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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_OJ(2011)195_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

Вторник, 15 март 2011 г., 15,00−18,30 ч.
Сряда, 16 март 2011 г., 9,00−12,30 ч.

Брюксел

Зала: PHS P4B001  

1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 460.829
FdR 860262

Одобрение на протокола на заседаниeто от:
   - 24-25 януари 2011 г.

PV– PE 456.918
FdR 855079
+приложения

2.

   - 1 февруари, 2011 г. PV- PE 458.479
FdR 855766
+приложения

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

_________________________
(1) В съответствие с решението на комисията от 30 септември 1997 г., въз основа на работен документ PE 
223.544, точките от раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото 
заседание. Въпреки това всеки член 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 
следващо заседание.
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В присъствието на представители на Европейската комисия

Проучвателно посещение 

5. Проучвателно посещение в Mellau/Damuls, Vorarlberg 
(Австрия)
(29.09 - 1.10.2010)
по петиция № 672/2007, внесена от Lothar Petter, с австрийско 
гражданство, от името на Инициативния комитет против 
планираните нови съоръжения за зимни спортове в Mellau и 
Damüls във Vorarlberg (Австрия), подкрепена от 26 подписа, 
относно планираните ски влекове и въжени линии в района на 
Mellau и Damüls

- одобрение на доклада от проучвателното посещение

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636 

Reports

6. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции 
за 2010 г.       (2010/2295(INI))
Докладчик:  MEYER  (GUE/NGL)
- втора размяна на мнения 

7. Доклад относно прилагането на Директивата относно 
управлението на отпадъците, въз основа на получените 
петиции
(2011/2038(INI))
Докладчик:  ITURGAIZ  (РРЕ)
- първа размяна на мнения 

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията или други получени документи

Околна среда

8. № 944/2004, внесена от Sheila Ellis, с британско гражданство, 
от името на „Residents Against Toxic Site“ (Жители срещу 
токсичен обект), подкрепена от 7 подписа,относно 
предполагаемо неизпълнение от страна на Обединеното 
кралство на директивата на ЕС относно депонирането на 
отпадъци
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 367.729/REV. V
   FdR 857132

9. N°  1367/2007, внесена от Eliane Audonet, с френско 
гражданство, подкрепена от 16 подписа, срещу два плана за 
строителство на „мега-сметища“

   CM_O– PE 414.061
   FdR 745796
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(в присъствието на вносителя на петицията)

10. № 1318/2008, внесена от Joanna Smolinska, с полско 
гражданство, от името на екологичната асоциация 
„Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek“, относно нарушение 
на законодателство на ЕС в областта на опазването на 
околната среда във връзка с добива на инертни материали в 
близост на зона от Натура 2000 в южна Полша
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 426.982/REV. II
   FdR 834707

11. N°  944/2009, внесена от Lorenza Ferraris, с италианско 
гражданство, подкрепена от три подписа, относно планиран 
проект за петролни сондажи в природния парк Santa Croce и 
Curone Valleys

   CM– PE 438.334
   FdR 802782

Държавна помощ – Социални въпроси

12. N°  1833/2008 , внесена от Ioannis Asteriou, с гръцко 
гражданство, от името на Сдружение на работниците в 
мините „Kassandra “ (Somatia Metallion Kassandras), 
подкрепена от два подписа, относно подозрението за 
държавна помощ във връзка с продажбата на мините 
„Kassandra“ от гръцката държава на дружеството „Ellinikos 
Chrysos“
(евентуално в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 430.786
   FdR 797230

Финансиране от ЕС

13. N°  931/2009, внесена от Nikolaos Kagiaoglou, с гръцко 
гражданство, относно предполагаема злоупотреба със 
средства, отпуснати от ЕС, и вредните последици за околната 
среда на инфраструктурен проект в северногръцкия град 
Nikiforos (ном Драма)
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 440.056
    FdR 810962

14. Становище по съобщението за 27-мия доклад относно 
прилагането на правото на Европейския съюз (2009 г.) (COM 
(2010)0538)
(2011/2027 (INI)
Докладчик:  AUKEN (Verts/ALE)
- първа размяна на мнения

    DT– PE 460.822
    FdR 860173
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17,30-18,30 ч. (при закрити врата)

15. Заседание на координаторите

* * *

16  март 2011 г.,  9,00–12,30 ч.

