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ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД
Заседание

понеделник, 19 януари 2009 г., 15.00−18.00 ч.
вторник, 20 януари 2009 г., 9.00−12.30 ч.

Брюксел

Зала ASP A1G-2

1. Приемане на проекта на дневен ред1 PE 418.119
FdR 760071

2. Одобрение на протокола от заседанието от:
 6 ноември 2008 г.

 1-2 декември 2008 г.

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV- PE 416.594
FdR 757756

3. Съобщения на председателя

4. Разни въпроси

                                               
1 В съответствие с решение на комисията от 30 септември 1997 г., въз основа на работен документ PE 
223.544, точките в раздел Б на проекта на дневен ред няма да бъдат обсъждани на настоящото заседание. 
Въпреки това, всеки член на комисията 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 
някое от следващите заседания.
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В присъствието на представители на Европейската комисия

A. Петиции за обсъждане в комисия на основание на писмен отговор на 
Комисията

Здравеопазване

5. № 1037/2007,внесена от Jill Bell, с ирландско гражданство, от 
името на Ирландската асоциация на здравните магазини, относно  
Директива 2002/46/ЕО за сближаване на законодателствата на 
държавите-членки по отношение на добавките към храни
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
№ 1184/2007,внесена от Grace Kinirons , с ирландско 
гражданство, от името на „Nutritional Therapists of Ireland“, 
относно Директива 2002/46/ЕО за сближаване на 
законодателствата на държавите-членки по отношение на 
добавките към храни

PE 
414.110
FdR 746027

Околна среда

6. № 1418/2007, внесена от Konstantinos Skoufis, с гръцко 
гражданство, от името на жителите на западната част на 
Родиа в община Диакопто, подкрепена от 372 подписа, 
относно новата железопътна линия от Атина до Патрас

    CM– PE 414.070
    FdR 745805

7. № 1105/2007, внесена от  г-н L.M., с унгарско гражданство, 
относно причинените му вреди от шумовото замърсяване 
вследствие дейността на летище Ferihegy в Будапеща 

    CM– PE 411.983
    FdR 745227

8. № 276/2007, внесена от Ioan Paul, с румънско гражданство, 
подкрепена от 34 подписа, относно вредното въздействие 
върху здравето на жителите, дължащо се на дейността на 
разположено в близост предприятие, занимаващо се с 
преработка на отпадъци от животински произход

    CM– PE 396.647
    FdR 749967

Конкуренция

9. № 833/2008, внесена от г-н M.S., с румънско гражданство, от 
името на Професионалната асоциация на местните издатели 
(APEL), Румъния, относно монополни и антиконкурентни 
практики от страна на румънските пощи във връзка с 

    DV /
  PETI20090119_sir833-
   08_EN
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нарастването на тарифите за разпространение на местни 
вестници
(в присъствието на вносителите на петицията)

Държавни помощи

10. № 335/2008,внесена от г-н Waldemar Preussner, с германско 
гражданство, от името на PCC SE, относно предполагаеми 
нарушения на законодателството на ЕО относно държавните 
помощи от страна на румънските органи във връзка с 
приватизацията на Oltchim Râmnicu - Vâlcea S.A. (Румъния)
(в присъствието на вносителя на петицията)

    DV /  
  PETI20090119_sir335-
   08_EN

Транспорт

11. № 905/2007, внесена от г-н Vasile Tomoiaga, с румънско 
гражданство, относно дискриминация спрямо лицата, 
страдащи от цветна слепота, които не могат да придобият 
свидетелство за управление на МПС в Румъния 
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 411.970
    FdR 738826

Данъчно облагане

12. № 1001/2006, внесена от г-н Alexandru Ciobotar, с румънско 
гражданство, подкрепена от повече от 23 подписа, за 
несъвместимост между румънската такса за регистрация на 
използвани автомобили и принципа на ЕО за свободно 
движение на стоки 
и
№ 331/2007,внесена от г-н Ioan Păun Cojocariu, с румънско 
гражданство, за проблеми с регистриране в Румъния на 
превозно средство, закупено в Германия
и
№ 723/2007,внесена от Mihai Cristel Bocseru, с румънско 
гражданство, относно облагането с данък на употребявани 
коли, внасяни в Румъния
и
№ 1237/2007, внесена от Elena Caraba, с румънско 
гражданство, относно данъци върху използвани автомобили, 
внесени в Румъния
и
№ 265/2008, внесена от Horaţiu Margoi, с румънско 
гражданство, от името на Румънския автомобилен клуб, 
подкрепена от 120 000 подписа, относно данъка, дължим в 
Румъния при първоначална регистрация на автомобили, 
закупени от други държави-членки на ЕС 

