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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 31 Μαΐου 2010,  15.00 – 18.30
Τρίτη 1η Ιουνίου 2010,  9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS  P1A002  

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 442.831
FdR 817576

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
 26 - 27  Απριλίου  2010

PV– PE 441.180
FdR 815347
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

Παρουσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

                                               
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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A. Αναφορές για συζήτηση σε επιτροπή επί τη βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής

Υγεία

5. Αριθ. 986/2006 του Θεόδωρου Δαλμάρη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση στην Ελλάδα κοινοτικών διατάξεων 
σχετικά με ειδικούς όρους για την χορήγηση αδειών σε 
καταστήματα που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση και 
τη διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης

   CM–
   PE 392.230/ΑΝΑΘ. II
   FdR 802600

6. Αριθ. 33/2009 του Klaus Landahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την καταγωγή και προέλευση των τροφίμων

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

7. Αριθ. 982/2009 της Birgit Meyer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απόσυρση από την αγορά μιας κρέμας αντηλιακής 
προστασίας, που φέρεται να είναι αποτέλεσμα ενός κανονισμού 
της ΕΕ
και
Αριθ. 1055/2009 της Sylvia Rögele, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το γεγονός ότι αποσύρθηκε από την αγορά η 
αγαπημένη της αντηλιακή κρέμα
και
Αριθ. 1194/2009 της Waltraud Kurz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόσυρση από την αγορά μιας κρέμας αντηλιακής 
προστασίας, γεγονός που υποτίθεται ότι προέκυψε συνεπεία 
κανονισμού της ΕΕ
(παρουσία του παρασκευαστή)

   CM– PE 431.112
   FdR 800276

   
PETI20100531_απάντη-
ση   Wala982-09_EN

Περιβάλλον -  Ζώα

8. Αριθ. 1428/2009 του J. B. Koster, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα

   CM– PE 440.083
   FdR 810992

Αριθ. 915/2008 της Dorothea Erndt, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση στα εργαστήρια δοκιμών σε ζώα 
της γερμανικής εταιρείας Covance και με την απαγόρευση 
πειραμάτων σε μεγάλα ανθρωποειδή

   CM– PE 423.671
   FdR 777631

9.

Αναφορά 1063/2008, της Emily McIvor, βρετανικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 150.000 υπογραφές, σχετικά με την 
κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα

   CM– PE 424.007
   FdR 784408
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Αριθ. 1248/2009 του E. C. Chadwick, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα πειράματα σε ζώα
και
Αριθ. 1502/2009 της Bettee Hemingway, βρετανικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 5 υπογραφές, σχετικά με απαγόρευση 
των πειραμάτων σε ζώα

   PETI20100531sir
   1248-09_EN

   PETI20100531sir
   1502-09_EN

10. Αριθ. 252/2008 της Suzanne Thorpe, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με απαγόρευση της χρήσης σκυλιών και κουταβιών της 
ράτσας beagle για διεξαγωγή πειραμάτων σε ζώα
και
Αριθ. 805/2009 του Andreas Otto, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα πειράματα σε ζώα

   CM– PE 418.058
   FdR 759759

   PETI20100531sir
   805-09_EN

Διακρίσεις

11. Αριθ. 1274/2009 της Rachel Mullen, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συμμαχίας για ισότητα και δικαιώματα "Equality 
and Rights Alliance", σχετικά με τις περικοπές προσωπικού από 
την ιρλανδική κυβέρνηση που θίγει τη δραστηριότητα της αρχής 
Equality
(ενδεχομένως παρουσία της αναφέρουσας )

   CM– PE 440.072
   FdR 810980

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

   CM–
   PE 407.997/ΑΝΑΘ. II
   FdR 810827

12.

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/ΑΝΑΘ.
   FdR 800218

13. Αριθ. 777/2009 του Patrick Kinnersly, βρετανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της White Horse Alliance, σχετικά με εικαζόμενη 
παράλειψη των βρετανικών αρχών να συμμορφωθούν με την 
κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους σε σχέση με τη 
σχεδιαζόμενη παρακαμπτήρια οδό του Westbury και άλλα 

   CM– PE 440.053
   FdR 810957
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σημαντικά σχέδια αυτοκινητοδρόμων
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος )

Διακρίσεις

14. Αριθ. 632/2008 του Robert Biedron, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Kampania Przeciw Homofobii» (Εκστρατεία κατά 
της Ομοφοβίας), σχετικά με την απροθυμία των πολωνικών
αρχών να εκδώσουν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης σε 
πολωνούς πολίτες που επιθυμούν να συνάψουν σχέση 
καταχωρισμένης συμβίωσης με άτομο του ίδιου φύλου σε άλλο 
κράτος μέλος

