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Udvalget for Andragender

PETI_OJ(2015)241_1

FORSLAG TIL DAGSORDEN

Møde

Torsdag den 16. april 2015 kl. 9.00–12.30 og kl. 15.00–18.30

Bruxelles

Mødeværelse ASP A1G-3

Kl. 9.00–10.00 (for lukkede døre)

1. Koordinatormøde

* * *

Kl. 10.00

2. Vedtagelse af dagsordenen(1) PE 554.756
FdR 1057036

3. Godkendelse af protokollen fra mødet den:
 26. februar 2015

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ bilag

_________________________

(� ) I overensstemmelse med udvalgets beslutning af 30. september 1997 på grundlag af arbejdsdokument 
PE 223.544 vil punkterne under del B i den foreslåede dagsorden ikke blive drøftet på mødet. Ethvert medlem 
kan dog før mødets afslutning anmode om at få et punkt fra del B flyttet til del A. Punktet vil så automatisk blive 



PE554.756v01-00 2/13 OJ\1057036DA.doc

DA

flyttet til del A og drøftet på et senere møde.

4. Meddelelser fra formanden

5. Diverse sager

6. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes afgørelser

Udtalelser

*** Afstemning ***

7. Udtalelse om henstillinger til Kommissionen om forhandlingerne 
om det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) 
(2014/2228(INI)) (for INTA)
Rådgivende ordfører:    WALESA  (EPP)
(frist for ændringsforslag: 23.3.2015)
- vedtagelse af udkast til udtalelse

    PA– PE 549.172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Udtalelse om situationen for de grundlæggende rettigheder i Den 
Europæiske Union (2013-2014) (for LIBE)
(2014/2254 (INI))
Rådgivende ordfører:    CABEZON RUIZ (S&D)
(frist for ændringsforslag: 16.3.2015)

- vedtagelse af udkast til udtalelse

    PA– PE 549.253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

*** Afstemning afsluttet ***

Med deltagelse af Kommissionen

A. Andragender, der foreslås drøftet i udvalget på grundlag af Kommissionens 
skriftlige svar eller andre fremsendte dokumenter

Miljø

9. Andragende nr. 1004/2014 af Paul Stefan, østrigsk statsborger, på 
vegne af Verein Lebensraum Mattigtal, om påstået omgåelse af 
direktivet om miljøkonsekvensvurderinger i forbindelse med B 
147-hovedvejen i Østrig
(med deltagelse af andrageren)

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

10. Andragende nr. 1833/2013 af Gisela Urban og Gabriele Menzel, 
tyske statsborgere, på vegne af flere dyrebeskyttelsesforeninger, 
og 7724 medunderskrivere, om forbud mod dyreforsøg og 
REACH-forordningen
(med deltagelse af andrageren)

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446
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Svig – korruption

11. Andragende nr. 0570/2013 af Ernesto Sojo, spansk statsborder, 
om korruption i Rumænien
(med deltagelse af andrageren)

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger
   LT RO

Udtalelser

12. Udtalelse om opfølgning på det europæiske borgerinitiativ om 
retten til vand ("Right2Water") (for ENVI)
(2014/2239 (INI))
Rådgivende ordfører:   AUKEN (Verts/ALE)
(frist for ændringsforslag, helst på EN: 17.4.2015 / afstemning: 
5.5.15)
- behandling af udkast til udtalelse

    PA– PE 551.864
    FdR 1053143

13. Udtalelse om det europæiske borgerinitiativ (for AFCO)
(2014/2257 (INI))
Rådgivende ordfører:    BECERRA BASTERRECHEA  (ALDE)
(frist for ændringsforslag: 23.4.15 / afstemning: 23.6.15)

- behandling af udkast til udtalelse

    PA– PE 551.974
    FdR 1054485

* * *

Kl. 15.00

14. Andragende nr. 0725/2011 af Bernhard Kempen, tysk statsborger, 
på vegne af seks virksomheder, om pligten til at være medlem af 
tyske og østrigske handels- og industrikamre
(eventuelt med deltagelse af andrageren)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