в 9 ч.

16. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите

Околна среда – Селско стопанство – Здравеопазване

17. N°  1447/2009, внесена от Philip Woolley, с британско 
гражданство, от името на Australian Wildlife Protection 
Council Inc., подкрепена от +/- 4 000 подписа, относно 
налагане на забрана върху вноса на кожа и месо от кенгуру в 
ЕС
(в присъствието на австралийските органи)

   DV–
   PETI20110315_
   отговор на INTA + 
IMCO

18. N°  305/2010, внесена от Carola Twardella, с германско 
гражданство, относно нейните препоръки към Парламента да 
преразгледа решението си за разрешаване на мащабното 
засаждане на генетично модифицирани картофи от „BASF“ и 
продажбата на генетично модифицирана царевица от 
„Monsanto“

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

19. N°  813/2008, внесена от г-н Brian John, с британско 
гражданство, относно твърдения за нарушаване на общите 
принципи, които ръководят дейността на Европейския орган 

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545
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за безопасност на храните (ЕОБХ) във връзка с 
разглеждането на заявления за генетично модифицирани 
храни
and
N°  436/2010, внесена от г-н Brian John, с британско 
гражданство, относно официален протест срещу проекта за 
регламент на Комисията относно правила за прилагане 
относно заявленията за разрешаване на генетично 
модифицирани храни и фуражи в съответствие с Регламент 
(ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 641/2004 и Регламент (ЕО) 
№ 1981/2006
(в присъствието на вносителя на петицията)

   sir436-10
   + отговор на 
ENVI436-10

20. N°  774/2008, внесена от María Jesus Peréx Agorreta, с 
испанско гражданство, от името на „Departamento de Historia 
Antigua-UNED“ (Департамент по древна история в 
Националния университет за дистанционно обучение –
UNED), относно опазването на природната и културна среда 
в Soria и Numancia в Castilla y León в северна Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
N°  862/2008, внесена от Amalio de Marichalar y Sáenz de 
Tejada, Conde de Ripalda, с испанско гражданство, относно 
опазването на природната и културна среда в Soria и 
Numancia в Castilla y León в северна Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
N°  1686/2008, внесена от Álvaro de Marichalar y Sáenz de 
Tejada, с испанско гражданство, относно опазването на 
природната и културната среда в Soria и Numancia, Castilla y 
León, Испания
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM–
   PE 421.164/REV. II
   FdR 859035

21. N°  418/2009, внесена от Álvaro Fernández Durán, с испанско 
гражданство, относно проект за магистрала през испанските 
Пиренеи

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

22. N°  355/2010 , внесена от Daniel Hegoburu, с френско 
гражданство, от името на „los Verdes del País Vasco“ (баска 
екологична организация), подкрепена от 4 подписа, относно 
летището във Fuenterrabia
(в присъствието на вносителя на петицията)

   CM– PE 452.738
   FdR 838883
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23. N°  1400/2009, внесена от Gerhard Holzinger, с германско 
гражданство, относно екологичната устойчивост на 
планирана магистрала на Канарските острови

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

24. N°  764/2006, внесена от Philippe Riglet , с френско 
гражданство, относно оспорване на проект за градско 
развитие, предвиден в рамките на защитен обект, без преди 
това да е извършена оценка на въздействието върху околната 
среда
и
N°  133/2007, внесена от Jean Raoul-Duval, с френско 
гражданство, от името на „Les riverains des Veillas“, срещу 
построяването на туристическо селище

   CM–
   PE 406,053/REV. V
   FdR 829622

25. N°  161/2006, внесена от Dan Brennan, с ирландско 
гражданство, относно замърсяване на околната среда в 
Kilkenny (Ирландия) и неговото въздействие върху местното 
животновъдство
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM–
    PE 380.904/REV. II
    FdR 829612
    
PETI20110315_ltbrick_

* * *

Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията или на други получени документи

