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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών
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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010,  9.00 – 12.30  και  15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα  PHS  P1A002    

από 9.00 έως 10.00     (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

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

10.00

2. Έγκριση σχεδίου ημερήσιας διάταξης 1 PE 445.600
FdR 822461

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις: PV– PE 442.833

                                               
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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   -  4 Μαΐου 2010 FdR 817605
+ παραρτήματα

   -  31 Μαΐου - 1 Ιουνίου 2010 PV- PE 442.907
FdR 818879
+ παραρτήματα

4. Ανακοινώσεις του προέδρου

5. Διάφορα

6. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

*** Ψηφοφορίες ***

7. Γνωμοδότηση σχετικά με την κατάσταση προβλέψεων του 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2011 - Τμήμα VIII - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
(2010/xxxx/BUD)
(Προθεσμία υποβολής τροπολογιών :  28 Ιουνίου, 12.30)
Συντάκτης γνωμοδότησης:  VALEAN  (ALDE)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 442.807
    FdR 817320

    AM– PE 443.151
    FdR 822230

*** Τέλος ψηφοφορίας ***

8. Έκθεση επί της ετήσιας έκθεσης 2009 του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή
(2010/2059 (INI))
(Προθεσμία υποβολής τροπολογιών :  6 Σεπτεμβρίου, 18.00)
(Έγκριση :  29 Σεπτεμβρίου)
Εισηγητής :  NEDELCHEVA  (EPP)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 442.892
    FdR 818531

9. Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος
Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT
(2010/2086(INI))
(Προθεσμία υποβολής τροπολογιών :  6 Σεπτεμβρίου, 18.00)
(Έγκριση :  29 Σεπτεμβρίου)
Εισηγητής :  PALIADELI  (S-D)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 442.877
    FdR 820757
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(παρουσία του καταγγέλλοντος)

10. Γνωμοδότηση για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
ΕΚ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ((2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)
(Προθεσμία υποβολής τροπολογιών :  6 Σεπτεμβρίου, 18.00)
(Έγκριση : 29 Σεπτεμβρίου)
Συντάκτης γνωμοδότησης :  HANKISS  (EPP)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

11. Γνωμοδότηση για τον έλεγχο εφαρμογής του Κοινοτικού Δικαίου
((2008) 2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
(Προθεσμία υποβολής τροπολογιών :  6 Σεπτεμβρίου, 18.00)
(Έγκριση :  29 Σεπτεμβρίου) (t.b.c)
Συντάκτης γνωμοδότησης :  MAZZONI  (EPP)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 
    FdR 

12. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών   
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Συνεισηγητές :  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (GREENS)
- εξέταση εγγράφου θέσης

    DT– PE 
    FdR 

13. Συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού 
αερίου στη Βαλτική Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία με τη 
Γερμανία (αναφορές 0614/2007 και 0952/2007)
(2007/2118(INI)) (Εισηγητής : LIBICKI)
(GERINGER)

   A6-0225/2008

+ LT- 804379
+ LT- 817965

Υγεία

14. Αριθ. 473/2008 του Christoph Klein, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή όσον αφορά 
μια υπόθεση ανταγωνισμού και τις επιβλαβείς επιπτώσεις της 
στην ενδιαφερόμενη εταιρεία
(παρουσία εκπροσώπου του Επιτρόπου Dalli,
και του αναφέροντος)

   CM–
   PE 423.642/REV. II
   FdR 822205

   LT- 819333

* * *
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15.00

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

Περιβάλλον - Απόβλητα

15. Έκθεση για την επίσκεψη εξεταστικής αποστολής στην Campania
(27-30 April 2010)
- εξέταση
(παρουσία των ιταλικών αρχών και των αναφερόντων)

    DT– PE 442.870
    FdR 822069

16. Αριθ. 1036/2009 του Antonio Lupo, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Comitato Vigiliamo per la Discarica», η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων στην επαρχία του Τάραντα

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

Μεταφορές - Ανταγωνισμός

17. Αριθ. 1494/2009 του Ermando Mennella, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Federalberghi Isole Minori», σχετικά με τις 
συνδέσεις με οχηματαγωγά πλοία μεταξύ της ηπειρωτικής χώρας 
και των νησιών της Ιταλίας
(ενδεχομένως, παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 441.341
   FdR 816770

