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EUROPAPARLAMENTET 2014–2019

Utskottet för framställningar

PETI_OJ(2015)241_1

FÖRSLAG TILL 
FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Torsdagen den 16 april 2015 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: ASP A1G-3

från kl. 9.00 till kl. 10.00 (inom stängda dörrar)

1. Samordnarnas sammanträde

* * *

kl. 10.00

2. Godkännande av förslaget till föredragningslista1 PE 554.756
FdR 1057036

                                               
1 I enlighet med utskottets beslut av den 30 september 1997 på grundval av arbetsdokument PE 223.544 kommer 
punkterna under del B i förslaget till föredragningslista inte att diskuteras under detta sammanträde. Emellertid 
kan alla ledamöter innan sammanträdet avslutas begära att en punkt under del B flyttas upp till del A. Denna 
punkt kommer då automatiskt att föras upp i del A för att diskuteras vid ett senare sammanträde.
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3. Justering av protokollet från sammanträdet den
 26 februari 2015

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ bilagor

4. Meddelanden från ordföranden

5. Övriga frågor

6. Information från ordföranden om samordnarnas beslut

Yttranden

*** Omröstning ***

7. Yttrande över rekommendationerna till kommissionen om 
förhandlingarna för det transatlantiska partnerskapet för handel 
och investeringar (2014/2228(INI)) (för INTA)
Föredragande:    WAŁĘSA (PPE)
(tidsfrist för ändringsförslag: 23.3.2015)
– antagande av ett förslag till yttrande

    PA– PE 549.172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Yttrande över årsrapporten om situationen för de grundläggande 
rättigheterna i EU (2013–2014) (för LIBE)
(2014/2254 (INI))
Föredragande:    CABEZÓN RUIZ (S&D)
(tidsfrist för ändringsförslag: 16.3.2015)

– antagande av ett förslag till yttrande

    PA– PE 549.253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

*** Slut på omröstningen ***

I närvaro av Europeiska kommissionen

A. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar eller andra 
mottagna handlingar bör diskuteras i utskottet

Miljö

9. Framställning nr 1004/2014, ingiven av Paul Stefan, österrikisk 
medborgare, för ”Verein Lebensraum Mattigtal”, om påstått 
åsidosättande av direktivet om bedömning av miljöeffekter i 
samband med motorväg B 147 i Österrike
(i framställarens närvaro)

  Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer

10. Framställning nr 1833/2013, ingiven av Gisela Urban och 
Gabriele Menzel, tyska medborgare, för flera 
djurskyddsorganisationer och undertecknad av ytterligare 7 724 

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446
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personer, om djurförsök och Reachförordningen
(i framställarens närvaro)

Bedrägeri – korruption

11. Framställning nr 0570/2013, ingiven av Ernesto Sojo, spansk 
medborgare, om korruptionen i Rumänien
(i framställarens närvaro)

   Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer
   LT RO

Yttranden

12. Yttrande över uppföljningen av medborgarinitiativet 
”Right2Water” (för ENVI)
(2014/2239 (INI))
Föredragande:   AUKEN (Verts/ALE)
(tidsfrist för ändringsförslag, helst på EN: 
17.4.2015/omröstning: 5.5.2015)
– behandling av ett förslag till yttrande

    PA– PE 551.864
    FdR 1053143

13. Yttrande över medborgarinitiativet (för AFCO)
(2014/2257 (INI))
Föredragande:    BECERRA BASTERRECHEA (ALDE)
(tidsfrist för ändringsförslag:  23.4.15/omröstning: 23.6.15)

– behandling av ett förslag till yttrande

    PA– PE 551.974
    FdR 1054485

* * *

kl. 15.00

14. Framställning nr 0725/2011, ingiven av Bernhard Kempen, tysk 
medborgare, för sex företag, om obligatoriskt medlemskap i tyska 
och österrikiska handels- och industrikammare
(eventuellt i framställarens närvaro)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

   Yttrande från JURI
   LT Juridiska 
fakulteten i Köln
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Finansiella tjänster – konsumenträttigheter

