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Utskottet för framställningar

PETI_OJ(2010)182_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 23 februari 2010, kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: ASP A3G-3

kl. 9.00–10.30 (inom stängda dörrar)

1. Samordnarnas sammanträde

***********

kl. 10.30

2. Godkännande av förslaget till föredragningslista (1) PE 439 108
FdR 804827

_________________________
(1) I enlighet med utskottets beslut av den 30 september 1997, på grundval av arbetsdokument PE 223.544, 
kommer punkterna under del B i förslaget till föredragningslista inte att diskuteras under detta sammanträde. 
Emellertid kan alla ledamöter innan sammanträdet avslutas begära att en punkt under del B flyttas upp till del A. 
Därmed kommer denna punkt att automatiskt uppföras i del A för att diskuteras vid ett senare sammanträde.
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3. Justering av protokollen från sammanträdena
   27–28 januari 2010

PV– PE 438 476
FdR 803762
+ bilagor

4. Meddelanden från ordföranden

5. Övriga frågor

6. Meddelanden från ordföranden om samordnarnas beslut

7. Yttrande om biologisk mångfald
 (2009/2108(INI))
Föredragande:  BOSTINARU  (S&D)
– behandling av ett förslag till yttrande

    PA– PE 438 222
    FdR 801922

8. Rapport om informationsuppdraget till Huelva (2010)
– preliminära resultat – muntlig rapport

I närvaro av Europeiska kommissionen

A. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar bör 
diskuteras i utskottet

Miljö

9. Framställning 878/2007, ingiven av Pedro Garcia Moreno (spansk 
medborgare), för Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), 
om brott mot EU:s miljölagstiftning som de regionala och lokala 
myndigheterna i den autonoma regionen Murcia (Spanien) påstås 
ha begått

   CM– PE 430. 489
   FdR 794539

10. Framställning 1322/2007, ingiven av Yolanda Díaz Pérez (spansk 
medborgare) för Izquierda Unida de Galicia (Förenade galiciska 
vänstern), Jesús Ignácio Caselas Pérez för Federación Roi Xordo 
de AAVV de la zona urbana de Ferrol, undertecknad av 
ytterligare fyra personer, och Bernardo Bastida Sixto för Cofradía 
de Pescadores de Ferrol (Ferrols fiskares brödraskap), om 
öppnandet av en förångningsanläggning i Mugardos, La Coruña

   CM– PE 429.587
   FdR 792076
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(i framställarens närvaro)

11. Framställning 1380/2007, ingiven av  Javier Gomez Gonzalez  
(spansk medborgare) om påstådda brott mot EG:s lagstiftning om 
tillgång till information och hantering av urbant avloppsvatten i 
samband med företaget Emasagras verksamhet (Granada, 
Spanien)

    CM– PE 430.489
    FdR 803744

Framställning 0482/2009, ingiven av Suzanne Wyatt (brittisk 
medborgare) och undertecknad av ytterligare 792 personer om 
problem som fastighetsägare ställs inför i Spanien
och
framställning 0484/2009, ingiven av José Alberto Escolar (spansk 
medborgare) om fastighetssektorn i Spanien. 

    CM– PE 438.298
    FdR 802732

Framställning 0933/2007, ingiven av Ruth J. Genda (brittisk 
medborgare), om problem med att återfå den handpenning som 
hon hade betalat till Banco Popular Hipotecario för köp av en 
lägenhet i Elviria (Marbella, Spanien) efter att byggherren brutit 
mot kontraktet

   CM– PE 421.488
   FdR 777511

12.

Framställning 0042/2009, ingiven av Yvonne Hewitt (brittisk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare fem personer, om 
förlusten av bankgarantier som lämnats för betalning av 
fastighetsprojekt i Spanien.

    PETI20100223_
    sir42-09_EN

* * *

kl. 15.00

Diskriminering

13. Framställning 1737/2008, ingiven av lord Richard Inglewood DL 
(brittisk medborgare), om den diskriminerande karaktären hos 
Europaparlamentets förordning om diskvalificering av det 
brittiska överhuset från 2008 om ställningen för medlemmar av 
överhuset som valts till ledamöter av Europaparlamentet

    PETI20100223_
    sir1737-08_EN
    + Yttrande AFCO 
    + emailUK 
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Miljö

14. Framställning 0539/2007, ingiven av Barry Curtin (brittisk 
medborgare), för ”Watergrasshill Community Association”, om 
påstådda överträdelser mot gemenskapslagstiftningen i samband 
med Corks kommunfullmäktiges beslut att tillåta brytning av sten 
över en regionalt betydelsefull akvifer (i framställarens närvaro)