Περιβάλλον

18. Αριθ. 1227/2009 του D.W, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Friends of Penzance Harbour», σχετικά με τα λιμενικά έργα 
στο Penzance, στην Κορνουάλη, η κατασκευή των οποίων θα 
βελτιώσει την επικοινωνία με τα νησιά Scilly
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 440.068
   FdR 810976

19. Έκθεση για την επίσκεψη εξεταστικής αποστολής στην Huelva
σχετικά με τις αναφορές 631/2007, 1458/2007 και 1682/2008  
(16-18.02.2010)
- έγκριση των συστάσεων

   DT– PE 439,341
   FdR 820406

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

20. Αριθ. 415/2005 της Anna Ignacak Mifsud, μαλτέζικης ιθαγένειας, 
σχετικά με τον φόρο αναχώρησης στη Μάλτα
και
Αριθ. 419/2005 του Robert G. Coenen, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον φόρο αναχώρησης στη Μάλτα

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

21. Αριθ. 249/2007 της Pauline Smout, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά
τη χορήγηση άδειας για χώρο υγειονομικής ταφής στο λατομείο
Hafod, στο Wrexham (Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο)

   CM– PE 794513/REV
   FdR 794513

22. Αριθ. 267/2007 της Seija Pahl, φινλανδικής ιθαγένειας, 
υποστηριζόμενη από τοπικές ενώσεις, κατά ενός έργου αστικής
ανάπτυξης σε υδροβιότοπο του δικτύου Natura 2000

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

23. Αριθ. 877/2007 του κ. Anthony Harmattan, άγνωστης ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de 
Navarra en España, σχετικά με τη μη μεταφορά της οδηγίας
2003/109/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο της Ισπανίας

   CM–
   PE 406,082/REV. II
   FdR 816551

24. Αριθ. 1016/2007 της Teresa Matulka, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης παιδιών με βλεννοπολυσακχαρίδωση και 
συναφείς νόσους», η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, 
σχετικά με μη συμμόρφωση των πολωνικών αρχών προς τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ορφανά φάρμακα

   CM– PE 406,089/REV
   FdR 814294

25. Αριθ. 239/2008 του Tomasz Bratasz, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ανεπαρκείς επιδοτήσεις από την πολωνική κυβέρνηση
για τα φάρμακα για τη θεραπεία της βλεννοπολυσακχαρίδωσης, 
μιας σπάνιας γενετικής διαταραχής

   CM– PE 414,140/REV
   FdR 814295

26. Αριθ. 436/2008 του Joseph Buttigieg, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Ομοσπονδίας για το Κυνήγι και τη Διατήρηση της
Μάλτας, σχετικά με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να
κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Μάλτας σχετικά με
την εαρινή κυνηγετική περίοδο

    CM–
    PE 423,640/REV.
    FdR 814299

27. Αριθ. 587/2008 του Jose Luis Fernandez Fuarros, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma Ciudadana contra el 
puerto industrial de Granadilla», σχετικά με εικαζόμενες 
αθετήσεις των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν όσον αφορά την 

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688
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ανεξαρτησία του δημόσιου ιδρύματος που συστάθηκε για την 
επίβλεψη των εργασιών στον βιομηχανικό λιμένα της Granadilla
(αναβάλλεται) 

28. Αριθ. 635/2008 του Serguei Tchoubov, απάτριδος, σχετικά με
προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις γερμανικές υπηρεσίες
αλλοδαπών αναφορικά με την έκδοση ταξιδιωτικού εγγράφου

   CM– PE 441,315
   FdR 816612

29. Αριθ. 973/2008 της Maria Carmen Castro Urzáiz, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación de Vecinos 
Independiente de Butarque» (AVIB), σχετικά με τις
καταστροφικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της σχεδιαζόμενης
κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών που θα διασχίζουν το
προστατευόμενο πάρκο Lineal de Manzanares (Μαδρίτη)