15. Framställning nr 626/2011, ingiven av Daniel Marian Iorga, 
rumänsk medborgare, för ”Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca”, om en påstådd överträdelse av den spanska 
konstitutionen i samband med hypotekslån för köp av fast 
egendom
(eventuellt i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 179/2012, ingiven av José Manuel Álvarez 
Martín, spansk medborgare, om införande och godtagande av 
datio in solutum i Spanien vid vräkningar
och
Framställning nr 644/2012, ingiven av José Manuel Martin 
Alvarez, spansk medborgare, om låneregler och införande av 
begreppet datio in solutum i Spanien
(eventuellt i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 783/2012, ingiven av B.B.C, spansk 
medborgare, om en påstådd överträdelse av den spanska 
konstitutionen i samband med bankernas hypotekslåneverksamhet
och
Framställning nr 1669/2012, ingiven av Pedro Mollar Roda, 
spansk medborgare, med en uppmaning att införa begreppet datio 
in solutum i den spanska hypotekslagstiftningen
och
Framställning nr 0996/2013, ingiven av Pablo Monedero Valero 
och Ana Valera Vera, spanska medborgare, om att införa 
begreppet datio in solutum i den spanska hypotekslagstiftningen
och
Framställning nr 1345/2013, ingiven av Eduardo Lledias 
Eduardo, spansk medborgare, om tvångsförsäljning av egendom 
på grund av utebliven betalning till banker i Spanien
och
Framställning nr 1249/2013, ingiven av Manuel Garcia Barba, 
spansk medborgare, om användning av ett referensindex för 
hypotekslån för att fastställa räntenivåer
(i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 1436/2013, ingiven av A.T, spansk medborgare, 
om ensidiga förändringar av amorteringsvillkor i Spanien
och
Framställning nr 1705/2013, ingiven av Antonio Jurado Checa, 
spansk medborgare, för kampanjen ”Värdighetsmarschen”, om 
lagstiftning om hypotekslån i Spanien

   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

   Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer
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och
Framställning nr 1736/2013, ingiven av Jose Javier Martinez 
Chantada, spansk medborgare, om den spanska bolånelagen
och
Framställning nr 2120/2013, ingiven av L.M.V.M, spansk 
medborgare, om hypotekslån i Spanien
och
Framställning nr 2159/2013, ingiven av Dolores Morales 
Berenguel, spansk medborgare, om spansk bolånelagstiftning
och
Framställning nr 2440/2013, ingiven av Lauzinete Manzioli, 
spansk medborgare, om den spanska bolånelagen
och
Framställning nr 2563/2013, ingiven av Jose Lacalle Marqez, 
spansk medborgare, för stiftelsen Fundación YouBank och 
undertecknad av ytterligare 2 000 personer, om påstått otillbörliga 
inteckningsklausuler (clausula suelo de hipoteca) i Spanien
(i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 2610/2013, ingiven av Amparo Yoldi, spansk 
medborgare, om uppsägning av ett spanskt bolån

   CM– PE 546.930
   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer

   Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer

16. Framställning nr 513/2012, ingiven av Najden Bojadzjiev, 
bulgarisk medborgare, om bedrägliga metoder som tillämpas av 
La Caixa Bank i Spanien
och
Framställning nr 548/2012, ingiven av F.L.E, spansk medborgare, 
för Plataforma de Afectados Caixa Nova (plattform för dem som 
drabbats av Caixa Nova) och undertecknad av ytterligare 1 579 
personer, om påstått bedrägeri i samband med försäljning av 
finansiella instrument till kunder i en sparbank
(eventuellt i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 676/2012, ingiven av Francisco Ramón Valiente 
Martínez, spansk medborgare, om påstådda missförhållanden i 
samband med försäljning av finansiella instrument till kunder i 
spanska banker och sparbanker
och
Framställning nr 677/2012, ingiven av María Alejandra Pizzorno 
García, italiensk medborgare, om påstådda missförhållanden i 
samband med försäljning av finansiella instrument till kunder i 
spanska banker och sparbanker
och
Framställning nr 785/2012, ingiven av Eva Urbano Romero, 
spansk medborgare, om ett påstått missförhållande i samband 
med försäljning av finansiella instrument till kunder i en spansk 
bank