    CM– PE 392.231
    FdR 678122

    PE 398.550
    FdR 699069

    PE 414.096
    FdR 746008

    PE 411.998
    FdR 738855

    PE 414.141
    FdR 746202
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(в присъствието на вносителя на петицията)

13. № 156/2005,внесена от Szilvia Deminger, с унгарско 
гражданство, относно регистрационната такса, която се 
заплаща в Унгария за внос на автомобили от други държави-
членки на ЕС

    PE 376.478/REV.II
    FdR 749746

14. № 0412/2006, внесена от Jan Luteran, със словашко 
гражданство, относно неговите проблеми с регистрацията в 
Словакия на автомобил втора употреба, който е закупил в 
Германия 

    PE 386.456/REV.
    FdR 702325

15. № 773/2005, внесена от Jürgen Sachansky, с германско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация в 
Словакия срещу граждани на ЕС с произход, различен от 
словашки 

    PE 388.654/REV.
    FdR 713604

16. № 0958/2007, внесена от Graham Unsworth (с британско 
гражданство), относно таксата за регистрация на 
употребявани автомобили, които се внасят в Малта 

    PE 406.087
    FdR 723232

17. № 1028/2007, внесена от Nicholas Zelle, с британско 
гражданство, относно регистрационната такса за 
употребявани автомобили, внасяни в Малта

    PE 408.000
    FdR 729670

Доклади и становища

18. Становище относно „Активен диалог с гражданите относно 
Европа“
(2008/2224 (INI))    (за CULT)
Докладчик:  SINNOTT  (IND/DEM)
- разглеждане на проектостановище

PE 416.356
FdR  PA/ 755475

19. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции за 
2008 г.
(2008/2301 (INI))
Докладчик:  MCGUINNESS   (PPE-DE)
- разглеждане на проектодоклад

PE 418.130
FdR 760242

*** Време за гласуване ***

20. Становище относно предложението за регламент на Европейския 
парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи 

PE 415.159
FdR  PA/ 751029
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на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията                   
(за LIBE) (COM(2008)229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
Докладчик:  HAMMERSTEIN     (Verts/ALE)
- разглеждане на предложения за изменения
- приемане на проектостановище

PE 418.017
FdR  AM  / 759245

21. Становище относно основните насоки за предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
прилагането на гражданската инициатива, в съответствие с 
разпоредбите на член 11, параграф 4 от Договора за ЕС 
(2008/2169 (INI))

(за AFCO)
Докладчик:  CARNERO  (PSE)
- разглеждане на проектостановище
- евентуално разглеждане на предложения за изменения
- приемане на проектостановище

PE 416.357
FdR  PA/ 755476

*** Край на гласуването ***

* * *

17.30-18.30 ч.  (при закрити врата)

22. Заседание на координаторите

* * *

Вторник, 20 януари 2009 г., 9.00-18.30 ч.

в 9 ч.

23. Съобщения на председателя относно решенията на 
координаторите 

България
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24. Доклад относно проучвателната мисия в България   
(27-30 октомври 2008 г.)
- разглеждане на проектодоклад
- одобрение на проектодоклада

    PE 416.365
    FdR  DT / 755641

25. № 1405/2007,внесена от Ивайло Асенов Кръстев, с българско 
гражданство, от името на сдружение „Защита здравето и 
живота на населението и околната среда“, относно 
незаконното експлоатиране на депо за твърди битови 
отпадъци
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 415.083
   FdR 750398

26. № 0453/2007, внесена от Стефчо Минчев, с българско 
гражданство, подкрепена от подписите на родителите на 14 
изчезнали моряци, относно твърдения за нехайство проявено 
от страна на България при установяване на причините за 
гибелта на кораб в Черно море и при спасителните операции
(в присъствието на вносителя на петицията)

    CM– PE 398.563
    FdR 699083

Разни

27. № 74/2005, внесена от Ramón Gálvez (с испанско 
гражданство), от името на Националната платформа на 
асоциациите на преподавателите по информатика (PNAPI), 
относно публикуването от страна на ЕС на спорна 
информация по отношение на испанската образователна 
система в сферата на информатиката
(в присъствието на вносителя на петицията)

