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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2010, 15.00 – 18.30
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP  A3G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1  PE 454.398
FdR 840802

Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης των:
   -  29-30 Σεπτεμβρίου 2010

PV– PE 450.605
FdR 839448
+ παραρτήματα

2.

   -  25-26 Οκτωβρίου 2010 PV- PE 452.699
FdR 838755
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

                                               
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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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

***Ψηφοφορίες ***

5. Γνωμοδότηση για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
ΕΚ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ((2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)
Συντάκτης γνωμοδότησης :  HANKISS  (EPP)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

    AM– PE 452.759
    FdR 838956

*** Τέλος ψηφοφορίας ***

A. Αναφορές για συζήτηση σε επιτροπή βάσει γραπτής απάντησης της Επιτροπής ή 
άλλων εγγράφων 

Equitable Life
(με γραπτή δήλωση της κ. Ann Abraham, διαμεσολαβήτριας του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου
Βασιλείου και του εθνικού συστήματος υγείας )

6. Παρακολούθηση της κρίσης της εταιρείας Equitable Life Assurance

Αριθ. 29/2005, του Paul Braithwaite, (βρετανικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης Equitable Members, σχετικά με 
ισχυρισμούς για αδυναμία της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου 
να αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών 
οδηγιών για την ασφάλιση ζωής και την ασφάλιση γενικών κλάδων, 
ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση της εταιρίας Equitable Life
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αριθ. 611/2004 επί του ιδίου θέματος
και
Αριθ. 775/2005 του Manfred Bischof, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με εικαζόμενες παραλείψεις της βρετανικής εποπτικής αρχής των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (FSA) στον έλεγχο της
ασφαλιστικής εταιρείας Equitable Life
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

PETI20081201_EquiUKombud
s
PE 360.135
FdR 572067

PETI20081201_LtPottering-
GaleoteEqui_EN

PETI20081201_LtLibicki-
PotteringEqui_EN

P6_TA(2007)0264_

PETI20081201_sir775-
05_EN

Πρωτοβουλία των πολιτών
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7. Γνωμοδότηση για πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία 
πολιτών   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Συνεισηγητές :  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (GREENS)
- ενημέρωση εκ μέρους των συνεισηγητών

Ανταγωνισμός

8. Αριθ. 500/2010 του Saverio De Bonis, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης «ANLAC - Associazione Nazionale Liberi 
Allevatori di Conigli», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των
αντιμονοπωλιακών κανόνων στην αγορά κρέατος κουνελιού στην
Ιταλία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 452.749
   FdR 838895

Χρόνος εργασίας

9. Αριθ. 1103/2007 του Laurent Hermoye, βελγικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των 
ειδικευόμενων ιατρών, σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των 
ειδικευόμενων ιατρών στο Βέλγιο

   CM– PE 416.428/REV
   FdR 800205

Αριθ. 709/2007 της Paulina Sikorska-Radek, πολωνικής
ιθαγένειας, σχετικά με τις συνθήκες απασχόλησης των πολωνών
γιατρών που εργάζονται στον τομέα της δημόσιας υγείας
και

   CM–
   PE 416.408/REV.
   FdR 800202

10.

Αριθ. 885/2007 του Krzysztof Bukiel, πολωνικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της "OZZL" (Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Ιατρών), 
η οποία συνοδεύεται από 6 770 υπογραφές, σχετικά με τις
συνθήκες εργασίας των πολωνών γιατρών

   CM–
   PE 416.423/REV.
   FdR 800203

11. Αριθ. 2/2008 του Marc Sasiek, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία
συνοδεύεται από 100 υπογραφές, σχετικά με τους κανόνες που
διέπουν τον χρόνο εργασίας και τον μισθό των τραυματιοφορέων
στη Γαλλία
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM_O– PE 416.461
    FdR 756453

12. Αριθ. 1231/2007 του R.G.S., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με
τους κανονισμούς που διέπουν τις συνθήκες εργασίας των
αστυνομικών στη Navarra και με τη μη συμμόρφωσή τους με το
πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας

   CM– PE 416.436
   FdR 756229
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13. Αριθ. 1616/2008 του Dominique Achispon, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Εθνικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων
(SNOP), η οποία συνοδεύεται από υπογραφές, σχετικά με τις
ώρες εργασίας των αστυνομικών
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 439.187
   FdR 805885

14. Αριθ. 74/2010 του Jean Pirotte, (Βέλγος), εξ ονόματος της FISP-
IFOD (Διακατηγοριακή ομοσπονδία δημοσίων υπηρεσιών), 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της Οδηγίας 2003/88 ΕΚ
που αφορά ορισμένες πλευρές της διευθέτησης του χρόνου
εργασίας από το Βέλγιο
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