   CM–
   PE 502.154/REV.
   FdR 1003948

   LT ES1
   LT ES2
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och
Framställning nr 788/2012, ingiven av Y.A.S.S, spansk 
medborgare, om påstått bedrägeri i samband med försäljning av 
finansiella instrument till en kund i en sparbank
och
Framställning nr 949/2012, ingiven av Juan Campuzano Casas, 
spansk medborgare, och undertecknad av ytterligare 6 personer, 
om missförhållanden i samband med försäljning av finansiella 
instrument till kunder i en sparbank
och
Framställning nr 1044/2012, ingiven av Mercedes Roman 
Rodriguez, spansk medborgare, och undertecknad av ytterligare 5 
personer, om påstådda missförhållanden i samband med 
försäljning av finansiella instrument till bankkunder i Spanien
och
Framställning nr 1247/2012, ingiven av Epifanio Vázquez 
Buendia, spansk medborgare, och undertecknad av ytterligare 4 
personer, om påstådda missförhållanden i samband med 
försäljning av finansiella instrument till kunder i sparbanker i 
Spanien
och
Framställning nr 1343/2012, ingiven av José Manuel Estévez 
Rodrígueza, spansk medborgare, för ”Plataforma de afectados 
Vigo Val-Miñor”, om påstådda missförhållanden i samband med 
försäljning av finansiella instrument till kunder i sparbanker i 
Spanien
(i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 1498/2012, ingiven av Xesus Dominguez 
Dominguez, spansk medborgare, för ”Coordenadora de 
Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e 
Obrigaçoes Subordinadas” och undertecknad av ytterligare 43 000 
personer, om den bedrägliga försäljningen av riskfyllda 
finansiella instrument av banker i Spanien
(i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 1662/2012, ingiven av Amparo García Ovejero, 
spansk medborgare, om ett påstått bedrägeri och missförhållande i 
samband med försäljning av finansiella instrument till en kund i 
en sparbank
och
Framställning nr 1761/2012, ingiven av N.G.C, spansk 
medborgare, om den bedrägliga försäljningen av riskfyllda 
finansiella instrument, participaciones preferentes, till kunder i 
sparbanker i Spanien
och
Framställning nr 1851/2012, ingiven av Rufino Manzaneque 
Ramos, spansk medborgare, om den bedrägliga försäljningen av 

   CM– PE 523.149
   FdR 1010219

   CM– PE 532.482
   FdR 1028551
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riskfyllda finansiella instrument, participaciones preferentes, till 
kunder i sparbanker i Spanien
och
Framställning nr 1864/2012, ingiven av R.T.M, spansk 
medborgare, om den bedrägliga försäljningen av riskfyllda 
finansiella instrument, participaciones preferentes, till kunder i 
sparbanker i Spanien
och
Framställning nr 0169/2013, ingiven av Agustín Valero Gómez, 
spansk medborgare, och undertecknad av ytterligare 43 personer, 
om den bedrägliga försäljningen av participaciones preferentes, 
ett riskfyllt finansiellt instrument, till bankkunder i Spanien
(eventuellt i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 0171/2013, ingiven av Ana María Cedeira Zas, 
spansk medborgare, för ”Plataforma de Afectados por 
Participaciones Preferentes y Subordinadas de A Coruña”, om 
den bedrägliga försäljningen av riskfyllda finansiella instrument 
till bankkunder i Spanien
(i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 2206/2013, ingiven av Montserrat Domeque 
Serrano, spansk medborgare, om försäljning av preferensaktier
och
Framställning nr 2215/2013, ingiven av A.P.R, spansk 
medborgare, om personliga ekonomiska problem
och
Framställning nr 2228/2013, ingiven av Santiago del Olmo del 
Olmo, spansk medborgare, om förlust av besparingar som 
investerats i aktier och kompensation för detta
och
Framställning nr 2243/2013, ingiven av Miriam Pardo Navarro, 
spansk medborgare, om konsekvenserna för småsparare vid 
utgivning av preferensaktier
och
Framställning nr 2274/2013, ingiven av Lopez Ramirez, spansk 
medborgare, om bankernas otillbörliga affärsmetoder i Spanien

