huelva (2010)
- προκαταρκτικά αποτελέσματα - προφορική έκθεση

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές για συζήτηση σε επιτροπή με βάση τη γραπτή απάντηση της Επιτροπής

Περιβάλλον

9. 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

10. 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
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(παρουσία της αναφέρουσας)

11. Αριθ. 1380/2007 του Javier Gomez Gonzalez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε σχέση με τη 
δραστηριότητα της εταιρείας "Emasagra" (Γρανάδα, Ισπανία)

  CM–PE 414.063/αναθ.
  FdR 803744

Αριθ. 482/2009, της Suzanne Wyatt, βρετανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 792 υπογραφές, σχετικά με προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ισπανία 
και
Αριθ. 484/2009, του José Alberto Escolar, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κτηματαγορά στην Ισπανία 

  CM– PE 438.298
  FdR 802732

Αριθ. 933/2007, της Ruth J. Genda, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισε για την ανάκτηση της 
προκαταβολής που είχε καταθέσει στην Banco Popular 
Hipotecario για την αγορά διαμερίσματος στην Elviria (Marbella, 
Ισπανία) μετά την παράβαση συμβατικών υποχρεώσεων από 
πλευράς του εργολάβου 

 CM– PE 421.488
 FdR 777511

12.

Αριθ. 42/2009, της Yvonne Hewitt, βρετανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 5 υπογραφές, σχετικά με την απώλεια 
προκαταβολών που κατατέθηκαν σε τράπεζες ως εγγύηση για την 
αγορά ακινήτων στην Ισπανία 

  PETI20100223_
  sir42-09_EN

* * *

στις 3 μ.μ.

Διακρίσεις

13. Αριθ. 1737/2008 του Λόρδου Richard Inglewood DL, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον διακριτικό χαρακτήρα του κανονισμού 
για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2008, για την έκπτωση από 
το αξίωμα του μέλους της Βουλής των Λόρδων μελών που έχουν 
εκλεγεί βουλευτές του ΕΚ 

  PETI20100223_
  sir1737-08_EN
  +γνωμοδότηση AFCO 
  +email ΗΒ
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 Περιβάλλον

14. Αριθ. 539/2007, του Barry Curtin, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Watergrasshill Community Association", σχετικά 
με εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΚ όσον αφορά 
την απόφαση του συμβουλίου του Cork να επιτρέψει τη 
λειτουργία λατομείου πάνω από σημαντικό για την περιφέρεια 
υδροφόρο ορίζοντα
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 402.626
  FdR 708907

15. Αριθ. 1282/2007, του κ. Rémi Sallé, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης 4CASP, σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις ενός σχεδίου κατασκευής γέφυρας πάνω από τον 
Λίγηρα, ανατολικά της Ορλεάνης, στο πλαίσιο της περιφερειακής 
οδού γύρω από την Ορλεάνη ("le grand contournement")
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 376.453
  FdR 777276

16. Αριθ. 551/2008, του Olivier Pereon, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης εργαζομένων σε αλυκές, σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ ως συνέπεια της 
έκδοσης πολεοδομικής άδειας για αναπτυξιακό έργο κοντά σε 
προβλεπόμενη ζώνη NATURA 2000 στην Guerande
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

  CM–PE 423.646/αναθ.
  FdR 789340

17. Αριθ. 468/2007, του Jan Terkel Nielsen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον 
που αφορά σχέδιο κατασκευής εξοχικών κατοικιών στη Δανία

 CM-O–
 PE 402.618/αναθ.
 FdR 782457

18. Αριθ. 980/2007, του κ. Torkild Todsen, δανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Borgergruppen" (Ομάδα Πολιτών), σχετικά με το 
σχέδιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Kiplev και 
Sønderborg στη Δανία 

 CM-O–
 PE 411.974/αναθ.
 FdR 782465

19. Αριθ. 832/2008, του Anton Huber, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με έκκληση για αναστολή της χρηματοδότησης 
ερευνητικού προγράμματος που αφορά την πλοϊμότητα του 
Δούναβη, ιδιαίτερα δε του τμήματος μεταξύ Straubing και 
Vilshofen 