   JURI-udtalelse
   LT Juridisk Fakultet 
Köln



PE554.756v01-00 4/13 OJ\1057036DA.doc

DA

Finansielle tjenesteydelser – Forbrugerrettigheder

15. Andragende nr. 626/2011 af Daniel Marian Iorga, rumænsk 
statsborger, for "Plataforma de Afectados por la Hipoteca", om 
påstået krænkelse af den spanske forfatning i forbindelse med 
optagelse af banklån til køb af privat ejendom
(eventuelt med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 0179/2012 af José Manuel Martín Álvarez, 
spansk statsborger, om indførelse og accept af "datio in solutum" i 
Spanien i forbindelse med udsættelsesforretninger
og
Andragende nr. 0644/2012 af José Manuel Martín Álvarez, 
spansk statsborger, om realkreditlån og indførelse af "datio in 
solutum" i Spanien
(eventuelt med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 0783/2012 af B.B.C., spansk statsborger, om 
påstået krænkelse af den spanske forfatning i forbindelse med 
bankpraksis for realkreditlån
og
Andragende nr. 1669/2012 af Pedro Mollar Roda, spansk 
statsborger, til fordel for at indføre "datio in solutum" i den 
spanske realkreditlovgivning
og
Andragende nr. 0996/2013 af Pablo Monedero Valero og Ana 
Valera Vera, spanske statsborgere, om indførelsen af "datio in 
solutum" i den spanske realkreditlovgivning
og
Andragende nr. 1345/2013 af Eduardo Lledias Eduardo, spansk 
statsborger, om tvunget salg af ejendom for manglende betaling 
til banker i Spanien
og
Andragende nr. 1249/2013 af Manuel Garcia Barba, spansk 
statsborger, om anvendelse af et referenceindeks for realkreditlån 
med henblik på at fastsætte rentesatser
(med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 1436/2013 af A.T., spansk statsborger, om 
ensidige ændringer af betingelserne for realkreditlån i Spanien
og
Andragende nr. 1705/2013 af Antonio Jurado Checa, spansk 
statsborger, for kampagnen "March for dignity" (march for 
værdighed) om realkreditlån i Spanien
og

   CM–
   PE 480.721/REV. II
   FdR 891586

   LT ES

   

  CM– PE 537.233
   FdR 1032511

   
  CM– PE 537.456
   FdR 1034241

  CM– PE 544.428
   FdR 1044197
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Andragende nr. 1736/2013 af Jose Javier Martinez Chantada, 
spansk statsborger, om Spaniens realkreditlovgivning
og
Andragende nr. 2120/2013 af L.M.V.M., spansk statsborger, om 
lån med pant i fast ejendom i Spanien
og
Andragende nr. 2159/2013 af Dolores Morales Berenguel, spansk 
statsborger, om den spanske realkreditlovgivning
og
Andragende nr. 2440/2013 af Lauzinete Manzioli, spansk 
statsborger, om Spaniens realkreditlovgivning
og
Andragende nr. 2563/2013 af Jose Lacalle Marqez, spansk 
statsborger, på vegne af Fundacion YouBank, med 2 000 
medunderskrivere, om påståede urimelige realkreditlånsklausuler 
(clausula suelo de hipoteca) i Spanien
(med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 2610/2013 af Amparo Yoldi, spansk statsborger, 
om annullering af et spansk realkreditlån

Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger
CM– PE 546.930

   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   Sammendrag,   
oplysninger og 
indstillinger

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

16. Andragende nr. 0513/2012 af Nayden Boyadzhiev, bulgarsk 
statsborger, om svigagtig praksis i den spanske bank La Caixa
og
Andragende nr. 0548/2012 af F.L.E, spansk statsborger, for 
Plataforma de Afectados Caixanova og med 1579 underskrifter 
om påstået bedrageri i forbindelse med salg af finansprodukter til 
sparekassekunder
(eventuelt med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 0676/2012 af Francisco Ramón Valiente 
Martínez, spansk statsborger, om påstået misbrug i forbindelse 
med salg af finansielle instrumenter til spanske bank- og 
sparekassekunder
og
Andragende nr. 0677/2012 af María Alejandra Pizzorno García, 
italiensk statsborger, om påstået misbrug i forbindelse med salg af 
finansielle instrumenter til spanske bank- og sparekassekunder
og
Andragende nr. 0785/2012 af Eva Urbano Romero, spansk 
statsborger, om påstået misbrug i forbindelse med salg af 
finansielle instrumenter til kunder i en spansk bank
og
Andragende nr. 0788/2012 af Amparo García Ovejero, spansk 
statsborger, om påstået svig og misbrug i forbindelse med salg af 