    PE 372.036/REV.
    FdR 667443

Урбанизация

28. Влиянието на засиленото жилищно застрояване в Испания върху 
индивидуалните права на европейските граждани, околната среда 
и прилагането на правото на ЕС, въз основа на получените 
петиции (Петиция 609/2003 и други)                         
(2008/2248(INI))
Докладчик:  AUKEN  (Verts/ALE)
- разглеждане на проектодоклад

(в присъствието на вносителите на петициите)

PE 416.354
FdR PR / 755463
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* * *

Б. Петиции, за които се предлага да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията

29. № 470/2001, внесена от Andrew Watson, с британско 
гражданство, относно пътувания с цел покупки до континента и 
поведението на британските митнически и акцизни органи

№ 575/2001, внесена от Philip Liddy, с британското гражданство, 
подкрепена от 1 подпис, относно методите, използвани от 
британските митнически органи 

№ 813/2001,внесена от Michael Newton, с британско гражданство, 
относно пътувания с цел покупки до континента и поведението 
на британските митнически и акцизни органи

№ 846/2001, внесена от Patricia Joyce Gray, с британско 
гражданство, относно проверките на британските митници

№ 921/2001, внесена от Bill Kristofferson, с британско 
гражданство, относно пътувания с цел покупки до континента и 
поведението на британските митнически и акцизни органи

№ 957/2001, внесена от David Williams, с британско гражданство, 
относно пътувания с цел покупки до континента и премахването 
на безмитната търговия

№ 961/2001, внесена от Adedeji Ibitola, с британско гражданство, 
относно пътувания с цел покупки до континента за закупуване на 
алкохол и цигари и поведението на британските митнически и 
акцизни органи

№ 139/2002, внесена от Brian Jones, с британско гражданство, 
относно митническите и акцизни разпоредби за тютюна и 
алкохола при пътувания между държавите-членки

№ 577/2002,внесена от г-жа Phillips Cath, с британско 
гражданство, относно конфискуването на колата й от 
митническите служители в Дувър поради подозрение за 
контрабанда с тютюн

№ 915/2002, внесена от Graham Bathurst, с британско 
гражданство, относно свободното движение на стоки —
Директива 92/12/ЕИО на ЕС

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+ 
PETI20080401_ComK
ovacs470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK4
70-01_EN 
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№  1118/2002, внесена от г-жа Kelly Hughes, с британско 
гражданство, относно задържането на стоки, внесени от Европа

30. № 302/2005, внесена от Martin Baldwin-Edwards, с британско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация във 
връзка с наемането на работа от Гръцкия институт за 
миграционна политика

    PE 372.042/REV. II
    FdR 749749

31. № 403/2005, внесена от Michel Vray, с белгийско 
гражданство, подкрепена със седем подписа, относно 
екологични проблеми в близост до фабрика

    PE 372.049/REV. II
    FdR 749750

32. № 581/2005, внесена от Marco Bianco, с италианско 
гражданство, относно непризнаването от страна на местни 
италиански органи на сертификат за професионално 
обучение, свързан с хранителната промишленост, издаден в 
Германия 

    PE 369.945/REV. II
    FdR 646404

33. № 920/2005, внесена от Г-н  Evangelos Alexos, с гръцко 
гражданство, от името на гражданското движение Domokos, 
и от други трима подписали се, относно незаконно сметище в 
Domokos Ftiotidas, Гърция

    PE 374.217/REV. II
    FdR 749762

34. № 179/2006,внесена от Giuseppe De Simone, с италианско 
гражданство, от името на комитета Mosaico, подкрепена от 
13 подписа, относно предполагаемо нарушаване на 
общностното законодателство във връзка с процедури за 
възлагане на обществени поръчки в сектор управление на 
отпадъци 

    PE 380.905/REV. II
    FdR 749766

35. № 58/2007, внесена от Rosa Álvarez Álvarez, с испанско 
гражданство, от името на Асоциацията на жителите на  
Транкеру Сиварес (Tranqueru Xivares), община Карено, 
Астурияс (Carreno, Asturias), Испания, подкрепена от 8 800 
подписа, в протест срещу проект за развитие на пристанище 
и опустошителния му ефект върху околната среда