26. N°  832/2001 , внесена от Américo da Silva Jorge, с 
португалско гражданство,  относно екологични проблеми в 
Alhos Vedros, Португалия

   CM–
   PE 321,498/REV. IX
   FdR 853805

27. N°  1095/2003, внесена от Karl Heinz Duthel, с германско 
гражданство, относно проблеми с получаването на 
разрешително за пребиваване в Испания за майката на 
неговите деца

   CM– PE 458,834/REV
   FdR 858219
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28. N°  825/2005, внесена от Panagiotis Georgiadis, с гръцко 
гражданство, относно проблеми с пенсията на баща му

   CM–
   PE 374,299/REV. III
   FdR 857168

29. N°  774/2006, внесена от Margit и Jürgen Parey, с германско 
гражданство, относно различните цени за вход в обществени 
бани за унгарски пенсионери и пенсионери от други държави 
(от ЕС)

   CM–
   PE 392.316/REV. II
   FdR 857169

30. N°  130/2007, внесена от Georgios Floras, с гръцко 
гражданство, от името на книжарница „Floras Kosmos“, 
относно гръцката комисия за защита на конкуренцията и 
пазара на чуждоезикова литература в Гърция

   CM–
   PE 396.378/REV. II
   FdR 857170

31. N°  1276/2007, внесена от г-жа María Begona Baquero Orgaz, с 
испанско гражданство, относно предполагаеми нарушения на 
Директиви 2000/4 и 92/43 на ЕО във връзка с план на BUS -
VAO за разширение на автомагистралата A6 с две автобусни 
ленти от Las Rozas de Madrid до Villalba (Мадрид)
и
N°  251/2008, внесена от г-жа Maria Begona Baquero Orgaz, с 
испанско гражданство, относно предполагаемото вредно 
въздействие върху околната среда на планирания 
околовръстен път на автомагистрала A6 през Las Rozas de 
Madrid

   CM– PE 416,439/REV
   FdR 853662

32. N°  1386/2007, внесена от Román Alonso Santos, с испанско 
гражданство, от името на Izquierda Unida de Vigo, относно 
въздействието на общия градоустройствен план (ОГП) на 
Vigo върху околната среда

   CM– PE 416,445/REV
   FdR 857186

33. N°  96/2008 , внесена от Stavros Sarris, с гръцко гражданство, 
относно гръцката Комисия за защита на конкуренцията и 
гръцкия пазар за леки автомобили Fiat и резервни части за 
тези автомобили

   CM– PE 416,467/REV
   FdR 857171

34. N°  831/2008 , внесена от M.C.L.V., с испанско гражданство, 
от името на „Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de 
Rio Guadalupe de Alcaniz“, относно защита срещу 
замърсяване с ПЧ 10 в град Alcaniz в испанския автономен 
регион Арагон  

   CM–
   PE 421,167/REV.III
   FdR 853675

35. N°  1062/2008 , внесена от инициативен комитет „Велико 
Търново за гората“, България, подкрепена от 879 подписа, 
относно неприлагането от българските органи на Директива 
на Съвета 92/43/ЕИО за опазване на естествените 
местообитания и на дивата фауна и флора във връзка със 
строителни дейности в територия от Натура 2000 в централна 

    CM– PE 456,728
    FdR 853705
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България

36. N°  1070/2008, внесена от D. Т-Р, с българско гражданство, от 
името на живеещите на ул. „Бор“, относно големия трафик на 
тежкотоварни превозни средства в българския град Севлиево 
и свързаните с него здравословни и екологични проблеми

   CM– PE 426,971/REV
   FdR 857199

37. N°  1121/2008, внесена от г-н Manuel Fernandez Santamaria, с 
испанско гражданство, относно планирано съоръжение за 
складиране на гориво в Almodóvar del Campo (Ciudad Real)   

   CM– PE 439,185/REV
   FdR 857201

38. N°  1243/2008, внесена от Gisela Cruz, с португалско 
гражданство, относно португалския закон № 22A/2007 за 
данък за превозните средства и съответствието му с 
приложимите разпоредби на ЕС в тази област