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

  CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   CM– PE 546.943
   FdR 1048509

Miljö

Uppföljning av rekommendationerna i rapporten från undersökningsuppdraget i 
Grekland  
(18–20.9.2013) om avfallshanteringen i Attika, Peloponnesos, Thesprotia och Korfu, 
omfattande:
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17. Framställning nr 0078/2007, ingiven av Mavroudis Voridis, 
grekisk medborgare, om anläggandet av en soptipp i en del av 
östra Attika
och
Framställning nr 0573/2011, ingiven av Konstantinos 
Papadigenopoulos, grekisk medborgare, och undertecknad av 
ytterligare 2 220 personer, om allvarliga fel och brister i 
miljökonsekvensbedömningen för den planerade avfallsdeponin i 
Mavro Vouno Grammatikou och den därmed sammanhängande 
överträdelsen av EU:s miljölagstiftning
(i framställarnas närvaro)

   CM–
   PE 396.614/REV. VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/REV. II
   FdR 943023

18. Framställning nr 1710/2013, ingiven av Kyriakos Gkikas, grekisk 
medborgare, om deponin i Fyli och dess konsekvenser för miljön 
och lokalbefolkningens hälsa
(i framställarens närvaro)
och
Framställning nr 2887/2013, ingiven av Harilaos Marmaros, 
grekisk medborgare, för kampkommittén i Fyli (Epitropi Agona 
Fylis) och undertecknad av ytterligare 1 520 personer, om 
effekterna av en sanitär deponi på det omgivande området och 
dess invånare samt om en slutlig stängning av deponin

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645

   Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer

19. Framställning nr 0978/2008, ingiven av Dionysios Papadopoulos, 
grekisk medborgare, för kommunstyrelsen i Megalopoli, om de 
grekiska myndigheternas bristande efterlevnad av EU:s kriterier 
och förfaranden för att ta emot avfall på deponier i samband med 
en planerad deponi i närheten av Megalopoli på Peloponnesos i 
Grekland
(i framställarnas närvaro)
(i närvaro av en företrädare för det grekiska ministeriet för 
återupprättande av produktion, miljö och energi)

   CM–
   PE 421.179/REV. V
   FdR 1039542

20. Framställning nr 1152/2010, ingiven av Georgios Toussas, 
grekisk medborgare, för Greklands kommunistiska parti (KKE), 
om miljöskadlig verksamhet i kommunen Ermioni på nordöstra 
Peloponnesos

   CM–
   PE 462.679/REV. VI
   FdR 1026025

21. Framställning nr 0212/2008, ingiven av Ioannis Papadopoulos, 
belgisk medborgare, om anläggandet av avfallsdeponier
(i framställarens närvaro)

   CM–
   PE 416.475/REV. VII
   FdR 1029810

* * *

B. Framställningar som mot bakgrund av kommissionens skriftliga svar eller andra 
mottagna handlingar bör anses vara färdigbehandlade
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22. Framställning nr 0295/2005, ingiven av James Lunney, 
förmodligen irländsk medborgare, för ”Nevitt Lusk Action Group 
against a Superdump”, om en planerad deponi

   CM–
   PE 369.978/REV. VI
   FdR 1017775

23. Framställning nr 0338/2010, ingiven av T.F.T, spansk 
medborgare, för ”Plataforma por la defensa de los valles verdes”, 
om anläggningar för uttag av vatten och grävning av brunnar i 
naturparken Sierra de Cazorla i Segura y las Villas i Jaén

   CM–
   PE 456,744/REV. VII
   FdR 1052667

24. Framställning nr 1032/2010, ingiven av Manuel Altemir 
Mergelina, spansk medborgare, om diskriminering mot elever 
från Europaskolorna när det gäller antagning till spanska 
universitet

   CM–
   PE 464,854/REV. II
   FdR 1052668

25. Framställning nr 1598/2010, ingiven av Angel Aleksandrov 
Vasilev, bulgarisk medborgare, om de bulgariska myndigheternas 
påstådda bristande efterlevnad av EU:s lagstiftning om åtgärder 
för att främja förbättringar av arbetstagarnas arbetsmiljö