   CM– PE 441,316
   FdR 816613

30. Αριθ. 1277/2008 του Zsák Ferenc Tibor και της Vicze Csilla, 
ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης ανατολικής 
Ουγγαρίας για την προστασία του περιβάλλοντος και της Ομάδας 
δράσης πολιτών για τους λόφους Mecsek, σχετικά με τη 
σχεδιαζόμενη εγκατάσταση σταθμού στρατιωτικού ραντάρ στον 
λόφο Tubes

   CM– PE 426.974/REV
   FdR 797217

31. Αριθ. 1661/2008 του Mike Santo Valentino Portera, μαλτεζικής
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση ενός μαλτεζικού
ερασιτεχνικού συλλόγου καλαθοσφαίρισης να αποδεσμεύσει τον
γιο του από τον σύλλογο

    CM– PE 441,083
    FdR 814402

32. Αριθ. 1708/2008 της Brigitte Dahlbender, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Bund für Umwelt und Naturschutz
Deutschland», η οποία συνοδεύεται από 97 υπογραφές, σχετικά
με το ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η κοινοτική νομοθεσία για την
ποιότητα του αέρα στη γερμανική περιβαλλοντική νομοθεσία

   CM– PE 428,063/REV
   FdR 816600

33. Αριθ. 1792/2008 του Peter Onderka, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μη εφαρμογή στη Γερμανία της οδηγίας 2003/88/EK 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με
ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

    CM– PE 441,085
    FdR 814404

34. Αριθ. 1841/2008 του A. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
ώρες εργασίας των γερμανών υπαλλήλων

   CM– PE 441,323
   FdR 817791

35. Αριθ. 46/2009 της D.R., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με
ισχυρισμούς για ασυμβατότητα μεταξύ των διατάξεων του
άρθρου 32 του νόμου για την απασχόληση (Employment Act) του
2002 και του νόμου για τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας (Disability
Discrimination Act) του 2005 του Ηνωμένου Βασιλείου

   CM– PE 428,081/REV
   FdR 816601
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36. Αριθ. 94/2009 του Radboud Verberne, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρήση επιδοτήσεων του ΕΚΤ στις Κάτω Χώρες

   CM– PE 429,619/REV
   FdR 814326

37. Αριθ. 310/2009 του François Delpeuch, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υγειονομική ασφάλεια των αγροδιατροφικών
προϊόντων της περιφέρειας Cantal, Γαλλία

   CM– PE 430,791/REV
   FdR 814342

38. Αριθ. 365/2009 του Tamás Perlaki, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά
με τον χαρακτηρισμό της προστατευόμενης στο πλαίσιο του
δικτύου Natura 2000 περιοχής Telkibánya/Kánya ως ζώνης
ενδιαφέροντος για την εθνική άμυνα

   CM– PE 441,075/REV
   FdR 814345

39. Αριθ. 367/2009 της Helena Isabel Coelho, πορτογαλικής
ιθαγένειας, σχετικά με το σχέδιο αυτοκινητοδρόμου «Douro 
Litoral»

   CM– PE 441,325
   FdR 816733

40. Αριθ. 383/2009 του Ralf Berkemeyer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τους αρχιτέκτονες
(85/384/ΕΟΚ) στη Γερμανία

   CM– PE 428.119
   FdR 791132

41. Αριθ. 541/2009 του Erich F. Trippe, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σπουδαστικά δάνεια για σπουδές στο εξωτερικό

   CM– PE 429,659/REV
   FdR 816608

42. Αριθ. 886/2009 της Claudia Gelabert Mestre, γερμανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης Asociación Alternativa al
Tren, σχετικά με το κατά πόσον το σχέδιο αποκατάστασης της
σιδηροδρομικής γραμμής Manacor-Artá - Cala Ratjada
(Μαγιόρκα) συνιστά παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας

   CM– PE 441,088
   FdR 814408

43. Αριθ. 892/2009 του Dan Merca, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του Independent Environmental Resource Development 
Centre (Ανεξάρτητο Κέντρο Ανάπτυξης Περιβαλλοντικών
Πόρων), η οποία συνοδεύεται από 134 υπογραφές, σχετικά με
σχέδια για δύο λατομεία στον δήμο του Ocoliş (επαρχία Alba, 
Ρουμανία)

