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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2010)187_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Четвъртък, 15 юли 2010 г., 9,00−12,30 ч. и 15,00−18,30 ч.

Брюксел

Зала PHS P1A002

от 9  до 10 ч. (при закрити врата)

1. Заседание на координаторите

****************

10,00 ч.

2. Приемане на проект на дневен ред (1) PE 445.600
FdR 822461

_________________________
(1) В съответствие с решение на комисията от 30 септември 1997 г. въз основа на работен документ PE 
223.544 точките в раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото заседание. 
Въпреки това всеки член на комисията може да поиска преди края на заседанието точка от раздел Б да 
бъде преместена в раздел А; в този случай тя ще бъде включена автоматично в раздел А за обсъждане на 
някое от следващите заседания.
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Одобряване на протоколите от заседанията на:
   - 4 май 2010 г.

PV– PE 442.833
FdR 817605
+приложения

3.

   - 31 май – 1 юни 2010 г. PV- PE 442.907
FdR 818879
+приложения

4. Съобщения на председателя

5. Разни въпроси

6. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

В присъствието на представители на Европейската комисия

*** Време за гласуване ***

7. Становище относно проект за общ бюджет на Европейския 
съюз за финансовата 2011 г. – Раздел VIII – Европейски 
омбудсман
(2010/xxxx/BUD)
(Краен срок за измененията:  28 юни, 12,30 ч.)
Докладчик:  VALEAN  (ALDE)
- разглеждане на проектостановището
- разглеждане на измененията
- приемане на проектостановище

    PA - PE 442 807
    FdR 817320

    AM– PE 443.151
    FdR 822230

*** Край на гласуването ***

8. Европейски омбудсман: доклад относно годишния доклад за 
дейността през 2009 г..
(2010/2059 (INI))
(Краен срок за измененията:  6 септември, 18,00 ч.)
(Приемане:  29 септември)
Докладчик:  НЕДЕЛЧЕВА (РРЕ)
- разглеждане на проектодоклада

    PR– PE 442.892
    FdR 818531

9. Доклад относно специалния доклад на Европейския 
омбудсман до Европейския парламент във връзка с 
проектопрепоръката до Европейската комисия по жалба 
676/2008/RT  
(2010/2086(INI))
(Краен срок за измененията:  6 септември, 18,00 ч.)

    PR– PE 442.877
    FdR 820757
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(Приемане:  29 септември)
Докладчик:  PALIADELI  (S&D)
- разглеждане на проектодоклада
(в присъствието на вносителя на петицията)

10. Становище относно публичния достъп до документи на 
Европейския парламент, на Съвета и на Комисията 
(2008/0090(COD)) COM (2008)0229
(Краен срок за измененията:  6 септември, 18 ч.)
(Adoption :  29 September)
Докладчик:  HANKISS  (PPЕ)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

11. Становище относно контрола върху прилагане на правото на 
Европейския съюз (2008 г.) (2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
(Краен срок за измененията:  6 септември, 18,00 ч.)
(Приемане:  29 септември) (очаква се потвърждение)
Докладчик:  MAZZONI  (PPЕ)
- разглеждане на проектостановището

    PA– PE
    FdR

12. Становище относно предложение за Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно гражданската 
инициатива   
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Съдокладчици:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERTS)
- разглеждане на позицията

    DT– PE
    FdR

13. Последващи действия във връзка с доклада относно 
екологичното въздействие на запланувания газопровод 
„Северен поток“ в Балтийско море, който ще свързва Русия и 
Германия (Петиции № 614/2007 и 952/2006)
(2007/2118(INI)) (Докладчик: LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ LT- 804379
+ LT- 817965

Здравеопазване

14. № 0473/2008, внесена от Christoph Klein, с германско 
гражданство, относно бездействието от страна на Комисията 
във връзка с дело в областта на конкуренцията и относно 
вредните последствия от това за съответното дружество
(в присъствието на представителя на члена на Комисията 
Дали 

   CM–
   PE 423.642/REV. II
   FdR 822205

   LT- 819333
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и на вносителя на петицията)

* * *

15 ч.