* * *

2 Δεκεμβρίου 2010, 9.00 – 12.30

από 9.00 έως 10.00     (κεκλεισμένων των θυρών)

15. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

στις 10.00

16. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Ελευθερία του Τύπου

17. Αριθ. 733/2010 του R.T., (ρουμανικής ιθαγένειας), φέρουσα 
άλλες 3 signatures, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του 
δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης σε σχέση με αναφορές 
στον τύπο στην Εθνική Αμυντική Στρατηγική της Ρουμανίας 
και  
Αριθ. 1235/2010 των Iacob Baciu και Cristi Godinac (ρουμανικής 
ιθαγένειας), εξ ονόματος της Δημοκρατικής συνομοσπονδίας 
συνδικάτων Ρουμανίας - CSDR και της ρουμανικής ομοσπονδίας 
MediaSind, σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του δικαιώματος 
ελευθερίας της έκφρασης σε σχέση με αναφορές στον τύπο στην 
Εθνική Αμυντική Στρατηγική της Ρουμανίας 

    sir

    sir
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(παρουσία του αναφέροντος)
(έχουν κληθεί ρουμανικές αρχές)

Περιβάλλον

18. 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 
ανεξαρτησία του δημόσιου ιδρύματος που συστάθηκε για την 
επίβλεψη των εργασιών στον βιομηχανικό λιμένα της Granadilla
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 420.009/REV
   FdR 802688

19. Αριθ. 148/2009 του J.S., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη
χημική μόλυνση που προκαλείται από τη δραστηριότητα του
εργοστασίου Adisseo και τις επιβλαβείς επιπτώσεις της στην
υγεία των κατοίκων μιας γαλλικής πόλης

   CM– PE 428.091/REV
   FdR 814340

20. Αριθ. 261/2005 της Colette Goeuriot, γαλλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος των Κοινοτήτων Ορυχείων της Λωρραίνης, σχετικά με
τους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία που
προκαλούνται από την εγκατάλειψη της εξόρυξης στη Λωρραίνη

   CM–
   PE 367.766/REV. II
   FdR 816541

Γεωργία-Περιβάλλον

21. Αριθ. 305/2010 της Carola Twardella, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σύστασή της προς το Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει
την απόφασή του να επιτρέψει τη μεγάλης κλίμακας φύτευση
γενετικά τροποποιημένων γεωμήλων από την BASF και την
πώληση γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου από τη Monsanto

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

B. Αναφορές των οποίων προτείνεται η αρχειοθέτηση κατόπιν της γραπτής απαντήσεως 
της Επιτροπής ή άλλων εγγράφων

22. Αριθ. 1098/98 του ζεύγους Helga και Norbert Graß, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση του ευρωπαϊκού 
περιβαλλοντικού δικαίου στην ισπανική περιοχή Denia

   CM–
    PE 231,918/REV. VII
   FdR 838948
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23. Αριθ. 535/2002 του John Mulcahy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της οργάνωσης «Save the Swilly» («Σώστε το Swilly»), 
η οποία συνοδεύεται από 10 000 υπογραφές, σχετικά με την
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο Lough Swill, στην
κομητεία Donegal, στην Ιρλανδία

   CM–
   PE 329.200/REV. III
   FdR 814254

24. Αριθ. 689/2004 του Henri-Michel Henry, γαλλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Ένωσης για την προστασία και την αξιοποίηση
των νήσων Iroise και των ακτών τους», σχετικά με τη δημιουργία
εθνικού θαλάσσιου πάρκου

   CM_O– PE 370.051
   FdR 713566

25. Αριθ. 727/2005 της Valerie Gardner, βρετανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της οργάνωσης «Residents against Rubbish» (Κάτοικοι
εναντίων Σκουπιδιών), σχετικά με τον σχεδιασμό χώρου
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στις περιοχές Path Head 
Quarry, Blaydon, Tyne και Wear

   CM–
   PE 369.942/REV. VI
   FdR 802494

26. Αριθ. 827/2005 του Mark Bookham, βρετανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του «Ανεξάρτητου φόρουμ για τα τέλη φωτισμού» 
(ILDF), σχετικά με το ασυμβίβαστο της επιδότησης της
Ιρλανδίας με το δίκαιο της ΕΕ