  CM– PE 423.667
  FdR 777626

20. 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/αναθ. II
 FdR 791826
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21. Αριθ. 78/2007 του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων σε 
τοποθεσία στην Ανατολική Αττική 

 PE 396.614/αναθ. II
 FdR 777465

22. Αριθ. 742/2007, του Ανδρέα Βαρνακιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δημιουργία χωματερής στην Αχαΐα (Ελλάδα)

 CM– PE 405.830/αναθ.
 FdR 794516

23. Αριθ. 978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της Μεγαλόπολης, 
σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρους των ελληνικών 
αρχών των κοινοτικών κριτηρίων και διαδικασιών υποδοχής των 
αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευής χώρου υγειονομικής 
ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου, 
στην Ελλάδα 

 CM– PE 421.179
 FdR 770978

Αναγνώριση προσόντων

24. Αριθ. 6/2009, του Jean Marie Taga Fosso, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διάκριση λόγω εθνικότητας όσον αφορά την άρνηση 
των βρετανικών αρχών να αναγνωρίσουν το γαλλικό πτυχίο του 
στη φαρμακευτική
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αριθ. 1413/2009, του AE, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την πρόσβαση 
στο επάγγελμα του φαρμακοποιού στο Ηνωμένο Βασίλειο
(παρουσία του αναφέροντος)

 CM– PE 427.081/αναθ.
 FdR 802704

  PETI20100223_
  sir1413-09_EN

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

 CM–
 PE 388.748/αναθ. III
 FdR 797160

Υγεία

26. Αριθ. 1221/2008, του Sergio Niola, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τηλεοπτικές διαφημίσεις φαρμακευτικών προϊόντων στην 
Ιταλία

 CM– PE 424.017/αναθ.
 FdR 789349

27. Αριθ. 1325/2008, της B.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
νομοθεσία που εισάγει διακρίσεις όσον αφορά την ασθένεια στην 
Ιταλία
και

 CM– PE 428.042
 FdR 789421
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Αριθ. 307/2009, της Mirella Collina, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Funzione Pubblica CGIL Imola", η οποία 
συνοδεύεται από 1.215 υπογραφές, σχετικά με τη νέα νομοθεσία 
για την ασθένεια στην Ιταλία

28. 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
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Β. Αναφορές των οποίων προτείνεται η περάτωση υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής

29. Αριθ. 612/2004 του Adam Bedkowski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας στην Πολωνία 

 PE 357.721/αναθ. VII
 FdR 800186

Αριθ. 161/2005, του Helmut Stolze, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη φορολόγηση γερμανών ιδιοκτητών δευτερευουσών 
κατοικιών στην Ιταλία

 PE 370.001/αναθ. IV
 FdR 800187

30.

Αριθ. 1223/2007, του Marc Wisbey, βρετανικής ιθαγένειας,
σχετικά με προτιμησιακή αντιμετώπιση από τις φορολογικές 
αρχές των ιταλών υπηκόων που αγοράζουν κατοικία στην Ιταλία 

 PE 411.995/αναθ. IV
 FdR 800188

31. Αριθ. 930/2005, του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας 
στη Γερμανία 

 PE 376.533/αναθ. VIII
 FdR 800189

Αριθ. 230/2006 του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης που 
αποδεικνύεται με τίτλους που αποκτήθηκαν σε δύο ή 
περισσότερες χώρες της ΕΕ ή του ΕΟΧ

 PE 384.376/αναθ. III
 FdR 800190

32.

Αριθ. 239/2009, του C. A., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιατροί που έχουν σπουδάσει 
στην Αυστρία και επιθυμούν να παρακολουθήσουν πρόγραμμα 
εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού σε άλλο κράτος μέλος
και
Αριθ. 242/2009, του Polat Aslan, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιατροί που έχουν 
σπουδάσει στην Αυστρία και επιθυμούν να παρακολουθήσουν 
πρόγραμμα εκπαίδευσης ειδικευμένου ιατρού σε άλλο κράτος 
μέλος
και
Αριθ. 323/2009, του L. L., αυστριακής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι ιατροί που εκπαιδεύονται στην Αυστρία και 
αναζητούν περαιτέρω ιατρική εκπαίδευση σε άλλο κράτος μέλος
και
Αριθ. 755/2009, του Peter Lercher, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζουν ιατροί που έχουν 
εκπαιδευθεί στην Αυστρία και επιθυμούν να εξειδικευθούν σε 
άλλο κράτος μέλος
και
Αριθ. 970/2009, του J. B., γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 145 υπογραφές, σχετικά με τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν ιατροί που έχουν σπουδάσει στην Αυστρία και 