    CM– PE 402.626
    FdR 708907

15. Framställning 1282/2007, ingiven av Rémi Sallé (fransk 
medborgare), för föreningen 4CASP, om miljöpåverkan från ett 
broprojekt över Loire, öster om Orléans, i samband med ringleden 
runt Orléans (”le grand contournement”)
(eventuellt i framställarens närvaro)

    CM– PE 376.453
    FdR 777276

16. Framställning 0551/2008, ingiven av Olivier Pereon (fransk 
medborgare) för Syndicat des Paludiers, om en påstådd 
överträdelse av direktiv 92/43/EEG sedan bygglov beviljats i 
närheten av ett skyddat NATURA 2000-område i Guerande
(eventuellt i framställarens närvaro)

    CM–PE 423.646/REV
    FdR 789340

17. Framställning 0468/2007, ingiven av Jan Terkel Nielsen (dansk 
medborgare), om överträdelser av EU:s miljökrav i samband med 
ett projekt för konstruktion av fritidshus i Danmark

   CM-O–
   PE 402.618/REV
   FdR 782457

18. Framställning 0980/2007, ingiven av Torkild Todsen (dansk 
medborgare), för ”Borgergruppen” (medborgargruppen), om den 
projekterade motorvägen mellan Kiplev och Sønderborg i 
Danmark

   CM-O–
   PE 411.974/REV
   FdR 782465

19. Framställning 0832/2008, ingiven av Anton Huber (tysk 
medborgare), om begäran om inställning av bidragen till 
forskningsprogrammet om farbarheten på Donau och särskilt 
mellan Straubing och Vilshofen

    CM– PE 423.667
    FdR 777626

20. Framställning 0669/2006, ingiven av I. K (grekisk medborgare), 
och undertecknad av 2 personer, om föroreningar på ön Spetses i 
Grekland

   CM–
   PE 390.341/REV. II
   FdR 791826

21. Framställning 0078/2007, ingiven av Mavroudis Voridis (grekisk 
medborgare), om uppförande av ett avfallsupplag i en del av östra 
Attika

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465
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22. Framställning 0742/2007, ingiven av Andreas Varnakiotis 
(grekisk medborgare), om anläggande av en soptipp i Achaia 
(Grekland) 

   CM– PE 405.830/REV
   FdR 794516

23. Framställning 0978/2008, ingiven av Panagiotis Bouras (grekisk 
medborgare) (för kommunstyrelsen i Megalopoli), om de grekiska 
myndigheternas bristande efterlevnad av EU:s kriterier och 
förfaranden för att ta emot avfall på deponier i samband med en 
planerad deponi i närheten av Megalopoli på Peloponnesos i 
Grekland

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

Erkännande av examensbevis

24. Framställning 0006/2009, ingiven av Jean Marie Taga Fosso 
(fransk medborgare), om diskriminering på grund av hans 
nationalitet genom de brittiska myndigheterna, som inte har 
erkänt hans franska examen som legitimerad farmaceut 
(i framställarens närvaro)

och
Framställning 1413/2009, ingiven av AE (spansk medborgare), 
om påstådd diskriminering på grund av nationalitet i samband 
med tillträde till farmaceutyrket i Storbritannien 
(i framställarens närvaro)

   CM– PE 427.081/REV
   FdR 802704

    PETI20100223_
    sir1413-09_EN

25. Framställning 0357/2006, ingiven av Kenneth Abela (maltesisk 
medborgare), om de maltesiska myndigheternas påstådda 
överträdelser av EG lagstiftningen om erkännande av 
examensbevis som likvärdiga 

   CM–
   PE 388.748/REV. III
   FdR 797160

Hälsa

26. Framställning 1221/2008, ingiven av Sergio Niola (italiensk 
medborgare), om tv-reklam för läkemedel i Italien 

   CM– PE 424,017/REV
   FdR 789349

27. Framställning  1325/2008, av B.M. (italiensk medborgare), om 
diskriminerande sjukförsäkringslagstiftning i Italien  
och 
Framställning 0307/2009, ingiven av Mirella Collina (italiensk 
medborgare), för Funzione Pubblica CGIL Imola med 1 215 
ytterligare undertecknare, om en ny sjukförsäkringslag i Italien 

   CM– PE 428,042
   FdR 789421

28. Framställning 0439/2009, ingiven av Elsa Aimone (italiensk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare 86 personer, om 
patienter med Tarlov-cystor

   CM– PE 430,509
   FdR 794569
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B. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar bör anses 
färdigbehandlade

29. Framställning 0612/2004, ingiven av Adam Bedkowski (polsk 
medborgare), om bevarande av biologisk mångfald i Polen 

   PE 357,721/REV. VII
   FdR 800186

Framställning 0161/2005, ingiven av Helmut Stolze (tysk 
medborgare), om beskattning av tyska fritidshusägare i Italien 

   PE 370.001/REV. IV
   FdR 800187

30.