   CM– PE 439.193
   FdR 805904

44. Αριθ. 971/2009 των Angela και William Flanagan, βρετανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία
ελαττωματικό αποχετευτικό σύστημα και με την άρνηση των
αρχών να λάβουν μέτρα

   CM– PE 441,089
   FdR 814416

45. Αριθ. 1063/2009 του Stanislav Kocur, σλοβακικής ιθαγένειας, 
σχετικά με οικονομικές ζημίες λόγω αθέτησης σύμβασης από δύο
σλοβακικά γραφεία προσλήψεων εργαζομένων για το Ηνωμένο
Βασίλειο

   CM– PE 438.351
   FdR 802803
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46. Αριθ. 1141/2009 του A.K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με
πλημμελή εφαρμογή εκ μέρους των πολωνικών αρχών της
οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των
επενδυτών

   CM– PE 441,329
   FdR 816739

47. Αριθ. 1164/2009 του κ. Mikola Korsikov, ουκρανικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τα
προβλήματα που αντιμετώπισε στην προσπάθειά του να
αποκτήσει δελτίο διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο και να
ασκήσει το δικαίωμά του να συνοδεύσει τον βρετανό σύντροφό
του στη Γαλλία

   CM– PE 441.095
   FdR 814423

48. Αριθ. 1170/2009 του Jens Genzer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το ηλεκτρομαγνητικό νέφος

   CM– PE 441,096
   FdR 814425

49. Αριθ. 1176/2009 του Friedhelm Berger, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Umweltbund Initiative der Imker, Landwirte und 
Verbraucher e.V., σχετικά με τη δυνατότητα χορήγησης
γεωργικών επιδοτήσεων της ΕΕ (κανονισμός 1698/2005/ΕΚ) για
πρακτικές οικολογικής γεωργίας

   CM– PE 440.063
   FdR 810971

50. Αριθ. 1207/2009 της Ioana Sutu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με εικαζόμενες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την
πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες σχετικά με την έγκριση
ενός έργου με σκοπό την ανέγερση εκκλησίας σε δημόσιο πάρκο
στο Βουκουρέστι

   CM– PE 440.066
   FdR 810974

51. Αριθ. 1215/2009 του Mircea Tiberiu Igret, ρουμανικής
ιθαγένειας, σχετικά με μη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις που
ανέλαβε η ρουμανική κυβέρνηση στο πλαίσιο ενός
προγράμματος PHARE

   CM– PE 431.113
   FdR 800277

52. Αριθ. 1263/2009 του Giorgio De Cola, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Associazione Porto Franco Internazionale di 
Trieste, σχετικά με υποτιθέμενη μη τήρηση των οδηγιών
85/337/ΕΟΚ και 2001/42/ΕΚ από τη δημοτική αρχή της
Τεργέστης (Ιταλία)

   CM– PE 441,100
   FdR 814429

53. Αριθ. 1267/2009 της Luz Arregui Maraver, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ισπανικής ένωσης παραγωγών ηπειρωτικής 
υδατοκαλλιέργειας, σχετικά με την κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί λόγω της εισαγωγής και της εμπορίας πέστροφας 
από την Τουρκία

   CM– PE 441,101
   FdR 814430

54. Αριθ. 1269/2009 της Klavdija Ševcova, λετονικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος των ασθενών του νοσοκομείου Biķernieki, η οποία
συνοδεύεται από 832 υπογραφές, σχετικά με την αναδιάρθρωση

   CM– PE 441,102
   FdR 814431
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του νοσοκομείου Biķernieki και τα κονδύλια της ΕΕ για την
υγειονομική περίθαλψη στη Λετονία

55. Αριθ. 1308/2009 του Allessandro Silva, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις συνθήκες σε ιταλικό σωφρονιστικό ίδρυμα

   CM– PE 441,104
   FdR 814433

56. Αριθ. 1335/2009 του Raffaele Mancuso, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις μεταξύ προσωπικού του
δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα