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията

Околна среда - отпадъци

15. Доклад относно проучвателното посещение в Кампания (27-
30 април 2010 г.)
- разглеждане
(в присъствието италианските органи и на вносителите на 
петициите)

    DT– PE 442.870
    FdR 822069

16. Петиция № 1036/2009, внесена от Antonio Lupo, с италианско 
гражданство, от името на „Comitato Vigiliamo per la 
Discarica“, подкрепена от два подписа, относно управлението 
на твърди отпадъци в провинция Таранто

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

Транспорт – конкуренция

17. Петиция №  1494/2009, внесена от Ermando Mennella, с 
италианско гражданство, от името на „Federalberghi Isole 
Minori“ относно фериботни връзки между континенталната 
територия на Италия и нейните острови  
(евнтуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 441.341
   FdR 816770

Околна среда

18. Петиция № 1227/2009, внесена от D.W., с ирландско 
гражданство, от името на „Friends of Penzance Harbour“, 
относно строителните работи на пристанището в Пензанс, 

   CM– PE 440.068
   FdR 810976
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Корнуол, за подобряване на връзката с островите Сили
(в присъствието на вносителя на петицията)

19. Доклад относно мисията за установяване на факти в Хуелва 
във връзка с петиции 631/2007, 1458/2007 и 1682/2008 (16-
18.02.2010 г.)
- одобрение на препоръките

   DT– PE 439,341
   FdR 820406

*****

B. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията

20. Петиция N° 415/2005, внесена от Anna Ignacak Mifsud, с 
малтийско гражданство, относно таксата при излитане в 
Малта
както и
Петиция № 419/2005, внесена от Robert G. Coenen, с 
нидерландско гражданство, относно таксата при излитане в 
Малта

   CM–
   PE 376,489/REV. III
   FdR 794513

21. Петиция № 249/2007 от Pauline Smout, с британско 
гражданство, относно нарушения на законодателството на 
ЕО при издаване на разрешително за построяване на депо за 
отпадъци в Hafod Quarry, Wrexham (Уелс, Обединено 
кралство)

   CM– PE 794513/REV
   FdR 794513

22. Петиция № 267/2007, внесена от Seija Pahl, с финландско 
гражданство, подкрепена от местни сдружения, против 
осъществяването на градоустройствен проект в мочурище, 
което е част от „Натура 2000“

   CM–
   PE 398,527/REV. II
   FdR 816546

23. Петиция № 877/2007, внесена от Anthony Harmattan, от името 
на „Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en 
España“, относно това, че Испания не е транспонирала 
Директива (ЕО) 2003/109 

   CM–
   PE 406,082/REV. II
   FdR 816551
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24. Петиция № 1016/2007, внесена от Teresa Matulka, с полско 
гражданство, от името на „Сдружение на децата, страдащи от 
мукополизахаридоза и други подобни болести“, подкрепена 
от 2 подписа, относно неспазване от страна на полските 
органи на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 141/2000 на 
Европейския парламент и на Съвета за лекарствата сираци

   CM– PE 406,089/REV
   FdR 814294

25. Петиция № 239/2008, внесена от Tomasz Bratasz, с френско 
гражданство, относно недостатъчни субсидии на полското 
правителство във връзка с лекарствата за третиране на 
рядкото генетично смущение мукополизахаридоза

   CM– PE 414,140/REV
   FdR 814295

26. Петиция № 436/2008 внесена от г-н. Joseph Buttigieg, с 
малтийско гражданство, от името на Федерацията по лов и 
опазване на видовете — Малта, срещу решението на 
Европейската комисия да образува процедура по 
установяване на нарушение срещу Малта относно пролетния 
лов 

    CM–
    PE 423,640/REV.
    FdR 814299

27. Петиция № 0587/2008, внесена от г-н Jose Luis Fernandez 
Fuarros, с испанско гражданство, от името на „Plataforma 
Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla“, относно 
твърдения, свързани с нарушения на поетите ангажименти 
по отношение на независимостта на обществената 
фондация, учредена с цел упражняване на контрол върху 
строителните работи в индустриалното пристанище на 
Granadilla
(отложена) 

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688

28. Петиция № 0635/2008, внесена от Serguei Tchoubov, без 
гражданство, относно проблемите му с германските органи за 
чужденците във връзка с издаване на документ за пътуване