   CM–
   PE 423,926/REV. II
   FdR 853677

39. N°  1322/2008, внесена от E.S., с германско гражданство, 
относно замърсяване с диоксин в град Якимово – Монтана в 
северозападна България

   CM–
   PE 426,983/REV. III
   FdR 853678

40. N°  410/2009, внесена от Santangelo Carmelo, с италианско 
гражданство, от името на Comitato Cittadino „Mare Protetto“, 
относно незаконно депониране на отпадъци в защитена 
морска зона
и
N°  547/2009 , внесена от Alfio Fabio Micalizzi, с италианско 
гражданство, относно замърсяване на природния резерват 
Area Marina Protetta Isole Ciclopi (Италия)

   CM– PE 430,508/REV
   FdR 853681

41. N°  471/2009, внесена от A.M.N., с испанско гражданство, 
относно неприлагане от страна на датските органи на 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и Съвета 
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 440.048/REV
   FdR 853682

42. N°  612/2009, внесена от Jingwa Joseph Tongwa, с камерунско 
гражданство, относно предполагаемото неспазване от страна 
на германските органи на законодателството на ЕС относно 
правото на граждани на Съюза и на членове на техните 
семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите-членки, както и на правото на 
граждани на трети страни да пребивават в ЕС

   CM– PE 438,303/REV
   FdR 853683
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43. N°  709/2009, внесена от Pablo Vicente Salinas, с италианско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация, 
свързана с правото на пребиваване на доведения му син

   CM– PE 431,126/REV
   FdR 853684

44. N°  812/2009, внесена от Ezequiel Llorach Ayza, с испанско 
гражданство, от името на Asociación de Vecinos Afectados del 
Cami Vell, относно общия градоустройствен план на 
Peñíscola, Валенсия, Испания

   CM– PE 443,171/REV
   FdR 853686

45. N°  905/2009 , внесена от Fernando Moreno Gonzáles, с 
испанско гражданство, от името на Ecologistas en Acción, 
относно възможно нарушение на Директивата за 
местообитанията и Директивата за програма „Натура 2000“ с 
поставянето на заграждения от бодлива тел в Национален 
парк Saja-Besaya

   CM– PE 448.689
   FdR 829423

46. N°  913/2009, внесена от Mirjam Bot, с нидерландско 
гражданство, относно закрилата на младежта в Нидерландия

   CM– PE 456,732
   FdR 853713

47. N°  993/2009 , внесена от Eugene Bourgeois, с нидерландско 
гражданство, относно неговото двойно гражданство

   CM– PE 456,733
   FdR 853714

48. N°  1028/2009 , внесена от Isaac Ibáñez Garcia, с испанско 
гражданство, относно необходимостта от приемането на 
законодателство под формата на подходящ законов 
инструмент (Регламент на Общността) относно производство 
за нарушаване на общностното право

   PETI20100929_sir
   1028-09_EN
   + PETI20100929_
   становище JURI1028-
09_

49. N°  1060/2009 внесена от Ángeles Sánchez Celdrán, с испанско 
гражданство, относно заповед за екстрадиране на съпруга й 
във Франция

   CM– PE 456,734
   FdR 853716

50. N°  1341/2009, внесена от Maria Karagiannaki, с гръцко 
гражданство, относно различни проблеми в Гърция и Крит

   CM– PE 440,078/REV
   FdR 853691

51. N°  1470/2009, внесена от Periklis Dionyssopoulos, с гръцко 
гражданство, относно нарушения от страна на гръцките 
органи на Протокола за привилегиите и имунитетите на 
Европейските общности и Регламент № 260/68 относно 
определяне на условията и процедурата за прилагане на 
данъка в полза на Европейските общности

   CM– PE 441,114/REV
   FdR 853693
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52. N°  1549/2009 , внесена от Mateja Mark, с германско 
гражданство, относно нидерландските наследствени пенсии 
за вдовици, които пребивават в чужбина

   CM– PE 456,736
   FdR 853718

53. N°  1809/2009, внесена от A.P., с италианско гражданство, 
относно опасенията й, свързани с планираното изграждане на 
топлоелектрическа централа