   CM–
   PE 502.154/REV.
   FdR 1003948

   LT ES1
   LT ES2
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finansielle instrumenter til en kunde i en sparekasse
og
Andragende nr. 0949/2012 af Juan Campuzano Casas, spansk 
statsborger, og 6 medunderskrivere, om vildledning i forbindelse 
med salg af finansielle instrumenter til kunder i en sparekasse
og
Andragende nr. 1044/2012 af Mercedes Roman Rodriguez, 
spansk statsborger, og 5 medunderskrivere, om påstået misbrug i 
forbindelse med salget af finansielle instrumenter til bankkunder i 
Spanien
og
Andragende nr. 1247/2012 af Epifanio Vázquez Buendia, spansk 
statsborger, og 4 medunderskrivere, om påstået misbrug i 
forbindelse med salget af finansielle instrumenter til bankkunder i 
Spanien
og
Andragende nr. 1343/2012 af José Manuel Estévez Rodríguez, 
spansk statsborger, for Plataforma de afectados Vigo Val-Miñor, 
om påstået misbrug i forbindelse med salg af finansielle 
instrumenter til sparekassekunder i Spanien
(med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 1498/2012 af Xesus Dominguez Dominguez, 
spansk statsborger, på vegne af "Coordenadora de Plataformas de 
Afectados pelas Participaçoes Preferentes e Obrigaçoes 
Subordinadas" og 43 000 medunderskrivere, om spanske bankers 
svigagtige salg af finansielle instrumenter med høj risiko
(med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 1662/2012 af Amparo García Ovejero, spansk 
statsborger, om påstået svig og misbrug i forbindelse med salget 
af finansielle instrumenter til en kunde i en sparekasse
og
Andragende nr. 1761/2012 af N.G.C, spansk statsborger, om 
svigagtigt salg af risikobetonede værdipapirer, "participaciones 
preferentes", til sparekassekunder i Spanien
og
Andragende nr. 1851/2012 af Rufino Manzaneque Ramos, spansk 
statsborger, om svigagtigt salg af risikobetonede værdipapirer, 
"participaciones preferentes", til sparekassekunder i Spanien
og
Andragende nr. 1864/2012 af R.T.M., spansk statsborger, om 
svigagtigt salg af risikobetonede værdipapirer, "participaciones 
preferentes", til sparekassekunder i Spanien
og
Andragende nr. 0169/2013 af Agustín Valero Gómez, spansk 
statsborger, med 43 medunderskrivere, om det svigagtige salg af 
risikable finansielle instrumenter, "participaciones preferentes" 

   

CM– PE 523.149
   FdR 1010219

   CM– PE 532.482
   FdR 1028551
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(præferenceaktier), til bankkunder i Spanien
(eventuelt med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 0171/2013 af Ana María Cedeira Zas, spansk 
statsborger, for Plataforma de Afectados por Participaciones 
Preferentes y Subordinadas de A Coruña, om det svigagtige salg 
af risikable finansielle instrumenter til bankkunder i Spanien
(med deltagelse af andrageren)
og
Andragende nr. 2206/2013 af Montserrat Domeque Serrano, 
spansk statsborger, om salget af præferenceaktier
og
Andragende nr. 2215/2013 af A.P.R., spansk statsborger, om 
personlige økonomiske problemer
og
Andragende nr. 2228/2013 af Santiago del Olmo del Olmo, 
spansk statsborger, om tab af opsparing, som er investeret i aktier, 
og godtgørelse for dette
og
Andragende nr. 2243/2013 af Miriam Pardo Navarro, spansk 
statsborger, om indvirkningen på småsparere af spørgsmålet om 
præferenceaktier
og
Andragende nr. 2274/2013 af Lopez Ramirez, spansk statsborger, 
om uretmæssig praksis i banker i Spanien