   CM– PE 441,315
   FdR 816612

29. Петиция № 973/2008, внесена от г-жа Maria Carmen Castro 
Urzáiz, с испанско гражданство, от името на Asociación de 
Vecinos Independiente de Butarque (AVIB), относно вредно 
въздействие върху околната среда на планираната 
железопътна линия, която предстои да бъде изградена през 
защитения парк Lineal de Manzanares (Мадрид)

   CM– PE 441,316
   FdR 816613

30. Петиция № 1277/2008, внесена от Zsák Ferenc Tibor и Vicze 
Csilla, с унгарско гражданство, от името на Асоциацията за 
опазване на околната среда в Източна Унгария и Групата за 
действие на гражданите на Mecsek Hills, относно 
планираното местоположение на военна радарна станция на 
Tubes Hill

   CM– PE 426.974/REV
   FdR 797217
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31. Петиция № 1661/2008, внесена от г-н Mike Santo Valentino 
Portera, с малтийско гражданство, относно отказ от страна на 
малтийски непрофесионален баскетболен клуб да освободи 
сина му от клуба

    CM– PE 441,083
    FdR 814402

32. Петиция № 1708/2008, внесена от Brigitte Dahlbender, с 
германско гражданство, от името на „Bund für Umwelt und 
Naturschutz Deutschland“ и подкрепена от 97 подписа, 
относно невземане предвид на правото на ЕС в областта на 
качеството на въздуха в германското законодателство за 
околната среда

   CM– PE 428,063/REV
   FdR 816600

33. Петиция № 1792/2008, внесена от Peter Onderka, с германско 
гражданство, относно неизпълнението в Германия на 
Директива 2003/88/EО на Европейския парламент и на 
Съвета относно някои аспекти на организацията на работното 
време

    CM– PE 441,085
    FdR 814404

34. Петиция № 1841/2008, внесена от A. K., с германско 
гражданство, относно работното време на германските 
служители

   CM– PE 441,323
   FdR 817791

35. Петиция № 0046/2009, внесена от г-жа D.R., с британско 
гражданство, относно твърдение за несъответствие на клаузи 
в част 32 на закона за заетостта от 2002 г. с изискванията на 
британския закон от 2005 г. за дискриминацията, основана на 
увреждане

   CM– PE 428,081/REV
   FdR 816601

36. Петиция № 0094/2009, внесена от Radboud Verberne, с 
нидерландско гражданство, относно използването на 
субсидии от ЕСФ в Нидерландия

   CM– PE 429,619/REV
   FdR 814326

37. Петиция № 0310/2009, внесена от François Delpeuch, с 
френско гражданство, относно безопасността за здравето на 
селскостопански хранителни продукти от района Кантал, 
Франция

   CM– PE 430,791/REV
   FdR 814342

38. Петиция № 365/2009 внесена от Tamás Perlaki, с унгарско 
гражданство, относно определяне на защитената зона от 
„Натура 2000“ на хълма Telkibánya/Kánya, като зона, която е 
от интерес за националната отбрана

   CM– PE 441,075/REV
   FdR 814345

39. Петиция № 367/2009, внесена от Helena Isabel Coelho, с 
португалско гражданство, относно проект за изграждане на 
магистрала Douro Litoral 

   CM– PE 441,325
   FdR 816733



PE445.600v01-00 8/13 OJ\822461BG.doc

BG

40. Петиция № 0383/2009, внесена от Ralf Berkemeyer, с немско 
гражданство, относно прилагането на директивата относно 
взаимното признаване на документи за професионална 
квалификация в областта на архитектурата (85/384/ЕИО) в 
Германия 

   CM– PE 428.119
   FdR 791132

41. Петиция № 0541/2009, внесена от Erich F. Trippe, с германско 
гражданство, относно студентски заем за следване в чужбина

   CM– PE 429,659/REV
   FdR 816608

42. Петиция № 0886/2009, внесена от Claudia Gelabert Mestre, с 
германско гражданство, от името на Asociación Alternativa al 
Tren, относно възможно нарушаване на общностното право 
във връзка с проекта за възстановяване на железопътната 
линия Manacor-Artá - Cala Ratjada (Майорка)