   CM– PE 469,917/REV
   FdR 1052670

26. Framställning nr 0045/2011, ingiven av Christian Frener, 
österrikisk medborgare, om bristande överensstämmelse med 
EU:s anbudsförfaranden på kollektivtrafikområdet i Vorarlberg i 
Österrike

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

27. Framställning nr 0817/2011, ingiven av Jean-Antoine Enrile, 
fransk medborgare, om diskriminering av personer som inte är 
bosatta i Spanien vid betalning av arvsskatt

   CM–
   PE 480,732/REV. II
   FdR 1052676

28. Framställning nr 0222/2012, ingiven av arbetstagare vid IRC-
Pescara, italienska medborgare, om globaliseringens effekter för 
sysselsättningen

   CM– PE 551,799
   FdR 1052962

29. Framställning nr 0444/2012, ingiven av Föreningen för 
medborgerliga rättigheter, om ett projekt för skiffergasutvinning i 
Rumänien 
och
Framställning nr 0504/2012, ingiven av Danièle Favari, fransk 
medborgare, och undertecknad av ytterligare 15 860 personer, om 
deras motstånd mot skiffergasutvinning
och
Framställning nr 0596/2012, ingiven av Vasile Stan, rumänsk 
medborgare, om motstånd mot planerad skiffergasutvinning i 
Rumänien
och
Framställning nr 0761/2012, ingiven av Edward Zytka, polsk 
medborgare, om skiffergasutvinning i Polen
och
Framställning nr 0895/2012, ingiven av Rosemary Rechter, 

   CM– PE 502,148/REV
   FdR 1052680
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brittisk medborgare, om fossila bränslen
och
Framställning 2376/2013, ingiven av Oana Chirila, rumänsk 
medborgare, om skiffergasprospektering i Rumänien

30. Framställning nr 0540/2012, ingiven av Mandfred Johann och 
Hannelore Danzer, österrikiska medborgare, om utvinnings- och 
industriverksamhet som äger rum i Felanitx (Balearerna, Spanien) 
utan lämpliga miljökonsekvensbedömningar

   CM– PE 506,263/REV
   FdR 1052681

31. Framställning nr 1716/2012, ingiven av Maria Iancu, rumänsk 
medborgare, om hennes anställningsavtal i Italien och påstådd 
diskriminering mot rumänska medborgare

   CM– PE 551,800
   FdR 1052965

32. Framställning nr 1774/2012, ingiven av Marco Bava, italiensk 
medborgare, om de lokala myndigheternas straff- och 
civilrättsliga ansvar för utvecklingsplaner som orsakat miljöskada

   CM– PE 551,801
   FdR 1052966

33. Framställning nr 0236/2013, ingiven av Patrick Vanhoudt, belgisk 
medborgare, och undertecknad av ytterligare 35 personer, om 
godkännandet av ett kraftverksprojekt i Gonderange i Luxemburg

   CM– PE 529,961/REV
   FdR 1052685

34. Framställning nr 0328/2013, ingiven av David Reiling, brittisk 
medborgare, om tillträdet till maltesiska statliga skolor

   CM– PE 535,904/REV
   FdR 1052687

35. Framställning nr 1212/2013, ingiven av Oisin Jones-Dillon, 
irländsk medborgare, om diskriminering av EU-medborgare i 
Malta

   CM– PE 537,230/REV
   FdR 1052688

36. Framställning nr 1527/2013, ingiven av Luis Maria Taboada 
Gonzalez, spansk medborgare, om oegentligheter i samband med 
stadsplaneringen i staden Ferrol

   CM– PE 551,803
   FdR 1052968

37. Framställning nr 1764/2013, ingiven av Nikolaj Antonov, 
bulgarisk medborgare, om ett kryssningsföretags diskriminering 
av två bulgariska studenter som ville gå ombord i Sverige

   CM– PE 551,804
   FdR 1052969

38. Framställning nr 1825/2013, ingiven av Lorenzo Croce, italiensk 
medborgare, om utvidgning av djurskydd i Europeiska unionen

   CM– PE 551,805
   FdR 1052970

39. Framställning nr 1919/2013, ingiven av Mark Tedman, irländsk 
medborgare, om att hälso- och sjukvårdssystemet bör samordnas 
över hela EU