    CM– PE 394.296
    FdR 687651

36. № 512/2007, внесена от Eugenio Bermejo Garcia, с испанско 
гражданство, относно  личен спор във връзка с пенсия

    PE 400.365/REV.
    FdR 749969

37. № 522/2007, внесена от Halina Messerschmidt, с полско 
гражданство, от името на екологичната асоциация „Zuraw“, 
относно неприлагане на законодателството на ЕС в областта 
на околната среда във връзка с проект за добив на инертни 
материали в Dzwierzuty, Източна Полша

    PE 402.623/REV.
    FdR 749971
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38. № 563/2007, внесена от Nikitas Giannakakis, с гръцко 
гражданство, за нарушенията от страна на гръцките органи на 
разпоредбите на решението на Комисията относно 
отпускането на държавна помощ на гръцките фермери, 
рибари и лица, заети с рибно стопанство, които са понесли 
щети от лошото време през зимата на 2001 - 2002 г. 

    CM– PE 415.031
    FdR 749973

39. № 675/2007,внесена от Imelda Read, с британско гражданство, 
от името на Европейската асоциация за борба с рака на 
маточната шийка, относно борбата с рака на маточната 
шийка

    CM– PE 415.032
    FdR 749974

40. № 704/2007, внесена от Elisabeth Walsh, с ирландско 
гражданство, от името на „Група на притежателите на 
млечни квоти“ относно предполагаема възрастова 
дискриминация срещу получатели на млечни квоти 

    PE 406.077
    FdR 723218
    + писмо IRL 

41. № 724/2007, внесена от Wolfgang Doetsch, с германско 
гражданство, относно плащането на детски надбавки в 
съответствие с Регламент (EИО) № 1408/71 

    PE 405.828/REV.
    FdR 749976

42. № 788/2007, внесена от Werner Pichler, с италианско 
гражданство, относно протест срещу депо за токсични 
градски отпадъци

    PE 404.461/REV.
    FdR 749979

43. № 846/2007, внесена от Olivier Sohier, с белгийско 
гражданство, от името на „ASBL DELTAS“ и други, 
подкрепена от 54 подписа, относно измама, извършена срещу 
вносителите на петицията от страна на застрахователната 
компания „SWISS LIFE“

    CM– PE 415.033
    FdR 749980

44. № 871/2007,внесена от Sascha Simon, с германско 
гражданство, относно скритите такси на авиокомпаниите

    CM– PE 415.034
    FdR 749981

45. № 895/2007, внесена от Giorgio Bortini, с германско и 
италианско гражданство, относно отказа на австрийските 
органи да признаят диплома, издадена от Консерваторията в 
Болзано

    CM– PE 415.036
    FdR 749983

46. № 960/2007, внесена от г-ца Gerardine O'Brien, с ирландско 
гражданство, относно финансова загуба в резултат на 
измамна дейност на местен банков мениджър

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

47. № 1026/2007, внесена от Lone Gustavsen, с датско 
гражданство, относно разпределянето на .eu домейни

    CM– PE 415,061
    FdR 750374
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48. № 1104/2007, внесена от Alain Larralde, с френско 
гражданство, от името на „Association pour la Serenité à la 
Campagne” (организация, занимаваща се с проблемите на 
живота в селските райони), подкрепена от 17 подписа, 
относно нападението от лешояди срещу животни за разплод 
във френските Пиренеи

    CM– PE 414.243
    FdR 747364

49. № 1117/2007, внесена от Stephanie Johanna Goldbach, с 
германско гражданство, относно REACH и опитите с 
животни 

    CM– PE 414,244
    FdR 747365

50. № 1121/2007, внесена от J.T., с германско гражданство, 
относно използването от страна на Apple iPod на тяхната 
господстващо положение на пазара с цел разпространение на 
iTunes, както и нарушаването на съвместимостта с 
независими оперативни системи поради неразкриване на 
спецификациите на iTunesDB  

    CM– PE 415,064
    FdR 750378

51. № 1126/2007, внесена от Stelian Ciuciu, без гражданство 
(ром), относно дадения му отказ за влизане на територията на 
Германия заедно със своето семейство

    CM– PE 415,065
    FdR 750379

52. № 1128/2007, внесена от Rainer Sander, с германско 
гражданство, относно забавяне при издаването на данъчен 
номер за неговото предприятие в Испания