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

   
   CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   
   CM– PE 546.943
   FdR 1048509

Miljø

Opfølgning på henstillinger i rapporten fra undersøgelsesrejsen til Grækenland  
(18.-20.9.2013) vedrørende affaldshåndtering i Attika, Peloponnes, Thesprotía og Korfu, som 
dækkede:

17. Andragende nr. 0078/2007 af Mavroudis Voridis, græsk 
statsborger, om anlæggelse af en losseplads i et område i det 
østlige Attika
og
Andragende nr. 0573/2011 af Konstantinos Papadigenopoulos, 
græsk statsborger, og 2220 medunderskrivere om alvorlige fejl og 
udeladelser i miljøindvirkningsvurderingen for det foreslåede 
affaldsdeponeringsanlæg i Mavro Vouno Grammatikou og den 
dertil knyttede overtrædelse af EU’s miljølovgivning
(med deltagelse af andragerne)

   CM–
   PE 396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/REV. II
   FdR 943023

18. Andragende nr. 1710/2013 af Kyriakos Gkikas, græsk statsborger, 
om Fyli-deponeringsanlægget og dets påvirkning af miljøet og 
lokale beboeres helbred
(med deltagelse af andrageren)

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645
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og
Andragende nr. 2887/2013 af Harilaos Marmarou, græsk 
statsborger, på vegne af Fyli Kampkomité (Epitropi Agona Fylis), 
med 1 520 underskrifter, om påvirkningen fra en kontrolleret 
losseplads af det omkringliggende område og dets beboere, såvel 
som dens endelige lukning

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

19. Andragende nr. 0978/2008 af Dionysios Papadopoulos, græsk 
statsborger, for kommunalbestyrelsen i Megalopoli, om de græske 
myndigheders manglende overholdelse af EU's kriterier og 
procedurer for modtagelse af affald på deponeringsanlæg i 
forbindelse med et planlagt deponeringsanlæg i nærheden af 
Megalopoli på Peloponnes i Grækenland
(med deltagelse af andragerne)
(med deltagelse af en repræsentant for det græske ministerium for 
genobygning af produktionen og miljø- og energispørgsmål)

   CM–
   PE 421.179/REV. V
   FdR 1039542

20. Andragende nr. 1152/2010 af Georgios Toussas, græsk 
statsborger, for det græske kommunistiske parti "KKE", om 
miljøskadelige aktiviteter i kommunen Ermioni i det nordøstlige 
Peloponnes

   CM–
   PE 462.679/REV. VI
   FdR 1026025

21. Andragende nr. 0212/2008 af Ioannis Papadopoulos, belgisk 
statsborger, om etableringen af deponeringsanlæg
(med deltagelse af andrageren)

   CM–
   PE 416.475/REV. VII
   FdR 1029810

* * *

B. Andragender, hvis behandling foreslås afsluttet efter Kommissionens skriftlige svar 
eller andre fremsendte dokumenter

22. Andragende nr. 0295/2005 af James Lunney, øjensynlig irsk 
statsborger, for "Nevitt Lusk Action Group against a Superdump", 
om et planlagt deponeringsanlæg

   CM–
   PE 369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. Andragende nr. 0338/2010 af T.F.T, spansk statsborger, for 
"Plataforma por la defensa de los valles verdes" (platformen til 
forsvar for de grønne dale), om opsamling af vand og boring af 
brønde i naturparken Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén

   CM–
   PE 456.744/REV. VII
   FdR 1052667

24. Andragende nr. 1032/2010 af Manuel Altemir Mergelina, spansk 
statsborger, om spanske universiteters forskelsbehandling af 
studerende ved Europaskolerne