   CM– PE 441,088
   FdR 814408

43. Петиция № 892/2009, внесена от Dan Merca, с румънско 
гражданство, от името на Независимия център за развитие на 
ресурсите на околната среда, подкрепена от 134 подписа, 
относно проект за две кариери на територията на община 
Ocoliş (окръг Алба, Румъния)

   CM– PE 439.193
   FdR 805904

44. Петиция № 971/2009, внесена от Angela и William Flanagan, с 
британско гражданство, относно заплаха за здравето от 
дефектна канализационна система и отказ на органите да 
предприемат действия

   CM– PE 441.089
   FdR 814416

45. Петиция № 1063/2009, внесена от Stanislav Kocur, със 
словашко гражданство, относно финансови загуби в резултат 
на нарушаване на договор от две словашки агенции за 
набиране на работници за Обединеното кралство

   CM– PE 438.351
   FdR 802803

46. Петиция № 1141/2009, внесена от A.K., с полско 
гражданство, относно неприлагането от страна на полските 
органи на Директива 97/9/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета относно схемите за обезщетение на инвеститорите

   CM– PE 441,329
   FdR 816739

47. Петиция № 1164/2009, внесена от Mikola Korsikov, с 
украинско гражданство, подкрепена от 2 подписа, относно 
проблемите му при получаване на разрешително за 
пребиваване в Обединеното кралство и при упражняването 
на правото му да придружи своя партньор от мъжки пол с 
британско гражданство във Франция

   CM– PE 441.095
   FdR 814423

48. Петиция № 1170/2009, внесена от Jens Genzer, с германско 
гражданство, относно електросмога

   CM– PE 441,096
   FdR 814425
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49. Петиция № 1176/2009, внесена от Friedhelm Berger, с 
германско гражданство, от името на „Umweltbund Initiative 
der Imker, Landwirte und Verbraucher e.V.“, относно 
допустимост за селскостопанските субсидии на ЕС 
(Регламент (ЕО) № 1698/2005) за биологичното земеделие

   CM– PE 440.063
   FdR 810971

50. Петиция № 1207/2009, внесена от г-жа Ioana Sutu, с румънско 
гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
европейското законодателство относно обществения достъп 
до информация във връзка с одобряването на проект за 
изграждане на църква на територията на обществен парк в 
Букурещ

   CM– PE 440.066
   FdR 810974

51. Петиция № 1215/2009, внесена от г-н Mircea Tiberiu Igret, с 
румънско гражданство, относно неизпълнение на 
ангажименти, поети от румънското правителство по проект 
по програма ФАР

   CM– PE 431.113
   FdR 800277

52. Петиция № 1263/2009, внесена от Giorgio De Cola, с 
италианско гражданство, от името на Асоциацията на 
Независимото международно пристанище на Trieste, относно 
предполагаемо неспазване от страна на общинския орган на 
Trieste на Директива 85/337/ЕИО и Директива 2001/42/ЕО

   CM– PE 441,100
   FdR 814429

53. Петиция 1267/2009, внесена от Luz Arregui Maraver, с 
испанско гражданство, от името на Испанската асоциация на 
континенталните рибовъди (Spanish Association of mainland 
fish breeders), относно проблеми, възникнали от вноса и 
продажбата на пъстърва от Турция

   CM– PE 441,101
   FdR 814430

54. Петиция 1269/2009, внесена от Klavdija Ševcova, с латвийско 
гражданство, от името на пациентите на болницата 
Biķernieki, подкрепена от 832 подписа, относно 
преструктурирането на болницата Biķernieki и 
финансирането за здравеопазване от ЕС в Латвия

   CM– PE 441,102
   FdR 814431

55. Петиция № 1308/2009, внесена от Allessandro Silva, с 
италианско гражданство, относно условията в италиански 
затвор

   CM– PE 441,104
   FdR 814433

56. Петиция № 1335/2009,внесена от Raffaele Mancuso, с 
италианско гражданство, относно предполагаема 
дискриминация между служителите от публичния и частния 
сектор