 PE 428,098/αναθ.
 FdR 800191
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επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικότητα σε άλλο κράτος μέλος

33. Αριθ. 563/2007, του Νικήτα Γιαννακάκη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραβίαση εκ μέρους των ελληνικών αρχών των 
διατάξεων που περιλαμβάνει η απόφαση της Επιτροπής σχετικά 
με τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στους έλληνες γεωργούς, 
αλιείς και υδατοκαλλιεργητές που επλήγησαν από τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες τον χειμώνα του 2001-2002 

 CM– PE 415.031/αναθ.
 FdR 800201

34. Αριθ. 1245/2007, του Fikri Coskun, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του ασσυριακού λαού, σχετικά με πρόγραμμα 
υποστήριξης/χρηματοδότησης των Ασσυρίων στην Ευρώπη 

 CM– PE 431.092
 FdR 800220

35. Αριθ. 1340/2007, του Pēteris Aiševskis, λετονικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το μονοπώλιο της λήψης φωτογραφιών για επίσημα 
έγγραφα από κρατικές εταιρείες

 CM– PE 431.093
 FdR 800221

36. Αριθ. 177/2008, του Ευάγγελου Σταμάτογλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με άδεια εμπορίας φυτών

 CM– PE 431.115
 FdR 800280

37. Αριθ. 425/2008, του Πρόδρομου Ενωτιάδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της δημοτικής αρχής του δήμου Κηρέως, σχετικά με 
παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση 
με την κατασκευή λιθανθρακικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής 
στο Μαντούδι στη νήσο Εύβοια, στην Ελλάδα 

 CM– PE 416.505/αναθ.
 FdR 800206

38. Αριθ. 1292/2008, του Γεωργίου Ματάγου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παράλειψη των ελληνικών αρχών να 
ενσωματώσουν στο εθνικό δίκαιο την απόφαση-πλαίσιο 
2004/757/ΔΕΥ του Συμβουλίου για τη θέσπιση ελάχιστων 
διατάξεων σχετικά με τα στοιχεία της αντικειμενικής υπόστασης 
των εγκλημάτων και τις ποινές που ισχύουν στον τομέα της 
παράνομης διακίνησης ναρκωτικών 

 CM– PE 424.023/αναθ.
 FdR 800209

39. Αριθ. 1303/2008, του Lukasz Czula, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της δικηγορικής εταιρείας "Zorawski - Czula – Wach", 
σχετικά με την παράλειψη των πολωνικών αρχών να εφαρμόσουν 
νομικές πράξεις της ΕΕ σε σχέση με την κατασκευή οδού στη 
Βαρσοβία 

 CM– PE 431.116
 FdR 800281

40. Αριθ. 1311/2008, του P. G, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με 
σύγκρουση συμφερόντων όσον αφορά την ηγεσία του εθνικού 
φορέα εκμετάλλευσης και της εθνικής ρυθμιστικής αρχής 
ορυκτών πόρων στη Μάλτα 

 CM– PE 426.981
 FdR 785712
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41. Αριθ. 1428/2008, της Daniela Caprino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Federazione Verdi Cosenza, σχετικά με τη χρήση 
εξαιρετικά μολυσμένων αποβλήτων για την κατασκευή σχολείων, 
οδών και χώρων στάθμευσης στην περιοχή Crotone της Ιταλίας 

 CM– PE 431.117
 FdR 800282

42. Αριθ. 1567/2008 του Tobias Burnus, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με συστήματα εγγυήσεων για υποκαταστήματα τραπεζών 
στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο 

 CM– PE 427.112
 FdR 786526

43. Αριθ. 1577/2008, του Marek Brükner, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe 
Frankfurt am Main, σχετικά με τις συνέπειες της κατάρρευσης 
της τράπεζας Lehman Brothers και τη δημιουργία ταμείου για τα 
θύματα στην Ευρώπη 