   CM_O– PE 369.941
   FdR 601484

27. Αριθ. 1003/2005 του José Manuel García Agudo, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Συντονιστικής επιτροπής κατοίκων
κατά της κατασκευής τμήματος αυτοκινητοδρόμου στο Penagos», 
η οποία συνοδεύεται από 5 υπογραφές, σχετικά με ένα τμήμα του
προγραμματισμένου Α8, ο οποίος θα διασχίζει την Cantabria

    CM–
    PE 380,947/REV. III
    FdR 838811

28. Αριθ. 155/2006 του κ. Robert Twiss, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης «Purcellsinch Business & Residents Group
(PBRG)», σχετικά με μόλυνση των υδάτων της περιοχής λόγω
της δραστηριότητας της μονάδας επεξεργασίας αστικών λυμάτων
(PWWTP), πλησίον του Kilkenny (Ιρλανδία)

   CM_O– PE 388.741
   FdR 667749

29. Αριθ. 442/2006 του κ. Peter Dunne, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δραστηριότητα της ιρλανδικής υπηρεσίας ρύθμισης 
της λειτουργίας των ταξί

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

30. Αριθ. 461/2006 του Antonio Morales Mendez, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος του δήμου «Ayuntamento de Aguimes» 
(Aguimes, Ισπανία), σχετικά με παραβιάσεις των κοινοτικών
οδηγιών 85/337, 92/43 και 79/409 από σχέδιο επέκτασης του
λιμένα της Arinaga (Μεγάλη Κανάρια, Ισπανία) που
χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ

   CM– PE 405.786
   FdR 720287

31. Αριθ. 470/2006 της Juliana Chaves, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης «Amics de la Tierra – Eivissa», η οποία
συνοδεύεται από 10 849 υπογραφές, σχετικά με τον

  CM– PE 390.693/REV
   FdR 785671
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περιβαλλοντικό αντίκτυπο των σχεδίων κατασκευής
αυτοκινητοδρόμων στη νήσο Ibiza

32. Αριθ. 494/2006 του Thomas C Burke, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος ανήσυχων κατοίκων του Lagavooren, σχετικά με την
προστασία σημαντικού υδροφόρου ορίζοντα στο North Leinster 
(Ιρλανδία)

   CM_O– PE 386.464
   FdR 656945

33. Αριθ. 828/2006 του Niall Gilligan, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των οδηγιών 96/82/ΕΚ και
89/391/ΕΚ από την Ιρλανδία

   CM– PE 398.577/REV
   FdR 770871
   + replyIRL

34. Αριθ. 1017/2006 του Adolfo Barrena Salces, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με την απουσία κατάλληλης εκτίμησης του
περιβαλλοντικού αντικτύπου των χωροταξικών σχεδίων που
πρόκειται να εφαρμοστούν στην περιοχή της Αραγονίας

   CM– PE 394.287
   FdR 687641

35. Αριθ. 214/2007 της Sonia Ortiga, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος των «Ευρωπαίων Πρασίνων», σχετικά με
νιτρορρύπανση των υπόγειων υδάτων από υπαίθρια χοιροτροφία

   CM– PE 396.638/REV
   FdR 838821

36. Αριθ. 217/2007 του κ. Javier Sanchis Marco, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απουσία μέτρων για την προστασία 
του περιβάλλοντος στη Masalaves (Βαλένθια) σε σχέση με τη 
δραστηριότητα μιας τοπικής πλινθοποιίας

   CM_O–
   PE 400.335/REV. II
   FdR 777470

37. 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

38. Αριθ. 250/2007 της κ. Janet Crawford, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα προβλήματα ύδρευσης στην κομητεία του South 
Tipperary (Ιρλανδία)

   CM_O– PE 405.800
   FdR 720413

39. Αριθ. 286/2007 του κ. James Lane, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη ασφαλών χώρων στάθμευσης για τα 
βαρέα φορτηγά οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων στην 
Ιρλανδία

   CM_O– PE 398.530
   FdR 698789

40. Αριθ. 704/2007 της Elisabeth Walsh, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ομάδας ιδιοκτητών ποσοστώσεων γάλακτος «Milk 
quota owners group», σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω
ηλικίας εις βάρος δικαιούχων ποσοστώσεων γάλακτος

   CM_O– PE 406.077
   FdR 723218
   + replyIRL
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41. Αριθ. 781/2007 της Rosita Sweetman, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μόλυνση από το καρκινογόνο φυτοφάρμακο Lindane 
ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας της ιρλανδικής Κρατικής
Δασικής Υπηρεσίας Coillte