   CM– PE 441,334
   FdR 816753

57. Петиция № 1381/2009, внесена от Marek Tutak, с полско 
гражданство, относно неговите проблеми с унгарската пътна 
полиция

   CM– PE 441,106
   FdR 814442
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58. Петиция № 1388/2009,внесена от Jens Cunow, с германско 
гражданство, относно финансирането на проекта INDECT

   CM– PE 441,107
   FdR 814443

59. Петиция № 1403/2009, внесена от Norbert Gerlach, с 
германско гражданство, относно дискриминация по 
отношение на начина, по който австрийските съдебни органи 
са разгледали неговото дело във връзка с претърпян инцидент

   CM– PE 441,335
   FdR 816755

60. Петиция 1424/2009, внесена от Andreas Ebert, с германско 
гражданство, относно неговото предложение за 
създаване на условия на равнопоставеност за 
международната търговия

   CM– PE 441,336
   FdR 816756

61. Петиция 1441/2009, внесена от Alwin Jung, с германско 
гражданство, относно дискриминация на германските 
граждани в сравнение с други граждани на ЕС, които живеят 
в Германия, по отношение на събирането на семейството

   CM– PE 441.110
   FdR 814448

62. Петиция 1444/2009, внесена от Dagmar Villhauer, с германско 
гражданство, относно нейните проблеми с доставчик на 
Интернет услуги 

   CM– PE 441,337
   FdR 816757

63. Петиция 1448/2009 внесена от Nico Ohlemeyer, с германско 
гражданство, относно прекъсване на експеримента с Големия 
адронен ускорител

   CM– PE 441,111
   FdR 814449

64. Петиция 1454/2009, внесена от M.E.S., с малтийско 
гражданство, относно проблеми при получаването на 
безсрочен трудов договор въпреки наличието на 
непрекъснати трудови правоотношения през последните 
седем години

   CM– PE 441,112
   FdR 814450

65. Петиция 1461/2009, внесена от Luca Becchetti и Nenita 
Pandong, с италианско гражданство, относно Директива 
2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават 
свободно на територията на държавите-членки

  CM– PE 441,338
   FdR 816758

66. Петиция 1463/2009, внесена от Юлиан Доцев, с българско 
гражданство, относно прилагането на Директива 2005/36/EО 
на Европейския парламент и на Съвета относно признаването 
на професионални квалификации и неговата българска 
квалификация като физиотерапевт

   CM– PE 441,113
   FdR 814454
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67. Петиция № 1493/2009, внесена от Collectif de Faucompierre, 
Франция, от името на село Faucompierre, относно 
електромагнитно замърсяване от антена за мобилни телефони

   CM– PE 441,340
   FdR 816769

68. Петиция № 1505/2009, внесена от Ulf Berger, с германско 
гражданство, относно законоустановените периоди на 
управление и почивка за професионалните водачи

   CM– PE 441,116
   FdR 814457

69. Петиция № 1507/2009, внесена от R. C., с нидерландско 
гражданство, относно предполагаемо съгласувано 
ценообразуване от страна на авиокомпаниите SLM и KLM за 
полетите от Амстердам до Парамарибо (Суринам)

   CM– PE 441,344
   FdR 816773

70. Петиция 1524/2009, внесена от Jörg Beutz, с германско 
гражданство, от името на „Wählergruppe Bahnumgehung 
Sande“, относно шумовото замърсяване в град Sande в 
германската провинция Долна Саксония

   CM– PE 441,346
   FdR 816778

71. Петиция 1545/2009, внесена от Heide Newson, с германско 
гражданство, подкрепена от 1 подпис, относно проблемите й 
с гръцките органи по градоустройство

   CM– PE 441,348
   FdR 816780

72. Петиция 1564/2009, внесена от Marina Berati, с италианско 
гражданство, от името на Международния център за екология 
на храните (NEIC), подкрепена от 1574 подписа, относно 
премахването на субсидиите на ЕС за животновъдство и 
рибарство

   CM– PE 441,118
   FdR 814459

73. Петиция № 1572/2009, внесена от G.M., с италианско 
гражданство, относно искането му за изменение на Регламент 
2006/561/ЕО за хармонизиране на някои разпоредби от 
социалното законодателство, свързани с автомобилния 
транспорт