   CM_old–
   PE 420.019
   FdR 766651

* * *

1η Ιουνίου 2010,  9.00 – 12.30

από 9.00 έως 10.00  (κεκλεισμένων των θυρών)

15. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

10.00

16. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

*** Ψηφοφορίες ***

17. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής
Αναφορών κατά το έτος 2009
(2009/2139(INI))
Εισηγητής :  ITURGAIZ ANGULO (EPP)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

    AM– PE 441.258
    FdR 815973
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18. Γνωμοδότηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα
(2009/2108(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης :  BOSTINARU  (S-D)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

   AM– PE 441.275
   FdR 816208

*** Τέλος ψηφοφορίας ***

Περιβάλλον

19. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Huelva για τις 
αναφορές 631/2007, 1458/2007 και 1682/2008  (16-18.02.2010)
- εξέταση
(παρουσία των ισπανικών αρχών  
και των αναφερόντων)

   DT– PE 439.341
   FdR 806932

   CM–PE 402.639/ΑΝΑΘ.
   FdR 816591

20. Αριθ. 1300/2007 του κ. Sheelagh Morris, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ομάδας St. Margarets Concerned Residents, 
σχετικά με παρατυπίες που αφορούν την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σε 
σχέση με την έγκριση αναπτυξιακών έργων στο αεροδρόμιο του 
Δουβλίνου

  CM– PE 414.271
   FdR 747484

21. Αριθ. 353/2009 του Luigi di Marino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Associazione Assobalneari Campania», σχετικά με 
την επιθεώρηση εγγράφων που αφορούν την πρόσβαση σε 
έγγραφα που σχετίζονται με το έργο «Porto Turistico di 
Pinetamare» στο Castel Volturno (Ιταλία)

   CM– PE 428.116
   FdR 789542

Διακρίσεις

22. Αριθ. 128/2009 του Norbert Kaiser, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ίση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων στη 
Γερμανία

    CM–
    PE 428.087/ΑΝΑΘ.
   FdR 802705

23. Αριθ. 363/2007 της Doris Mueller, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ελληνικές αρχές

   CM–
   PE 416.403/ΑΝΑΘ. II
   FdR 797165

Ελεύθερη μετακίνηση
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24. Αριθ. 242/2007 του Lars Evan Jørgensen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα με την Υπηρεσία Αλλοδαπών της Δανίας

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

25. Αριθ. 448/2008 της K. A., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των αρχών της ΕΕ για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης εκ μέρους των 
γαλλικών αρχών

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

Θεμελιώδη δικαιώματα

26. Αριθ. 1039/2007 του Giuseppe Lipari, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής «construiamo il domani» (ας χτίσουμε το 
αύριο), σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην εκπαίδευση όσον αφορά την πρόσβαση στη 
Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή στην Ιταλία

    CM– PE 430.776
    FdR 797169

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

27. Αριθ. 283/2005 του Horst Hinspeter, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ηχορύπανση και τον κίνδυνο ατυχημάτων που 
προκαλεί σε αστική περιοχή διάδρομος προσγείωσης ελαφρών 
αεροσκαφών

   CM–
   PE 376.485/ΑΝΑΘ.
   FdR 810818

28. Αριθ. 997/2006 του Jésus Valiente, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los 
Recursos de Extremadura" (Adenex), σχετικά με το τουριστικό 
συγκρότημα "Marina Isla de Valdecanes" που πρόκειται να 
κατασκευαστεί σε προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 
2000

    CM–
    PE 394.282/ΑΝΑΘ. II
    FdR 810820

29. Αριθ. 450/2007 της Lucienne Pace, μαλτεζικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
σε σχέση με τις αλλαγές στα όρια ανάπτυξης που προτάθηκαν 
από τη μαλτεζική Αρχή Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

    CM–
    PE 400.360/ΑΝΑΘ. II
    FdR 810823

30. Αριθ. 1049/2007 της Eileen Shanahan, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τoν καταστροφικό αντίκτυπο της κατασκευής 
αυτοκινητοδρόμου στο Κάστρο Carrigaphooca

    CM–
   PE 408.002/ΑΝΑΘ.
    FdR 810830
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31. Αριθ. 1135/2007 της Romana Sodotovicova, σλοβακικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κράτηση από την αστυνομία και τις 
διαδικασίες απέλασης