   CM–
   PE 464.854/REV. II
   FdR 1052668

25. Andragende nr. 1598/2010 af Angel Aleksandrov Vasilev, 
bulgarsk statsborger, om de bulgarske myndigheders påståede 
misligholdelse af EU's retsakter om foranstaltninger til forbedring 

   CM– PE 469.917/REV
   FdR 1052670
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af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen

26. Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk 
statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure 
inden for den offentlige transport i Vorarlberg i Østrig

   CM–
   PE 487,822/REV. IV
   FdR 1052675

27. Andragende nr. 0817/2011 af Jean-Antoine Enrile, fransk 
statsborger, om forskelsbehandling af personer, der ikke bor i 
Spanien, med hensyn til betaling af arveafgifter

   CM–
   PE 480.732/REV. II
   FdR 1052676

28. Andragende nr. 0222/2012 af ansatte hos IRC-Pescara, italienske 
statsborgere, om globaliseringens følger for beskæftigelsen

   CM– PE 551.799
   FdR 1052962

29. Andragende nr. 0444/2012 af Borgerrettighedsforeningen om et 
skifergasudnyttelsesprojekt i Rumænien 
og
Andragende nr. 0504/2012 af Danièle Favari, fransk statsborger, 
og 15 860 medunderskrivere, om deres modstand mod udnyttelse 
af skifergas
og
Andragende nr. 0596/2012 af Vasile Stan, rumænsk statsborger, 
om modstand mod den planlagte udnyttelse af skifergas i 
Rumænien
og
Andragende nr. 0761/2012 af Edward Zytka, polsk statsborger, 
om udvinding af skifergas i Polen
og
Andragende nr. 0895/2012 af Rosemary Rechter, britisk 
statsborger, om fossile brændstoffer
og
Andragende nr. 2376/2013 af Oana Chirila, rumænsk statsborger, 
om skifergasprospektering i Rumænien

   CM– PE 502.148/REV
   FdR 1052680

30. Andragende nr. 0540/2012 af Mandfred Johann og Hannelore 
Danzer. østrigske statsborgere, om mineraludvinding og 
virksomhedsdrift i Felanitx (på De Baleariske Øer i Spanien) 
uden forudgående miljøvirkningsvurdering

   CM– PE 506.263/REV
   FdR 1052681

31. Andragende nr. 1716/2012 af Maria Iancu, rumænsk statsborger, 
om hendes ansættelseskontrakt i Italien og påstået 
forskelsbehandling af rumænske statsborgere

   CM– PE 551.800
   FdR 1052965

32. Andragende nr. 1774/2012 af Marco Bava, italiensk statsborger, 
om lokale myndigheders civil- og strafferetlige ansvar for 
udviklingsplaner, som har forårsaget skader på miljøet

   CM– PE 551.801
   FdR 1052966
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33. Andragende nr. 0236/2013 af Patrick Vanhoudt, belgisk 
statsborger, og 35 underskrivere, om godkendelse af et 
kraftværksprojekt i Gonderange, Luxembourg

   CM– PE 529.961/REV
   FdR 1052685

34. Andragende nr. 0328/2013 af David Reiling, britisk statsborger, 
om adgang til offentlige skoler i Malta

   CM– PE 535.904/REV
   FdR 1052687

35. Andragende nr. 1212/2013 af Oisin Jones-Dillon, irsk statsborger, 
om forskelsbehandling af EU-borgere i Malta

   CM– PE 537.230/REV
   FdR 1052688

36. Andragende nr. 1527/2013 af Luis María Taboada González, 
spansk statsborger, om ureglementeret byplanlægning i byen 
Ferrol

   CM– PE 551.803
   FdR 1052968

37. Andragende nr. 1764/2013 af Nikolay Antonov, bulgarsk 
statsborger, om et krydstogtselskabs forskelsbehandling af to 
bulgarske studerende, der ønskede at gå om bord i Sverige

   CM– PE 551.804
   FdR 1052969

38. Andragende nr. 1825/2013 af Lorenzo Croce, italiensk 
statsborger, om en udvidelse af dyrebeskyttelse i Den Europæiske 
Union