   CM– PE 445,618/REV
   FdR 853697

54. N°  1815/2009 , внесена от Michel Berny, с белгийско 
гражданство, относно несъответствия при третиране по 
отношение на пенсионирането на граждани на Европейския 
съюз, които са работили в повече от две държави-членки на 
ЕС

   CM– PE 458,688
   FdR 857246

55. N°  1840/2009, внесена от Rosemarie Eder, с германско 
гражданство, относно липсата на възможности за получаване 
на стипендии за германски студенти в Австрия

   CM– PE 456,737
   FdR 853719

56. N°  1874/2009 , внесена от Angelo Acino, с италианско 
гражданство, от името на Сдружение на потребителите „SOS 
Utenti“, относно опаковките на мини мартини и мартини сода

   CM– PE 456,738
   FdR 853721

57. N°  1887/2009 , внесена от Bernardo Sánchez Capuchino, с 
испанско гражданство, относно признаването на неговия 
професионален опит, получен в друга държава-членка, от 
Регионалното министерство на здравеопазването на Валенсия

   CM– PE 445,623/REV
   FdR 853698

58. N°  259/2010, внесена от V.M., със словашко гражданство, 
относно предполагаема злоупотреба със средства на ЕС от 
страна на Агенцията за плащания в областта на земеделието в 
Словакия

   CM– PE 456,742
   FdR 853726

59. N°  315/2010, внесена от г-н Gavin Scott, с британско 
гражданство, относно последствията от крайбрежното 
драгиране в крайбрежния район в Holderness (Обединено 
кралство)

   CM– PE 450.808
    FdR 834590

60. N°  331/2010, внесена от Ignacio Ruipérez Arregui, с испанско 
гражданство, относно положението на ръководителите на 
полети в Испания
и
N°  651/2010 , внесена от Juan María García Gil, с испанско 
гражданство, от името на Съюза на ръководителите на 
полети, относно положението на ръководителите на полети в 
Испания

   CM– PE 450,810/REV
   FdR 857249
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61. N°  332/2010 , внесена от Eloi Nolla Subirats, с испанско 
гражданство, от името на „Ecologists in Action“, относно 
месторазположението на временно централно съоръжение за 
съхранение на ядрени отпадъци

   CM– PE 456,743
   FdR 853727

62. N°  340/2010 , внесена от María de la Soledad Ramiro Martínez, 
с испанско гражданство, относно вредите, които биват 
нанасяни на равнината Morata de Tajuña, Мадрид

    CM– PE 458,691
    FdR 857250

63. N°  398/2010, внесена от Jean-Pierre Decool, с френско 
гражданство, от името на Bruno Rommelaere и неговата 
придружителка, г-жа de Castro, относно конфискация на 
документи за регистрация на превозно средство по време на 
пътуване до Португалия 

   CM– PE 448,749/REV
   FdR 853702

64. N°  492/2010 , внесена от José Enrique Sanz Salvador, с 
испанско гражданство, от името на „Arca Ibérica“, относно 
пресушаване на влажна зона в Benicassim, Castellón

   CM– PE 456,746
   FdR 853730

65. N°  509/2010, внесена от Jan Wilinski, с полско гражданство, 
относно двойно данъчно облагане на наследство

   CM– PE 456,748
   FdR 853732

66. N°  542/2010 , внесена от José Ramón Tolosa González, с 
испанско гражданство, относно проект за пешеходен мост в 
Mongas, Pasaia

   CM– PE 458,694
   FdR 857254

67. N°  571/2010, внесена от P.K., с полско гражданство, относно 
равен достъп до дигитални материали в ЕС

   CM– PE 458,696
   FdR 857256

68. N°  588/2010, внесена от Reinhard Rink, с германско 
гражданство, относно неравно третиране съгласно Директива 
2000/31/ЕО за електронната търговия, член 5, буква д)

   CM– PE 458,698
   FdR 857258

69. N°  597/2010, внесена от Gerhard Holzinger, с германско 
гражданство, относно преглед на бюджета на ЕС, по-
специално по отношение на подкрепата за пътна 
инфраструктура