    CM–
    PE 411.985/ΑΝΑΘ. II
    FdR 810831

32. Αριθ. 1285/2007 του Giovanni Maria Turra, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Società Centro Residenziale INGEFIN S.r.l., 
σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες που σχετίζονται με δημόσια 
πρόσκληση υποβολής προσφορών για κατασκευαστικό έργο στον 
δήμο του Golfo Aranci

    CM–
    PE 415.073/ΑΝΑΘ. II
    FdR 810833

33. Αριθ. 511/2008 της Marina Mastromauro, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Pastificio Attilio Mastromauro σχετικά με τις 
προϋποθέσεις και τη νομοθεσία για την παρασκευή ζυμαρικών 
στην Ιταλία

   CM–
   PE 423.907/ΑΝΑΘ.
   FdR 810839

34. Αριθ. 937/2008 του D.K, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
της ΕΕ ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της εταιρείας 
Grampian Country Pork Hall's Limited (GCP), West Lothian 
(Σκοτία, Ηνωμένο Βασίλειο)

   CM–
   PE 423.673/ΑΝΑΘ.
   FdR 810841

35. Αριθ. 1025/2008 του B. H., βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης κατοίκων του Hazelhurst, η οποία συνοδεύεται από 
297 υπογραφές, σχετικά με την αντίθεσή του προς ένα έργο 
ανέγερσης κατοικιών στο Ashton-Under-Lyne (Lancashire, 
Ηνωμένο Βασίλειο)

    CM–
    PE 428.032/ΑΝΑΘ.
    FdR 810932

36. Αριθ. 1171/2008 της Deborah Porter, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Radstock Action Group, σχετικά με δυσμενή 
αντίκτυπο σχεδιαζόμενου έργου επί του πληθυσμού νυχτερίδων 
στο Radstock, στο Bath και στο βορειοανατολικό Somerset 
(Αγγλία)

    CM–
    PE 428.038/ΑΝΑΘ.
   FdR 810933

37. Αριθ. 1532/2008 του Nikolay Nikolov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της επιτροπής πρωτοβουλίας των συνοικιών 
Chehlevtsi, Velchevtsi, Diado Dianko και Hristo Smirnenski της 
πόλης Gabrovo, η οποία συνοδεύεται από 400 υπογραφές, 
σχετικά με τον σχεδιασμό και την εκτέλεση του προτεινόμενου 
σχεδίου παρακαμπτήριας οδού στα δυτικά της πόλης Gabrovo 
στη βορειοανατολική Βουλγαρία

    CM–
    PE 427.001/ΑΝΑΘ.
    FdR 810939

38. Αριθ. 90/2009 του Pal Nemeth, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αντιρρήσεις για την κατασκευή των σχεδιαζόμενων 
εγκαταστάσεων ιαματικών λουτρών στο δήμο Makó της 
Ουγγαρίας

   CM–
   PE 429.618/ΑΝΑΘ
   FdR 810945
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39. Αριθ. 480/2009 του Maximino Sousa Pérez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της σχολής οδήγησης «Auto Escuela 
Sousa», σχετικά με αθέμιτο ανταγωνισμό από σχολές οδήγησης 
που επιδοτούνται από την κυβέρνηση της Γαλικίας

   CM– PE 440.049
   FdR 810951

40. Αριθ. 518/2009 του Tamás Benocz, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας ΕΚ σε 
σχέση με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση των ελαφρών 
τετρακύκλων (αυτοκίνητα με βοηθητικό κινητήρα) στην 
Ουγγαρία

   CM–
   PE 430.513/ΑΝΑΘ
   FdR 810952

41. Αριθ. 646/2009 του Markus Sonnenschein, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Gewerkschaft Nahrung, Genuss, 
Gaststätten, η οποία συνοδεύεται από 50 υπογραφές, σχετικά με 
ασυμβατότητα μεταξύ της νομοθεσίας περί κοινωνικής 
ασφάλισης της Γερμανίας και της Ελβετίας, η οποία ζημιώνει 
τους διασυνοριακούς εργαζόμενους (που διαμένουν στη Γερμανία 
και εργάζονται στην Ελβετία)

   CM– PE 440.052
   FdR 810956

42. Αριθ. 826/2009 του T. S., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απαράδεκτη μεταχείριση πολωνών εργαζομένων στο Ηνωμένο 
Βασίλειο

   CM– PE 440.054
   FdR 810958

43. Αριθ. 1041/2009 του M.M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα με την αίτηση ρώσου υπηκόου για έκδοση 
θεώρησης προκειμένου να επισκεφθεί τη Γερμανία