   CM– PE 441,334
   FdR 816753

57. Αριθ. 1381/2009 του Marek Tutak, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισε με την τροχαία της
Ουγγαρίας

   CM– PE 441,106
   FdR 814442

58. Αριθ. 1388/2009 του Jens Cunow, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος INDECT

   CM– PE 441,107
   FdR 814443

59. Αριθ. 1403/2009 του Norbert Gerlach, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση στο πλαίσιο της εξέτασης από
τις αυστριακές δικαστικές αρχές της υπόθεσης ατυχήματός του

   CM– PE 441,335
   FdR 816755

60. Αριθ. 1424/2009 του Andreas Ebert, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πρότασή του για δημιουργία ισότιμων όρων
ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο

   CM– PE 441,336
   FdR 816756

61. Αριθ. 1441/2009 του Alwin Jung, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με διακρίσεις σε βάρος γερμανών πολιτών σε σχέση με άλλους
πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στη Γερμανία όσον αφορά το
ζήτημα της οικογενειακής επανένωσης

   CM– PE 441.110
   FdR 814448

62. Αριθ. 1444/2009 της Dagmar Villhauer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου

   CM– PE 441,337
   FdR 816757

63. Αριθ. 1448/2009 του Nico Ohlemeyer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διακοπή του πειράματος με τον Μεγάλο
Επιταχυντή Αδρονίων (LHC)

   CM– PE 441,111
   FdR 814449

64. Αριθ. 1454/2009 της M.E.S., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με
προβλήματα κατά τη σύναψη σύμβασης εργασίας αορίστου
χρόνου παρά τη συνεχή απασχόλησή της κατά την τελευταία
επταετία

   CM– PE 441,112
   FdR 814450
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65. Αριθ. 1461/2009 των Luca Becchetti και Nenita Pandong, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την οδηγία 2004/38/ΕΟΚ σχετικά
με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών των
οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα
στην επικράτεια των κρατών μελών

   CM– PE 441,338
   FdR 816758

66. Αριθ. 1463/2009 του Yuliyan Dotsev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την κατάρτιση
που έλαβε ο ίδιος στη Βουλγαρία στον τομέα της
κινησιοθεραπείας

   CM– PE 441,113
   FdR 814454

67. Αριθ. 1493/2009 των μελών του συλλόγου «Collectif de
Faucompierre», γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της κοινότητας
Faucompierre, σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση από
κεραία κινητής τηλεφωνίας

   CM– PE 441,340
   FdR 816769

68. Αριθ. 1505/2009 του Ulf Berger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με την κανονιστική διάταξη που αφορά τον χρόνο οδήγησης και
ανάπαυσης των επαγγελματιών οδηγών

   CM– PE 441,116
   FdR 814457

69. Αριθ. 1507/2009 του R. C., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενο συντονισμένο καθορισμό των τιμών από τις
αεροπορικές εταιρείες SLM και KLM για πτήσεις από το
Άμστερνταμ στο Παραμαρίμπο (Σουρινάμ)

   CM– PE 441,344
   FdR 816773

70. Αριθ. 1524/2009 του Jörg Beutz, γερμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Wählergruppe Bahnumgehung Sande», σχετικά με
την ηχορρύπανση στην πόλη Sande του γερμανικού κρατιδίου της
Κάτω Σαξονίας

   CM– PE 441,346
   FdR 816778

71. Αριθ. 1545/2009 της Heide Newson, γερμανικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τα προβλήματα
που αντιμετωπίζει με τις ελληνικές πολεοδομικές αρχές

   CM– PE 441,348
   FdR 816780

72. Αριθ. 1564/2009 της Marina Berati, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του διεθνούς κέντρου διατροφικής οικολογίας (NEIC), 
η οποία συνοδεύεται από 1 574 υπογραφές, σχετικά με την
κατάργηση των κοινοτικών επιδοτήσεων στους τομείς της
κτηνοτροφίας και της αλιείας

   CM– PE 441,118
   FdR 814459

73. Αριθ. 1572/2009 του G.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το
αίτημά του για τροποποίηση του κανονισμού 2006/561/ΕΚ για
την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα
των οδικών μεταφορών