Framställning 1223/2007, ingiven av Marc Wisbey (brittisk 
medborgare), om att skattemyndigheterna gynnar italienska 
medborgare som köper bostäder i Italien 

   PE 411,995/REV. IV
   FdR 800188

31. Framställning 0930/2005, ingiven av Marc Sthal (tysk 
medborgare), om erkännande i Tyskland av examina för 
fysioterapi erhållna i Nederländerna 

   PE 376,533/REV. VIII
   FdR 800189

Framställning 0230/2006, från Michael Reichart (österrikisk 
medborgare) om erkännande av medicinsk utbildning, som styrkts 
med kvalifikationer från två eller flera EU- eller EES länder 

   PE 384.376/REV. III
   FdR 800190

32.

Framställning 0239/2009, ingiven av C.A. (tysk medborgare), om 
problemen för läkare som utbildat sig i Österrike och som vill 
utbilda sig till specialistläkare i en annan medlemsstat 
och
framställning 0242/2009, ingiven av Polat Aslan (tysk 
medborgare), om problemen för läkare som utbildat sig i 
Österrike och som vill utbilda sig till specialistläkare i en annan 
medlemsstat 
och
framställning 0323/2009, ingiven av L.L. (österrikisk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare två personer, om 
problemen för läkare som utbildat sig i Österrike och som vill 
utbilda sig till specialistläkare i en annan medlemsstat 
och
framställning 0755/2009, ingiven av Peter Lercher (österrikisk 
medborgare), om problemen för läkare som utbildat sig i 
Österrike och som vill utbilda sig till specialistläkare i en annan
medlemsstat  
och
framställning 0970/2009, ingiven av J.B. (tysk medborgare), och 
undertecknad av ytterligare 145 personer, om problemen för 
läkare som utbildat sig i Österrike och som vill utbilda sig till 
specialistläkare i en annan medlemsstat 

   PE 428,098/REV.
   FdR 800191
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33. Framställning 0563/2007, ingiven av Nikitas Giannakakis 
(grekisk medborgare), om de grekiska myndigheternas 
överträdelser av bestämmelserna i kommissionens beslut om 
godkännande av ett statligt stöd till grekiska jordbrukare, fiskare 
och vattenbrukare som drabbats till följd av oväder under vintern 
2001–2002 

   CM– PE 430 489
   FdR 800201

34. Framställning 1245/2007, ingiven av Fikri Coskun (nederländsk 
medborgare) (för det assyriska folket), om ett bistånds- eller 
stödprogram för assyrier i Europa 

   CM– PE 431,092
   FdR 800220

35. Framställning 1340/2007, ingiven av Pēteris Aiševskis (lettisk 
medborgare), om statliga fotoföretags monopol på foton för 
officiella handlingar  

   CM– PE 431,093
   FdR 800221

36. Framställning 0177/2008, ingiven av Evangelou Stamatoglou 
(grekisk medborgare), om tillstånd för handel med växter 

   CM– PE 431,115
   FdR 800280

37. Framställning 0425/2008, ingiven av Prodromos Enotiadis 
(grekisk medborgare) för kommunfullmäktige i Kirei, om 
åsidosättande av EU:s miljölagstiftning i samband med byggandet 
av ett brunkolsdrivet kraftverk i Mantoudi på den grekiska ön 
Evia  

   CM– PE 416,505/REV
   FdR 800206

38. Framställning 1292/2008, ingiven av Georgios Matagos (grekisk 
medborgare), om de grekiska myndigheternas bristande 
genomför a n d e  av rådets rambeslut 2004/757/RIF om 
minimibestämmelser för brottsrekvisit och påföljder för olaglig 
narkotikahandel.

   CM– PE 424,023/REV
   FdR 800209

39. Framställning 1303/2008, ingiven av Lukasz Czula (polsk 
medborgare), för advokatfirman ”Zorawski – Czula – Wach”, om 
de polska myndigheternas bristande efterlevnad av EU:s rättsakter 
i samband med ett vägbygge i Warszawa 

   CM– PE 431,116
   FdR 800281

40. Framställning 1311/2008, ingiven av P.G. (maltesisk 
medborgare), om intressekonflikten mellan ledningen för den 
nationella aktören och den nationella tillsynsmyndigheten för 
mineraltillgångar på Malta

   CM– PE 426.981
   FdR 785712

41. Framställning 1428/2008, ingiven av Daniela Caprino (italiensk 
medborgare), för Federazione Verdi Cosenza, om användningen 
av kraftigt förorenat avfall vid uppförandet av skolor, vägar och 
parkeringsplatser i Crotone i Italien 