   CM– PE 551,808
   FdR 1052975
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40. Framställning nr 1974/2013, ingiven av Aleksander Sandelin, 
svensk medborgare, om en finsk region på tillbakagång

   CM– PE 551,809
   FdR 1052976

41. Framställning nr 1992/2013, ingiven av Dorian Zor, rumänsk 
medborgare, om antalet obligatoriska arbetstimmar för 
säkerhetsanställda i Rumänien

   Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer
   LT RO

42. Framställning nr 2035/2013, ingiven av Graziano Benedetto, 
italiensk medborgare, om användningen av dubbla 
yrkeskvalifikationer som erhållits i fler än en medlemsstat i 
enlighet med direktiv 98/5/EG

   CM– PE 551,810
   FdR 1052977

43. Framställning nr 2063/2013, ingiven av Giuseppe Ursini, italiensk 
medborgare, för konsumentorganisationen Codacons, om statligt 
stöd till Alitalia (Italien)

   CM– PE 551,811
   FdR 1052978

44. Framställning nr 2063/2013, ingiven av Gredo Förster, tysk 
medborgare, om kontroll av namn och nummer vid 
banktransaktioner med IBAN/BIC-kod

   CM– PE 551,812
   FdR 1052979

45. Framställning nr 2107/2013, ingiven av A.M.P, spansk 
medborgare, om luftföroreningar

   CM– PE 551,813
   FdR 1052980

46. Framställning nr 2198/2013, ingiven av S.E, tysk medborgare, om 
tillfälligt omhändertagande av identitetshandlingar

   CM– PE 551,818
   FdR 1052985

47. Framställning nr 2221/2013, ingiven av Uwe Rutter, tysk 
medborgare, om uppehållstillstånd för hans thailändska hustru

   CM– PE 551,819
   FdR 1052986

48. Framställning nr 2224/2013, ingiven av Detlef Zöllner, tysk 
medborgare, om översynen av Dublin II-förordningen

   CM– PE 551,820
   FdR 1052987

49. Framställning nr 2259/2013, ingiven av Antonio Galantino, 
italiensk medborgare, och undertecknad av ytterligare drygt 
55 000 personer, om retroaktiv tillämpning av den italienska 
lagen 190/2012 om valbarhet och om förbudet mot att kandidera 
till val efter fällande dom

   CM– PE 551,821
   FdR 1052988

50. Framställning nr 2261/2013, ingiven av Daniel Ungurian, 
rumänsk medborgare, om ett förslag att förbjuda användning av 
hästdragna vagnar på allmän väg i alla medlemsstater

   Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer
   LT RO
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51. Framställning nr 2380/2013, ingiven av Francesco Era, italiensk 
medborgare, om italienska bankers och skatteindrivningsbyrån 
Equitalias kränkningar av konsumenters och företags rättigheter

   CM– PE 551,822
   FdR 1052989

52. Framställning nr 2438/201, ingiven av Doros Polykarpou, 
cypriotisk medborgare, för Muhammad Altaf, om utfärdande av 
ett uppehållstillstånd åt Muhammad Altaf i Cypern

   CM– PE 551,825
   FdR 1052992

53. Framställning nr 2442/2013, ingiven av Reinaldo Antonio 
Vicente Guimarães, portugisisk medborgare, om tortyr i fängelser 
i Galicien

   CM– PE 551,827
   FdR 1052994

54. Framställning nr 2443/2013, ingiven av Philippe Martinot, fransk 
medborgare, om bristande fast telefoni och bredband i Saint-
Laurent-du-Maroni (Franska Guyana)

   CM– PE 551,828
   FdR 1052995

55. Framställning nr 457/2013, ingiven av Ugo Papa, italiensk 
medborgare, om förenligheten med förordning (EG) nr 1008/2008 
om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i 
gemenskapen