    CM– PE 414,246
    FdR 747367

53. № 1136/2007, внесена от Heinz-Peter Schepputat, с германско 
гражданство, относно защита на долината на Рейн и срещу 
строежа на тръбопровод за въглероден окис (СО) от фирмата 
Bayer Material Science

    CM– PE 414,249
    FdR 747370

54. № 1137/2007, внесена от Adebayo Kelly, с британско 
гражданство, относно отхвърляне на заявление за издаване на 
виза

    CM– PE 414,250
    FdR 747371

55. № 1156/2007, внесена от Eva-Maria Weides, с германско 
гражданство, от името на асоциацията за опазване на дивата 
флора и фауна „Naturschutzjugend in NABU Hamburg", 
подкрепена от 60 подписа, относно моста над Femern Belt в 
Северна Германия

    CM– PE 414,251
    FdR 747372

56. № 1157/2007, внесена от Luca Biselli, с италианско 
гражданство, относно предполагаем пропуск в европейската 
директива относно признаването на професионалните 
квалификации 

    CM– PE 415,068
    FdR 750382

57. № 1160/2007, внесена от Denis O'Hare, с британско 
гражданство, относно предполагаеми нередности във връзка 
с извършването на строителни дейности в Peyia, Кипър

    CM– PE 414,252
     FdR 747373
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58. № 1170/2007,внесена от Peter и Maja Ulbrich, с германско 
гражданство, относно двойните вноски

    CM– PE 415,069
    FdR 750383

59. № 1178/2007, внесена от г-н Mark De Ath, с британско 
гражданство, от името на Amenity Forum, подкрепена с 80 
подписа, относно предлаганата Директива на ЕС относно 
устойчивото използване на пестициди

    CM– PE 411.988
    FdR 738844

60. № 1208/2007, внесена от Elisabeth и Wilfried Meyer, с 
германско гражданство, относно замърсяването, причинявано 
от чугунолеярна Borgelt в Оснабрюк, в нарушение на 
Директива 96/61/EО за комплексно предотвратяване и 
контрол на замърсяването  

    CM– PE 414,255
    FdR 747376

61. № 1241/2007, внесена от Pasquale Greco, с италианско 
гражданство, от името на Partito dei Verdi per la Pace, в 
Manduria, относно инсталацията за обезсоляване на река 
Chidro в Manduria  

    CM– PE 414,262
    FdR 747468

62. № 1243/2007, внесена от S.M., с италианско гражданство, 
относно тарифите, наложени от италианските мобилни 
оператори

    CM– PE 414,265
    FdR 747478

63. № 1259/2007, внесена от Regina Nowack, с германско 
гражданство, от името на Selbsthilfegruppe Amalgam (група за 
самоподпомагане във връзка със стоматологичната 
амалгама), подкрепена от 141 подписа, относно стратегията 
на ЕС за живачната амалгама, и по-конкретно относно 
назначаването на членове на научните комитети на ЕС

    CM– PE 414,266
    FdR 747479

64. № 1288/2007,внесена от Petr Kuty, с чешко гражданство, 
относно отказ на германските органи да го признаят за лекар 

    CM– PE 415,074
    FdR 750388

65. № 1290/2007, внесена от Georg Schröder, с германско 
гражданство, относно лицата с втора X хромозома и неговото 
лично положение

    CM– PE 414,27
    FdR 747483

66. № 1305/2007,внесена от г-н Pat Dineen, с ирландско 
гражданство, относно риска, свързан с небезопасното 
влизане и излизане от и в техния имот 

    CM– PE 415,076
    FdR 750390

67. № 1316/2007,внесена от Hans-Georg Knieriem, с германско 
гражданство, относно факта, че не е могъл да получи 
социални помощи в чужбина 

    CM– PE 415,077
    FdR 750392

68. № 1393/2007,внесена от Silvia Leal Acevedo, с испанско 
гражданство, относно потенциално вредното въздействие на 
рехабилитационен проект в защитената зона „Cuenca de los 

    CM– PE 415,081
    FdR 750396
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ríos Jarama y Henares“ (Мадрид)  

69. № 1471/2007, внесена от г-н Theodoros Pitikaris, с гръцко 
гражданство, относно отказа на негово заявление за 
аспирантура