   CM– PE 431,117
   FdR 800282
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42. Framställning 1567/2008, ingiven av Tobias Burnus (tysk 
medborgare), om insättningsgarantier för bankfilialer inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

   CM– PE 427.112
  FdR 786526

43. Framställning 1577/2008, ingiven av Marek Brükner (tysk 
medborgare), för Lehman Geschädigte Arbeitsgruppe Frankfurt 
am Main, om konsekvenserna av banken Lehman Brothers 
kollaps och inrättandet av en fond för europeiska offer

   CM– PE 427.113
   FdR 786527

44. Framställning 0102/2009, ingiven av Eduardo Galguera García 
(spansk medborgare) (för Asociación Fuente Grande), om 
eliminering av plankorsningar på järnvägslinjen FEVE i dess 
sträckning genom kommunen Llanes, Asturien, Spanien 

    CM– PE 431,119
    FdR 800284

45. Framställning 0525/2009, ingiven av Warren Griffiths (brittisk 
medborgare), och undertecknad av ytterligare 210 personer, om 
köp av fast egendom i Cypern 

   CM– PE 430.514
   FdR 794575

46. Framställning 0601, ingiven av Manuel Guazo Calderón (spansk 
medborgare) för miljöorganisationen ‘Ecologistas en Acción’, om 
inverkan av det kommande arbetet med den östra 
avlastningsvägen i Comillas i Kantabrien

   CM– PE 431.123
   FdR 800298

47. Framställning 0607/2009, ingiven av Rona Steffens (tysk 
medborgare), om erkännande i Tyskland av hennes nederländska  
examen

   CM– PE 431.124
   FdR 800299

48. Framställning 0705/2009, ingiven av S.R.  (brittisk medborgare), 
om oegentligheter i samband med genomförandet av det EU-
finansierade Sialon-projektet i Grekland

   CM– PE 431.125
   FdR 800300

49. Framställning 0750/2009, ingiven av Benjamin Wilson (brittisk 
medborgare) om felaktig tillämpning av direktiv 2004/38 av 
migrationstjänstemän vid Dublins flygplats

   CM– PE 431.128
   FdR 800303

50. Framställning 0779/2009, ingiven av P.W. (tysk medborgare) om 
extra avgifter vid användning av kreditkort i utlandet

   CM– PE 431.100
   FdR 800238

51. Framställning 0807/2009, ingiven av Antonio Gagliardi (italiensk 
medborgare), för organisationen ”Lotta inquinamento per la tutela 
dell'ambiente volturino ONLUS” om elektromagnisk förorening 
och vilseledande från myndigheternas sida i Volturino 

    CM– PE 431.101
    FdR 800239

52. Framställning 0817/2009, ingiven av Navas Pérez (spansk 
medborgare), om situationen för tandläkare i Spanien

    CM– PE 431.103
    FdR 800241
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53. Framställning 0839/2009, ingiven av María Antonia Moro 
Ortigosa (spansk medborgare), om utbildningsministeriets 
erkännande av hennes sekreterarexamen som teknisk tvåspråkig 
sekreterare ”Brevet de Technicien Superieur” (BTS) 

    CM– PE 431.105
    FdR 800260

54. Framställning 0858/2009, ingiven av Gerhard Weil (tysk 
medborgare), om obligatoriskt offentliggörande av 
aktiebolagsredovisning

   CM– PE 431.106
   FdR 800268

55. Framställning 0870/2008, ingiven av John Keogan (irländsk 
medborgare), för North East Against Incineration, och 
undertecknad av ytterligare ca 7 000 personer, om invändningar 
mot det planerade uppförandet av ett kraftvärmeverk för biomassa 
vid College Nobber i grevskapet Meath på Irland

   CM– PE 420.031
   FdR 785683

56. Framställning 0887/2009, ingiven av Steven Worts (brittisk 
medborgare) om det godtyckliga tillbakadragandet av 
byggtillståndet för ett hus på hans ägor i Spanien

   CM– PE 431.107
   FdR 800269

57. Framställning 0925/2009, ingiven av Joeri Hoste (belgisk 
medborgare) om bankers arbetsmetoder

   CM– PE 431.108
   FdR 800271

58. Framställning 0933/2009, ingiven av Christina Trancioveanu  
(rumänsk medborgare) för transportorganisationerna FORT och  
APTE 2002, om de böter som ungerska myndigheter ålägger 
utländska transportföretag

   CM– PE 431.110
   FdR 800273

59. Framställning 0957/2009, ingiven av S.T. (italiensk medborgare) 
om den fria rörligheten för personer i EU

   CM– PE 431,111
   FdR 800274

o O o

60. Datum och plats för nästa sammanträde
  22  mars 2010 kl.15.00–18.30
  23  mars 2010 kl. 9.00–12.30 