   CM– PE 441,351
   FdR 816786
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74. Αριθ. 1602/2009 του Georgi Naydenov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το οργανωμένο έγκλημα στο πλαίσιο του τομέα της
ενέργειας στη Βουλγαρία και τη δυσαρέσκειά του με απόφαση
που ελήφθη σχετικά με προηγούμενη αναφορά του

   CM– PE 441,352
   FdR 816787

75. Αριθ. 1607/2009 του Thomas Schmidt, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προεγκατάσταση του λειτουργικού συστήματος
Windows στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές

   CM– PE 441,123
   FdR 814517

76. Αριθ. 1624/2009 του A.F., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την
ισονομία για όλους κατά την επιβολή κυρώσεων για παράνομη
κατασκευή κατοικιών

   CM– PE 441,353
   FdR 816788

77. Αριθ. 1630/2009 του Lucian Lakab, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη κατάχρηση εξουσίας από εισαγγελέα στη
Ρουμανία

   CM– PE 441,124
   FdR 814518

78. Αριθ. 1637/2009 του Mark Tedman, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα διπλώματα οδήγησης

   CM– PE 441,354
   FdR 816789

79. Αριθ. 1646/2009 του Rickard Karlsson, σουηδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έγκριση του ευρώ ως νομίσματος της Σουηδίας

   CM– PE 441,127
   FdR 814522

80. Αριθ. 1647/2009 της Anne McMahon Price, ιρλανδικής
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη παροχή επιδοτήσεων από τις
ιρλανδικές αρχές για φάρμακα για τη θεραπεία της σπάνιας
ασθένειας του αίματος παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία
(ΠΝΑ)

   CM– PE 441,128
   FdR 814523

81. Αριθ. 1660/2009 του N.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
εικαζόμενη κατάχρηση πόρων της ΕΕ στο πλαίσιο
κατασκευαστικού έργου στη νήσο Ζάκυνθο (Ελλάδα)

   CM– PE 441,356
   FdR 816791

82. Αριθ. 1680/2009 του Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, ελληνικής
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τη
διακοπή εκ μέρους της νέας ελληνικής κυβέρνησης των
προγραμμάτων κατάρτισης στην Ελλάδα
και
Αριθ. 1682/2009 του Κωνσταντίνου Αντωνόπουλου, ελληνικής
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τη
διακοπή εκ μέρους της νέας ελληνικής κυβέρνησης των
προγραμμάτων κατάρτισης στην Ελλάδα

   CM– PE 441,357
   FdR 816792

83. Αριθ. 1683/2009 του Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, ελληνικής
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την
έλλειψη μέτρων για την απόσυρση παλαιών μηχανοκίνητων
οχημάτων στην Ελλάδα

   CM– PE 441,129
   FdR 814524
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84. Αριθ. 1786/2009 του Şerban Rareş, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υπερβολική φορολογία των αυτοκινήτων κατά την
πρώτη ταξινόμησή τους στη Ρουμανία

   CM– PE 441,360
   FdR 816795

85. Αριθ. 1790/2009 του Antony Christev, γαλλικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με μη εκτέλεση
δικαστικής απόφασης όσον αφορά αποζημίωση για ιδιοκτησία
στη Σόφια

   CM– PE 441,361
   FdR 816796

86. Αριθ. 1798/2009 του J.L.B.N., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με
την πτώχευση των εταιρειών προώθησης ακινήτων στη Murcia

   CM– PE 441,362
   FdR 816797

87. Αριθ. 1820/2009 του José Maria Carrasco Cano, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción», σχετικά με τις
επιβλαβείς επιπτώσεις της παύσης πληρωμών για τις ΜΜΕ του
κλάδου των κατασκευών

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

88. Αριθ. 1863/2009 του Udo Zucker, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με εικαζόμενη παρερμηνεία εκ μέρους των πορτογαλικών αρχών
των διατάξεων της οδηγίας 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου για τη
φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από
αποταμιεύσεις

   CM– PE 441,365
   FdR 816800

o O o

89. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 29 Σεπτεμβρίου 2010,  15.00 – 18.30
  30 Σεπτεμβρίου 2010,  9.00 – 12.30