    CM– PE 415,086
    FdR 750401

70. № 1504/2007, внесена от  д-р Asztrik Várszegi, с унгарско 
гражданство, от името на Конгрегацията на бенедиктинците в 
Унгария, относно правата на тази конгрегация във връзка с 
недвижим имот в Словакия 

    CM– PE 415.088
    FdR 750404

71. № 1506/2007, внесена от Ekatarini Tsamadia, с гръцко 
гражданство, от името на сдружението за гражданска 
солидарност в светия град Месолонги, относно 
предполагаема непригодност и отсъствие на прозрачност във 
връзка с градоустройственото планиране в Месолонги 
(Гърция) 

    CM– PE 415,089
    FdR 750405

72. № 39/2008, внесена от Ch.L. с гръцко гражданство, относно 
неподходящото третиране на болнични отпадъци в Гърция

    CM– PE 415,091
    FdR 750407

73. № 44/2008, внесена от J. K., с британско гражданство, 
относно практиките, които нарушават конкуренцията във 
връзка с рекламната програма Adword, предложена от Google

    CM– PE 415,092
    FdR 750408

74. № 0088/2008, внесена от Felix Naumann, с германско 
гражданство, относно неоправдано ранните часове за 
регистрация за вътрешноевропейските полети 

    CM– PE 415,096
    FdR 750412

75. б
)
№ 0125/2008, внесена от Rita и Ortwin Uhl, с германско 
гражданство, относно бездействието на органите на 
управление във връзка с шума от полетите около площадката 
за кацане в Speyer 

    CM– PE 415,098
    FdR 750414

76. № 0137/2008, внесена от Marcela Manesia, с румънско 
гражданство, относно признаването на диплома

    CM– PE 415,100
    FdR 750416

77. № 0140/2008, внесена от Mario Rossi, с италианско 
гражданство, относно свободата на движение на работници в 
ЕС и свръхпредставителство на белгийци сред персонала на 
европейските институции 

    CM– PE 415,101
    FdR 750438

78. № 0172/2008, внесена от Michalis Vomvas, с гръцко 
гражданство, от името на гражданското сдружение „Ktima 
Fix“, подкрепена от 9 подписа, относно защитата на зелената 
местност Ktima Fix в Irakleio Attikis и прехвърлянето на 

    CM– PE 415,102
    FdR 750439
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собствеността върху нея на местните жители 

79. № 195/2008, внесена от A.G., с италианско гражданство, 
относно неправилното приложение на италианското 
законодателство, транспониращо Директива № 1999/70/EО 
относно рамково споразумение за срочната работа, сключено 
между Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC), 
Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) 
и Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)

    CM– PE 415,104
    FdR 750441

80. № 0218/2008, внесена от Riccardo Forte, с италианско 
гражданство, от името на Coordinamento Motociclisti, относно 
безопасността на движението по пътищата за 
мотоциклетистите

    CM– PE 415,106
    FdR 750443

81. № 309/2008,внесена от Georgian Gândac, с румънско 
гражданство, относно нарушаване на правата на човека в 
хостела Elena Farago в Bârlad (Румъния)

   PETI20090119_sir309
-08_EN 
+
   PETI20090119_ltRO
309-08_EN

82. № 0310/2008, внесена от Marco Speicher, с германско 
гражданство, относно приема за едногодишен практически 
стаж в рамките на обучението му по медицина

    CM– PE 415,110
    FdR 750447

83. № 346/2008, внесена от Wolfgang Priwitzer, с немско 
гражданство, относно признаването на неговия сертификат 
SRC за радио комуникации в корабоплаването с 
развлекателна цел

    CM– PE 415,113
    FdR 750450

84. № 380/2008, внесена от г-н Sean P. Andrews, с ирландско 
гражданство, относно регистрационната такса за моторни 
превозни средства в Ирландия, която се налага върху 
автомобили втора употреба, закупени в други държави-
членки на ЕС  

    CM– PE 415,115
    FdR 750452

85. № 0402/2008, внесена от Павлина Радкова, с българско 
гражданство, относно достоен живот за нейното дете с 
увреждания

    CM– PE 415,117
    FdR 750454

o O o



PE418.119v01-00 14/14 OJ\760071BG.doc

BG

86. Дата и място на следващото заседание
 10 февруари 2009 г., 15.00-18.30 ч.
 11 февруари 2009 г., 9.00-12.30 ч.

в Брюксел
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