   CM_O– PE 407.964
   FdR 729478

42. Αριθ. 842/2007 του κ. Charlie Weston, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του «Fairshare Campaign Group», σχετικά με
εικαζόμενες παρατυπίες κατά τη διεξαγωγή της στρατηγικής
εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά την
κατασκευή περιφερειακής μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στη
χερσόνησο Donabate/Portrane (κομητεία του Δουβλίνου)

   CM– PE 407,969
   FdR 777482

43. Αριθ. 1232/2007 του Manuel Garcia Gonzáles, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης πολιτών «Plataforma
Ciudadana Refineria NO», σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις
των οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 85/337/ΕΚ σε σχέση με το έργο του
διυλιστηρίου Balboa, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί στην
Extremadura (Ισπανία)

   CM–
   PE 416.437/REV. II
   FdR 791833

44. Αριθ. 1394/2007 του κ. Miguel Angel Gea Rifá, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις των
σχεδιαζόμενων εγκαταστάσεων υδάτινων σπορ που πρόκειται να
κατασκευαστούν στο Caño de la Barreta, πλησίον του El
Rompido (Cartaya, Ανδαλουσία)

   PE 423,902
   FdR 782521

45. Αριθ. 444/2008 της κ. Anne Blackman, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση της εκτίμησης
περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ουαλικού Υπουργείου
Μεταφορών και Οικονομίας σε σχέση με ένα αναπτυξιακό σχέδιο
στο Nelson, στην κομητεία Caerphilly (Ηνωμένο Βασίλειο)

   CM– PE 420.000
   FdR 766616

   + reply Wales

46. Αριθ. 576/2008 του Francis Devigne, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εγκατάσταση μετασχηματιστή που εκπέμπει
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πέραν των επιτρεπόμενων από
την κοινοτική νομοθεσία ορίων

   CM– PE 420.007/REV
   FdR 789341

47. Αριθ. 716/2008 του Luis Cerillo Escudero, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της οργάνωσης «Ecologistas en Accion de 
Valencia», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 
85/337/ΕΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον του 
σχεδίου κατασκευής πίστας Φόρμουλα 1 στη Βαλένθια

   CM– PE 430,780
   FdR 797223

48. Αριθ. 185/2009 του Migel Ángel Gea Rifá, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Izquerda Unida Los Verdes - Andalucia, σχετικά
με ισχυρισμούς για απάτη και κακοδιαχείριση κοινοτικών
κονδυλίων από την ADRICOH (Asociación para el Desarollo 
Rural Integral de la Costa Occidental de Huelva)

   CM– PE 428.096
   FdR 789511

   +replyOLAF
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49. Αριθ. 610/2009 του Joan Ferrando Domenech, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών για την 
προστασία των περιοχών Cenia, σχετικά με το σχέδιο υπόγειας 
αποθήκευσης φυσικού αερίου της στο Alcanar της Ταραγόνα

   CM– PE 452,711
   FdR 838826

50. Αριθ. 683/2009 του Maurizio Tani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος και άλλων φοιτητών πανεπιστημίου, που συνοδεύεται
από 55 υπογραφές, σχετικά με ισχυρισμούς για μεροληψία κατά
την αναγνώριση της ισοδυναμίας των πτυχίων ιταλικών
πανεπιστημίων σε ορισμένα κράτη μέλη

   CM_O– PE 438.306
   FdR 802741

51. Αριθ. 1050/2009 του M.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απαγόρευση να βόσκουν σε σταθερή θέση τα βοοειδή, και 
συγκεκριμένα οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

   sir
   LT–
   FdR 837548

52. Αριθ. 1130/2009 του Ramón Pena Bertolin, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Asociación de vecinos de Joan Prim» σχετικά
με τα έργα που εκτελούνται σε πάρκο στη Reus
και
Αριθ. 1243/2009 του Ramón Penya, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του συλλόγου κατοίκων «Asociación de Vecinos Joan
Prim», σχετικά με τα κατασκευαστικά έργα που
πραγματοποιούνται σε ένα πάρκο στη Reus

   CM– PE 452,713
   FdR 838828

53. Αριθ. 1253/2009 του Régis Valluet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά
με διαμάχη με τον γαλακτοκομικό συνεταιρισμό σε ό,τι αφορά
την ποιότητα του γάλακτός του

   CM– PE 441.099
   FdR 814428

54. Αριθ. 1266/2009 του H. H. Rogers, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στην El 
Campello, Alicante