   CM– PE 441,351
   FdR 816786

74. Петиция 1602/2009, внесена от Георги Найденов, с българско 
гражданство, относно организирана престъпност в 
енергийния сектор в България и неговото неудовлетворение 
от решението във връзка с предишна негова петиция

   CM– PE 441,352
   FdR 816787

75. Петиция 1607/2009, внесена от Thomas Schmidt, с германско 
гражданство, относно предварителното инсталиране на 
операционните системи Windows

   CM– PE 441,123
   FdR 814517

76. Петиция № 1624/2009, внесена от A.F., с италианско 
гражданство, относно равенство пред закона за всички при 
прилагането на санкции срещу незаконно жилищно 
строителство

   CM– PE 441,353
   FdR 816788
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77. Петиция 1630/2009, внесена от Lucian Lakab, с нидерландско 
гражданство, относно предполагаема злоупотреба с власт от 
страна на прокурор в Румъния

   CM– PE 441,124
   FdR 814518

78. Петиция 1637/2009, внесена от Mark Tedman, с британско 
гражданство, относно свидетелствата за управление на 
моторни превозни средства

   CM– PE 441,354
   FdR 816789

79. Петиция 1646/2009, внесена от Rickard Karlsson, с шведско 
гражданство, относно приемането на еврото в Швеция

   CM– PE 441,127
   FdR 814522

80. Петиция 1647/2009, внесена от Anne McMahon Price, с 
ирландско гражданство, относно отказа на ирландските 
органи да предоставят субсидии за лекарства за лечение на 
рядкото заболяване на кръвта пароксизмална нощна 
хемоглобинурия (ПНХ)

   CM– PE 441,128
   FdR 814523

81. Петиция № 1660/2009, внесена от N.S., с германско 
гражданство, относно предполагаема злоупотреба със 
средства на Европейския съюз във връзка с проект за 
строителство на гръцкия остров Zakynthos

   CM– PE 441,356
   FdR 816791

82. Петиция 1680/2009, внесена от Konstantinos Aivaliotis, с 
гръцко гражданство, подкрепена от още един подпис, 
относно решението на новото гръцко правителство да 
прекрати стажантски програми в Гърция
и
№ 1682/2009, внесена от Konstantinos Antonopoulos, с гръцко 
гражданство, подкрепена от още един подпис, относно 
решението на новото гръцко правителство да прекрати 
стажантски програми в Гърция

   CM– PE 441,357
   FdR 816792

83. Петиция 1683/2009, внесена от Konstantinos Aivaliotis, с 
гръцко гражданство, подкрепена от още два подписа, относно 
липсата на мерки за бракуване на стари автомобили в Гърция

   CM– PE 441,129
   FdR 814524

84. Петиция 1786/2009, внесена от Şerban Rareş, с румънско 
гражданство, относно прекомерно облагане с данъци на 
автомобили при първата им регистрация в Румъния

   CM– PE 441,360
   FdR 816795

85. Петиция 1790/2009, внесена от Antony Christev, с френско 
гражданство, подкрепена от 1 подпис, относно неизпълнение 
на съдебно решение за обезщетение за имот в София

   CM– PE 441,361
   FdR 816796

86. Петиция № 1798/2009, внесена от J.L.B.N., с испанско 
гражданство, относно несъстоятелност на строителен 
предприемач в Мурсия

   CM– PE 441,362
   FdR 816797
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87. Петиция 1820/2009, внесена от José Maria Carrasco Cano, с 
испанско гражданство, от името на „Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción“, относно 
негативните последици от просрочените плащания за МСП в 
строителния сектор

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

88. Петиция 1863/2009, внесена от Udo Zucker, с германско 
гражданство, относно твърдение за неправилно тълкуване от 
португалските органи на разпоредбите на Директива 
2003/48/ЕО относно данъчното облагане на доходи от 
спестявания под формата на лихвени плащания

   CM– PE 441,365
   FdR 816800

o O o

89. Дата и място на следващото заседание
  29 септември 2010 г., 15,00 – 18,30 ч.
  30 септември 2010 г., 9,00 – 12,30 ч.