 CM– PE 427.113
 FdR 786527

44. Αριθ. 102/2009, του Eduardo Galguera García, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης "Fuente Grande", σχετικά με 
την απομάκρυνση των ισόπεδων διαβάσεων της σιδηροδρομικής 
γραμμής μικρού πλάτους FEVE στον δήμο Llanes, στην Asturias 
της Ισπανίας

  CM– PE 431.119
  FdR 800284

45. Αριθ. 525/2009, του Warren Griffiths, βρετανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 210 υπογραφές, σχετικά με την αγορά 
ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο 

 CM– PE 430.514
 FdR 794575

46. Αριθ. 601/2009, του Manuel Guazo Calderón, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Ecologistas en Acción", σχετικά με 
τις επιπτώσεις των μελλοντικών εργασιών της ανατολικής 
παρακαμπτήριας οδού στην Comillas στην Cantabria

 CM– PE 431.123
 FdR 800298

47. Αριθ. 607/2009 της Rona Steffens, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση στη Γερμανία των ακαδημαϊκών 
προσόντων που απέκτησε στις Κάτω Χώρες

 CM– PE 431.124
 FdR 800299

48. Αριθ. 705/2009, του S.R., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παρατυπίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος SIALON 
στην Ελλάδα, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ

 CM– PE 431.125
 FdR 800300

49. Αριθ. 750/2009, του Benjamin Wilson, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εσφαλμένη εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ 
από τους αξιωματικούς της υπηρεσίας μετανάστευσης στο 
αεροδρόμιο του Δουβλίνου 

 CM– PE 431.128
 FdR 800303

50. Αριθ. 779/2009, του P. W., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πρόσθετες χρεώσεις κατά την πληρωμή με πιστωτική κάρτα 

 CM– PE 431.100
 FdR 800238
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51. Αριθ. 807/2009, του Antonio Gagliardi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης "Lotta inquinamento per la tutela 
dell'ambiente volturino ONLUS", σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική ρύπανση και την παραπλάνηση από τις 
δημόσιες αρχές στο Volturino 

  CM– PE 431.101
  FdR 800239

52. Αριθ. 817/2009, του Lujan Navas Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση των οδοντιάτρων στην Ισπανία 

  CM– PE 431.103
  FdR 800241

53. Αριθ. 839/2009, της María Antonia Moro Ortigosa, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση από το Υπουργείο 
Παιδείας του τίτλου γραμματειακών σπουδών της "Brevet de 
Technicien Superieur" (BTS) ως διπλώματος δίγλωσσης 
γραμματέως 

  CM– PE 431.105
  FdR 800260

54. Αριθ. 858/2009, του Gerhard Weil, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υποχρεωτική δημοσίευση των λογαριασμών 
ανώνυμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

 CM– PE 431.106
 FdR 800268

55. Αριθ. 870/2008, του John Keogan, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της North East Against Incineration, η οποία 
συνοδεύεται από περίπου 7.000 υπογραφές, σχετικά με αντίθεσή 
του προς τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μονάδας παραγωγής 
θέρμανσης και ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στο College 
Nobber (Κομητεία Meath, Ιρλανδία) 

 CM– PE 420.031
 FdR 785683

56. Αριθ. 887/2009, του Steven Worts, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αυθαίρετη ανάκληση της άδειας οικοδόμησης 
οικίας στο οικόπεδό του στην Ισπανία 

 CM– PE 431.107
 FdR 800269

57. Αριθ. 925/2009, του Joeri Hoste, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις εργασιακές πρακτικές τραπεζών 

 CM– PE 431.108
 FdR 800271

58. Αριθ. 933/2009, της Christina Trancioveanu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των FORT και APTE 2002, σχετικά με 
τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε μεταφορικές εταιρείες τρίτων 
χωρών από τις ουγγρικές αρχές 

 CM– PE 431.110
 FdR 800273

59. Αριθ. 957/2009, της S. T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην Ευρώπη 

 CM– PE 431.111
 FdR 800274
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60. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης
  22 Μαρτίου 2010, 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
  23 Μαρτίου 2010, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.