   CM– PE 551,829
   FdR 1052996

56. Framställning nr 2474/2013, ingiven av Alina Frimu, italiensk 
medborgare, om strykande ur registret av jurister som är 
medlemmar av advokatsamfundet Bota (Rumänien)
och
Framställning nr 2476/2013, ingiven av G.C, italiensk 
medborgare, om Italiens vägran att registrera advokater från 
advokatsamfundet UNBR Bota i Rumänien
och 
Framställning nr 2484/2013, ingiven av Alessandro Pietri, 
italiensk medborgare, om advokater från det rumänska 
advokatsamfundet Bota vilka har bosatt sig i Italien

   CM– PE 551,830
   FdR 1052997

57. Framställning nr 2485/2013, ingiven av AM GC, spansk 
medborgare, om den planerade lagstiftningsreformen av det 
spanska kungliga dekretet 1/2007 om konsumentskydd

   CM– PE 551,831
   FdR 1052998

58. Framställning nr 502/2013, ingiven av Lorraine Cleaver, brittisk 
medborgare, om svårigheter att få tag i läkemedel i Skottland

   Sammanfattningar, 
upplysningar och 
rekommendationer
   LT EMA

59. Framställning nr 2525/2013, ingiven av J.R, spansk medborgare, 
om genomförande av den spanska lagstiftningen om avreglering 
av yrken

   CM– PE 551,832
   FdR 1052999
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60. Framställning nr 2548/2013, ingiven av H.K., tysk medborgare, 
om ett förbud mot lågenergilampor som innehåller kvicksilver

   CM– PE 551,833
   FdR 1053000

61. Framställning nr 2549/2013, ingiven av Gerd Litzenburger, tysk 
medborgare, om sotarmonopol i Tyskland

   CM– PE 551,834
   FdR 1053001

62. Framställning nr 582/2013, ingiven av Albano De Alonso Paz, 
spansk medborgare, om påstådd diskriminering av barn med 
funktionsnedsättningar från spanska myndigheters sida

   CM– PE 551,835
   FdR 1053002

63. Framställning nr 2598/2013, ingiven av A.P, italiensk 
medborgare, om industriingenjörer i Italien 
och
Framställning nr 0167/2014, ingiven av G.E, italiensk 
medborgare, om industritekniker i Italien

  CM– PE 551,837
   FdR 1053024

64. Framställning nr 2623/2013, ingiven av M.M, tysk medborgare, 
om orättvis behandling av EU-medborgare som äger fastigheter i 
Spanien

   CM– PE 551,839
   FdR 1053026

65. Framställning nr 2653/2013, ingiven av E.Z, polsk medborgare, 
om återförsäljning av datorprogram

   CM– PE 551,841
   FdR 1053028

66. Framställning nr 2663/2013, ingiven av H.K, tysk medborgare, 
om det enligt hans tycke meningslösa och oekonomiska 
motorvägsprojektet B50 i Rheinland-Pfalz (Tyskland)

   CM– PE 551,842
   FdR 1055231

67. Framställning nr 2666/2013, ingiven av Alessandro Lepidini, 
italiensk medborgare, för sammanslutningen ”Nodiscarica divino 
amore”, om en deponi i Falcognana

   CM– PE 551,843
   FdR 1053031

68. Framställning 2677/2013, ingiven av A.D.B, tysk medborgare, för 
”Verein Grundrecht auf Gesundheit e.V.” och undertecknad av 
ytterligare 263 148 personer, om förordning (EG) nr 1924/2006 
och rätten till hälsa

   CM– PE 551,844
   FdR 1053032

69. Framställning nr 2696/2013, ingiven av Olga Sayago Solano, 
spansk medborgare, om Erasmusstipendier i Spanien

   CM– PE 551,845
   FdR 1053033

70. Framställning nr 2771/2013, ingiven av Steve Rawlings, brittisk 
medborgare, för föreningen ”Chepstow Friends of the Earth”, om 
genomförande av en miljökonsekvensbedömning för ett 
skolbyggnadsprojekt

   CM– PE 551,848
   FdR 1053036
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71. Framställning nr 2845/2013, ingiven av Grzegorz Łomanko, 
polsk medborgare, om ett flygförbud över Natura 2000-områden

   CM– PE 551,853
   FdR 1053042

o O o

72. Datum och plats för nästa sammanträde
   4 maj 2015 kl. 15.00–18.30
   5 maj 2015 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30