   CM– PE 458,699
   FdR 857259

70. N°  609/2010 , внесена от Gerard-Bob van der Maas, с 
нидерландско гражданство, относно непредприемането на 
действия от страна на Комисията във връзка с мотивираното 
становище за данъчното облагане на дивидентите, изплащани 
от чуждестранни дружества на местни лица

   CM– PE 456,751
   FdR 853736
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71. N°  626/2010 , внесена от A. K., с полско гражданство, 
относно отрицателното въздействие на полското данъчно 
законодателство върху свободното движение на стоки на 
вътрешния пазар

   CM– PE 456,752
   FdR 853737

72. N°  629/2010 , внесена от Barbara Philippe, с германско и 
френско гражданство, относно нейното лично положение

    CM– PE 456,753
    FdR 853738

73. N°  645/2010, внесена от F.C., с френско гражданство, 
относно предотвратяване на отпадъците от опаковки

   CM– PE 458,705
   FdR 857266

74. N°  650/2010 внесена от Celestino Fernández González, с 
испанско гражданство, от името на Santa María de Solís 
Residents Association, относно преминаването на маршрута на 
автомагистрала през Corvera, Asturias

    CM– PE 456,756
    FdR 853741

75. N°  656/2010, внесена от M.D.B.G., с италианско 
гражданство, относно дискриминация по отношение на лица 
с хомосексуална ориентация в Италия

   CM– PE 458,707
   FdR 857268

76. N°  666/2010, внесена от L.C., с италианско гражданство, 
относно цената на изпращането на кратки съобщения (SMS) 
и премахването на таксите за свързване

    CM– PE 456,759
    FdR 853745

77. N°  673/2010, внесена от Rudolf Stohr, с германско 
гражданство, относно проблема с незаконните имигранти в 
ЕС

    CM– PE 456,761
    FdR 853747

78. N°  681/2010, внесена от Mark Sowery, с британско 
гражданство, относно ДДС, начисляван от телефонните 
компании на Канарските острови

   CM– PE 456,762
   FdR 853748

79. N°  683/2010, внесена от Janet Fitzgerald, с ирландско 
гражданство, от името на Tick Talk Ireland, относно неуспеха 
на ирландските органи да осъществяват подходящо 
наблюдение на лаймската болест

   CM– PE 456.763
   FdR 853750

80. N°  731/2010 , внесена от Melas Gianniotis, с гръцко 
гражданство, от името на E.A.B.E (асоциация на 
осигурителите в северна Гърция), относно гръцката комисия 
за надзор на частното осигуряване (EP.E.I.A.)

   CM– PE 456,766
   FdR 853753

81. N°  735/2010, внесена от Attila Csegzi, с румънско 
гражданство, подкрепена от 518 подписа, относно 
непровеждането от страна на местните органи в Cristesti 
(Mures, Румъния) на консултации с местните жители преди 

   CM– PE 458.713
   FdR 857274
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вземането на решение за изграждане на съоръжение за 
пренасяне, разпределяне и компостиране на отпадъци

82. N°  803/2010, внесена от Víctor Aznar Marcén, с испанско 
гражданство, от името на Асоциацията на медицинските 
сестри (SATSE), относно намаляване броя на държавните 
служители в Испания

   CM– PE 458.718
   FdR 857279

83. N°  827/2010, внесена от Francisco Cano Sánchez, с испанско 
гражданство, относно електромагнитното замърсяване

   CM– PE 456,768
   FdR 853755

84. N°  830/2010 , внесена от Liudmila Bedricovshi, с румънско 
гражданство, относно непризнаването на нейната 
квалификация по офталмология във Франция и нарушаване 
на Директива 2005/36/ЕО

   CM– PE 456.769
   FdR 853756

85. N°  843/2010, внесена от Marcus Menzel, с германско 
гражданство, относно правилата в сферата на 
въздухоплаването

   CM– PE 456,770
   FdR 853757

86. N°  990/2010 , внесена от I. D. H., с германско гражданство, 
относно разписки за теглене на пари от банкомати

   CM– PE 456,772
   FdR 853759

o O o

87. Дата и място на следващото заседание
 13 април 2011 г., 15,00–18,30 ч.
 14 април 2011 г., 9,00–12,30 ч. 