   CM– PE 551.805
   FdR 1052970

39. Andragende nr. 1919/2013 af Mark Tedman, irsk statsborger, om 
en harmonisering af sundhedssystemet i hele EU

   CM– PE 551.808
   FdR 1052975

40. Andragende nr. 1974/2013 af Aleksander Sandelin, svensk 
statsborger, om regional tilbagegang i Finland

   CM– PE 551.809
   FdR 1052976

41. Andragende nr. 1992/2013 af Dorian Zor, rumænsk statsborger, 
om antallet af arbejdstimer for sikkerhedspersonalet i Rumænien

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger

   LT RO

42. Andragende nr. 2035/2013 af Graziano Benedetto, italiensk 
statsborger, om anvendelsen af dobbelte erhvervskvalifikationer, 
som er blevet erhvervet i mere end en medlemsstat i henhold til 
direktiv 98/5/EF

   CM– PE 551.810
   FdR 1052977

43. Andragende nr. 2063/2013 af Giuseppe Ursini, italiensk 
statsborger, for CODACONS, om statsstøtte til Alitalia (Italien)

   CM– PE 551.811
   FdR 1052978
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44. Andragende nr. 2066/2013 af Gredo Förster, tysk statsborger, om 
kontrol af navn og nummer ved banktransaktioner med 
IBAN/BIC

   CM– PE 551.812
   FdR 1052979

45. Andragende nr. 2107/2013 af A.M.P., spansk statsborger, om 
luftforurening

   CM– PE 551.813
   FdR 1052980

46. Andragende nr. 2198/2013 af S.E., tysk statsborger, om 
midlertidig tilbageholdelse af identitetsdokumenter

   CM– PE 551.818
   FdR 1052985

47. Andragende nr. 2221/2013 af Uwe Rutter, tysk statsborger, om 
opholdstilladelse til hans thailandske hustru

   CM– PE 551.819
   FdR 1052986

48. Andragende nr. 2224/2013 af Detlef Zöllner, tysk statsborger, om 
en reform af Dublin II-forordningen

   CM– PE 551.820
   FdR 1052987

49. Andragende nr. 2259/2013 af Antonio Galantino, italiensk 
statsborger, og mere end 55 000 medunderskrivere, om 
anvendelsen med tilbagevirkende kraft af den italienske lov 
nr. 190/2012 om frakendelse af valgbarhed og om forbuddet mod 
at stille op til valg efter en straffedom

   CM– PE 551.821
   FdR 1052988

50. Andragende nr. 2261/2013 af Daniel Ungurian, rumænsk 
statsborger, om forslaget om at forbyde anvendelsen af 
hestevogne på offentlige veje i alle medlemsstater

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger
   LT RO

51. Andragende nr. 2380/2013 af Francesco Era, italiensk statsborger, 
om italienske bankers og skatteopkrævningsagenturet Equitalias 
krænkelser af forbrugernes og virksomhedernes rettigheder

   CM– PE 551.822
   FdR 1052989

52. Andragende nr. 2438/2013 af Doros Polykarpou, cypriotisk 
statsborger, på vegne af Muhammad Altaf, om udstedelse af en 
opholdstilladelse til Muhammad Altaf på Cypern

   CM– PE 551.825
   FdR 1052992

53. Andragende nr. 2442/2013 af Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes, portugisisk statsborger, om tortur i fængslerne i 
Galicien

  CM– PE 551.827
   FdR 1052994

54. Andragende nr. 2443/2013 af Philippe Martinot, fransk 
statsborger, om manglende fast taletelefoni og 
bredbåndsforbindelse i Saint-Laurent-du-Maroni (Fransk Guyana)

   CM– PE 551.828
   FdR 1052995
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55. Andragende nr. 2457/2013 af Ugo Papa, italiensk statsborger, om 
overensstemmelse med forordning nr. 1008/2008 om fælles regler 
for driften af lufttrafiktjenester i Fællesskabet