   CM– PE 440.057
   FdR 810963

44. Αριθ. 1092/2009 του Dimitri Tchernitchenko, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση των γαλλικών αρχών να 
εκδώσουν θεώρηση μακράς διαρκείας στη μητέρα του, ουκρανή 
πολίτη

   CM– PE 440.059
   FdR 810965

45. Αριθ. 1118/2009 του R.A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση εθνικών επαγγελματικών προσόντων (NVQ) 
επιπέδου 5 ή ισοδύναμων προσόντων που εγκρίνονται από το 
εθνικό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων του Ηνωμένου 
Βασιλείου

   CM–
   PE 438.355/ΑΝΑΘ.
   FdR 810966

46. Αριθ. 1162/2009 του Brian Cave, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διακριτική μεταχείριση ορισμένων κατηγοριών βρετανών 
συνταξιούχων που κατοικούν στη Γαλλία

   CM– PE 440.061
   FdR 810969

47. Αριθ. 1180/2009 της Ekaterina Gedeonova, ρωσικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υποτιθέμενη διάκριση από τις βρετανικές αρχές για τη 
χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στους σπουδαστές τρίτων 
χωρών

   CM– PE 440.065
   FdR 810973



OJ\817576EL.doc 9/11 PE442.831v01-00

EL

48. Αριθ. 1224/2009 της Eglantina Kazanxhi, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τις 
ιταλικές αρχές

   CM– PE 440.067
   FdR 810975

49. Αριθ. 1262/2009 της Sia Funke, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την καθιέρωση ευρωπαϊκού δελτίου ταυτότητας

   CM– PE 440.071
   FdR 810979

50. Αριθ. 1277/2009 του Jochen Bremer, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών "Sophienhütte am Harz", 
σχετικά με μια μονάδα επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων 
αποβλήτων με χωρητικότητα τριών τόνων ανά ώρα

   CM– PE 440.073
   FdR 810981

51. Αριθ. 1299/2009 του T. P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την απαγόρευση της 
διαδικτυακής διάδοσης ακροδεξιών συμβόλων και άρνησης του
Ολοκαυτώματος

   CM– PE 440.075
   FdR 810983

52. Αριθ. 1320/2009 του Ernst Johansson, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της R. S. (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
εφαρμογή της οδηγίας 2004/80/EΚ για την αποζημίωση των 
θυμάτων εγκληματικών πράξεων από το σουηδικό κράτος

   CM– PE 440.076
   FdR 810984

53. Αριθ. 1325/2009 του Martin Formosa, μαλτέζικης ιθαγένειας, 
σχετικά με τον υπερβολικό διοικητικό φόρτο που επωμίζονται οι 
πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ που επιθυμούν να αποκτήσουν 
άδεια παραμονής στην Ιταλία

   CM– PE 440.077
   FdR 810985

54. Αριθ. 1375/2009 της Veronica Dini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δημάρχου του Sondrio, σχετικά με την ιταλική 
νομοθεσία περί ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων

   CM– PE 440.079
   FdR 810987

55. Αριθ. 1376/2009 του Ιωάννη Καραδημητρόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την υποστήριξη προς ανάπηρα μέλη 
οικογενειών υπαλλήλων της ΕΕ, με τις δυσκολίες στην 
επαγγελματική σταδιοδρομία για τους υπαλλήλους της ΕΕ με 
προβλήματα υγείας και με κακοδιοίκηση στο πλαίσιο της 
εξέτασης της υπόθεσής του από το Συμβούλιο

   CM– PE 440.080
   FdR 810988

56. Αριθ. 1397/2009 του Steffen Beier, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας

   CM– PE 440.081
   FdR 810990

57. Αριθ. 1433/2009 του Hans Molter, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση από τη Γερμανία της οδηγίας 
2000/78/ΕΚ (για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία) και της απόφασης 93/71 του ΔΕΚ (κάθετα άμεσα 
αποτελέσματα των κανονισμών/οδηγιών)

   CM– PE 440.085
   FdR 810994
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58. Αριθ. 1435/2009 του Mariusz Olejnik, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της πολωνικής ένωσης παραγωγής ελαιοκράμβης 
(Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku), σχετικά με 
φερόμενη μη τήρηση εκ μέρους των πολωνικών αρχών των 
διατάξεων που διέπουν το τομεακό επιχειρησιακό πρόγραμμα 
«Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του τομέα των τροφίμων 
και ανάπτυξη της υπαίθρου για την περίοδο 2004-2006»