   CM– PE 439,224/REV
   FdR 838927

55. Αριθ. 1485/2009 του John Damm Sørensen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση του Συμβουλίου της Δανίας για
την Προστασία της Φύσης προς την οδηγία 90/313/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με την ελεύθερη πληροφόρηση για θέματα
περιβάλλοντος

   CM– PE 452,715
   FdR 838838

56. Αριθ. 1777/2009 του E.J.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ασφάλιση αστικής ευθύνης σε διασυνοριακή υπόθεση

   CM– PE 452,718
   FdR 838841

57. Αριθ. 1910/2009 της Apollonia Götz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με απαλλοτρίωση κατοικιών στη Segur de Calafell
(Tarragona)
και

   CM– PE 452,719
   FdR 838842
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Αριθ. 1/2010 των Erich και Silvia Kumpf, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με απαλλοτρίωση κατοικιών στη Segur de Calafell
(Tarragona)

58. Αριθ. 120/2010 του José Soto Cepas, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Ένωσης εργαζομένων στο πρώην εργοστάσιο
επεξεργασίας ουρανίου Andujar, σχετικά με την κατάσταση των
εργαζομένων που απασχολούνταν σε αυτό

    CM– PE 448.723
    FdR 829535

59. Αριθ. 171/2010 της Kamila Beata Klim-Petersen, πολωνικής
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές
εταιρικού οχήματος της ίδιας το οποίο είναι ταξινομημένο στην
Πολωνία, και τα συνεπαγόμενα εμπόδια για την ελεύθερη
μετακίνηση των υπαλλήλων της

   CM– PE 448.729
   FdR 829542

60. Αριθ. 276/2010 του H. E. v Z, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με
αίτημά του να καταργηθεί η υποχρεωτική εγγραφή των
ανεξάρτητων επιχειρήσεων σε εμπορικά επιμελητήρια

   CM– PE 452,728
   FdR 838853

61. Αριθ. 284/2010 της K. H-L., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη αναγνώριση από τις γερμανικές αρχές του διπλώματός της από 
γαλλικό πανεπιστήμιο

   CM– PE 452,730
   FdR 838869

62. Αριθ. 307/2010 του Pawel Joachimiak, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον πολωνικό νόμο περί δικαιωμάτων βιομηχανικής
ιδιοκτησίας και τη μη συμβατότητά του με διάφορες διεθνείς και
ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις

   CM– PE 452,731
   FdR 838876

63. Αριθ. 317/2010 του Hans Albrecht, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής της οδηγίας 1999/44/ΕΚ

    CM– PE 452,732
    FdR 838877

64. Αριθ. 322/2010 του Roberto Albanese, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του «Comitato dei Citadini del Fiume», συνοδευόμενη
από 93 υπογραφές, σχετικά με την οικολογική καταστροφή στους
ποταμούς Lambro και Πάδο (Ιταλία)

   CM– PE 452,733
   FdR 838878

65. Αριθ. 327/2010 της Maria Grazia Brunero, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εξόρυξη αλουμινίου από τη μεταλλευτική εταιρεία
Vedanta στην Ινδία, η οποία έχει αντίκτυπο στον οικότοπο της
φυλής Dongria Kondh

   CM– PE 452,736
   FdR 838881

66. Αριθ. 347/2010 της Carmen Andonaegui Moreno, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με την απομάκρυνση φωλιάς πελαργού από
το κωδωνοστάσιο εκκλησίας στην πόλη Galapagar κοντά στη
Μαδρίτη

   CM– PE 452,737
   FdR 838882
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67. Αριθ. 360/2010 του F.P.E, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την
εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/EΚ 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 452,739
   FdR 838884

68. Αριθ. 396/2010 του Domenico Lamanna Di Salvo, ιταλικής
ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ από τον
γερμανικό αστικό κώδικα σε σχέση με τη διατροφή

   CM– PE 452.740
   FdR 838885

69. Αριθ. 397/2010 της Ludmila d'Atri, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με προτιμησιακή πολιτική και ελάφρυνση της φορολογίας του 
βιοπλαστικού ως υλικού συσκευασίας

   CM– PE 452,741
   FdR 838886

70. Αριθ. 408/2010 του διοικητικού συμβουλίου της «Organización
Impulsora de Discapacitados» (οργάνωση υπέρ των ατόμων με
αναπηρίες), σχετικά με το μονοπώλιο της πώλησης λαχνών της
ONCE (Εθνική Οργάνωση Τυφλών της Ισπανίας)

    CM– PE 452,744
    FdR 838889

o O o

71. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 24 Ιανουαρίου 2011,  15.00 – 18.30
 25 Ιανουαρίου 2011,  9.00 – 12.30