   CM– PE 551.829
   FdR 1052996

56. Andragende nr. 2474/2013 af Alina Frimu, italiensk statsborger, 
om sletning af advokater, der er etableret i Italien, og som er 
registreret hos advokatforbundet Bota, Rumænien
og
Andragende nr. 2476/2013 af G.C., italiensk statsborger, om den 
italienske afvisning af at registrere advokater fra UNBR Bota-
advokatforbundet i Rumænien
og 
Andragende nr. 2484/2013 af Alessandro Pietri, italiensk 
statsborger, om advokater fra det rumænske advokatforbund Bota, 
som har etableret sig i Italien

   CM– PE 551.830
   FdR 1052997

57. Andragende nr. 2485/2013 af AM GC, spansk statsborger, om 
den forventede reform af det kongelige spanske dekret nr. 1/2007 
om forbrugerbeskyttelse

   CM– PE 551.831
   FdR 1052998

58. Andragende nr. 2502/2013 af Lorraine Cleaver, britisk 
statsborger, om vanskeligheder ved at få adgang til lægemiddel i 
Skotland

   Sammendrag, 
oplysninger og 
indstillinger
   LT EMA

59. Andragende nr. 2525/2013 af J. R., spansk statsborger, om 
anvendelse af spansk ret vedrørende deregulering af erhverv

   CM– PE 551.832
   FdR 1052999

60. Andragende nr. 2548/2013af H.K., tysk statsborger, om et forbud 
mod lavenergipærer, der indeholder kviksølv

   CM– PE 551.833
   FdR 1053000

61. Andragende nr. 2549/2013 af Gerd Litzenburger, tysk statsborger, 
om skorstensfejningsmonopoler i Tyskland

   CM– PE 551.834
   FdR 1053001

62. Andragende nr. 2582/2013 af Albano De Alonso Paz, spansk 
statsborger, om de spanske myndigheders påståede 
forskelsbehandling af børn med handicap

   CM– PE 551.835
   FdR 1053002

63. Andragende nr. 2598/2013 af A.P., italiensk statsborger, om 
industritekniske ingeniører i Italien 
og
Andragende nr. 0167/2014 af G. E., italiensk statsborger, om 
industritekniske ingeniører i Italien

   CM– PE 551.837
   FdR 1053024
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64. Andragende nr. 2623/2013 af M.M., tysk statsborger, om 
uretfærdig behandling af EU-borgere, der ejer ejendom i Spanien

   CM– PE 551.839
   FdR 1053026

65. Andragende nr. 2653/2013 af E.Z., polsk statsborger, om 
videresalg af computerprogram

   CM– PE 551.841
   FdR 1053028

66. Andragende nr. 2663/2013 af H. K., tysk statsborger, om hvad 
han betragter som et nytteløst og ødselt B50-hovedvejsprojekt i 
Rheinland-Pfalz (Tyskland)

   CM– PE 551.842
   FdR 1055231

67. Andragende nr. 2666/2013 af Alessandro Lepidini, italiensk 
statsborger, på vegne af sammenslutningen Nodiscarica divino 
amore, om lossepladsen i Falcognana

   CM– PE 551.843
   FdR 1053031

68. Andragende nr. 2677/2013 af A. D. B., tysk statsborger, for 
Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V. (foreningen for 
grundlæggende sundhedsrettigheder), og 
263 148 medunderskrivere, om forordning (EF) nr. 1924/2006 og 
retten til sundhed

   CM– PE 551.844
   FdR 1053032

69. Andragende nr. 2696/2013 af Olga Sayago Solano, spansk 
statsborger, om Erasmus-stipendier i Spanien

   CM– PE 551.845
   FdR 1053033

70. Andragende nr. 2771/2013 af Steve Rawlings, britisk statsborger, 
på vegne af foreningen Chepstow Friends of the Earth, om 
gennemførelsen af en miljøkonsekvensvurdering i forbindelse 
med et skolebygningsprojekt

   CM– PE 551.848
   FdR 1053036

71. Andragende nr. 2845/2013 af Grzegorz Łomanko, polsk 
statsborger, om et flyveforbud over et Natura 2000-område

   CM– PE 551.853
   FdR 1053042

o O o

72. Tid og sted for næste møde
   4.5.2015 kl. 15.00-18.30
   5.5.2015 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30