   CM– PE 440.087
   FdR 810997

59. Αριθ. 1437/2009 του Raffaele Mancuso, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης

   CM– PE 440.088
   FdR 810998

60. Αριθ. 1438/2009 του David Buckle, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Βρετανικού Πνευμονολογικού Ιδρύματος (British 
Lung Foundation), σχετικά με εικαζόμενα εμπόδια στην 
πρόσβαση σε αεροπορικές μεταφορές ατόμων με πνευμονικές 
παθήσεις

   CM– PE 440.089
   FdR 810999

61. Αριθ. 1442/2009 του Gerriet Biehle, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με απαγόρευση των «μικρών γραμμάτων» στις 
διαφημίσεις

   CM– PE 440.090
   FdR 811000

62. Αριθ. 1453/2009 της Brigitte Maille Calgaro, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση του γαλλικού τίτλου 
νομικών σπουδών της από την πλευρά των ιταλικών αρχών

   CM– PE 440.092
   FdR 811002

63. Αριθ. 1457/2009 του Andon Iliev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 2 000 υπογραφές, σχετικά με την 
κατασκευή νέου σταθμού μετρό στη Σόφια

   CM– PE 440.093
   FdR 811003

64. Αριθ. 1484/2009 του E. R. D., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μεταχείριση που υπέστη ο ανήλικος γιος του στο αεροδρόμιο 
της Στοκχόλμης

   CM– PE 440.095
   FdR 811007

65. Αριθ. 1498/2009 της A.V.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
Ευρωπαϊκό Σχολείο στο Μόναχο της Γερμανίας

   CM– PE 440.097
   FdR 811008

66. Αριθ. 1532/2009 του Drago Jurcic, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα τέλη αποστολής δεμάτων στην Ευρώπη

   CM– PE 440.104
   FdR 811110

67. Αριθ. 1543/2009 του Hansjoerg Zingler, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις φορολογικές αρχές της 
Γερμανίας των αρχών της ΕΕ σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία στο εσωτερικό της Κοινότητας

   CM– PE 440.105
   FdR 811111
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68. Αριθ. 1574/2009 της Cheryl Collier, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις από τις βουλγαρικές αρχές σε βάρος 
αλλοδαπών ιδιοκτητών σπιτιών σε σχέση με την καταβολή 
δημοτικών τελών

   CM– PE 440.106
   FdR 811112

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

   CM–
   PE 362.789/ΑΝΑΘ. 
IV
   FdR 814265

70. Αριθ. 434/2006 του Marco Neves da Silva, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί πλημμελών συνθηκών 
ασφάλειας στο αεροδρόμιο του Πόρτο

   CM–
   PE 386.626/ΑΝΑΘ. II
   FdR 814284

71. Αριθ. 805/2006 των A. Rosa Montilla Diaz και Juan A. Gavira 
Menédez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες 
διακρίσεις στις ισπανικές δημόσιες υπηρεσίες

   CM–
   PE 392.215/ΑΝΑΘ. II
   FdR 814.285

72. Αριθ. 1274/2007 του Guiseppe Sirianni, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον ανοικτό διαγωνισμό πρόσληψης στις υπηρεσίες 
των νομαρχιών και το όριο ηλικίας

   CM–
   PE 414.267/ΑΝΑΘ.
   FdR 814297

73. Αριθ. 244/2009 του κ. G.C., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
τέλος ταξινόμησης που κατέβαλε για τη μοτοσικλέτα του στη 
Μάλτα

   CM–
   PE 429.620/ΑΝΑΘ.
   FdR 814341

74. Αριθ. 431/2009 του Dimitar Platikanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Επιτροπής για την πρωτοβουλία υπέρ του 
χωριού Stozher», η οποία συνοδεύεται από 1.180 υπογραφές, 
σχετικά με τη δημιουργία χώρου απόθεσης στερεών αποβλήτων 
στο χωριό Stozher στη νοτιοανατολική Βουλγαρία

   CM– PE 441.086
   FdR 814405

75. Αριθ. 1204/2009 της P.A.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των ανηλίκων στην ΕΕ

   CM– PE 441.098
   FdR 814427

76. Αριθ. 1367/2009 του Ján Loncik, σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά 
με συνταξιοδοτικά προβλήματα ως αποτέλεσμα της διαίρεσης της 
πρώην Τσεχοσλοβακίας

   CM– PE 441.105
   FdR 814441

o O o

77. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 15 Ιουλίου 2010,  9.00 – 12.30  και  15.00 – 18.30


