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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009, από 3 μ.μ. έως 6 μ.μ.
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009, από 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα ASP A1G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 418.119
FdR 760071

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
 6 Νοεμβρίου 2008

 1-2 Δεκεμβρίου 2008

PV– PE 415.334
FdR 753562

PV- PE 416.594
FdR 757756

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

                                               
1 Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής, στις 30 Σεπτεμβρίου 1997, με βάση τo έγγραφο εργασίας PE 
223.544, τα σημεία των τμημάτων Β και Γ τoυ σχεδίου ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν 
καθόλου κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως αυτής. Ωστόσο κάθε μέλος δύναται να ζητήσει έως τo 
τέλος της συνεδρίασης τη μεταφορά ενός σημείου από τα τμήματα Β ή Γ, στo τμήμα Α· τo σημείο 
αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στo τμήμα Α προσεχούς συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές προς συζήτηση σε επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της Επιτροπής 

Υγεία

5. Αριθ. 1037/2007, του Jill Bell, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Irish Association of Health Stores, σχετικά με την οδηγία 
2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
περί των συμπληρωμάτων διατροφής 
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αριθ. 1184/2007, της Grace Kinirons, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Nutritional Therapists of Ireland, σχετικά με την οδηγία 
2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών 
περί των συμπληρωμάτων διατροφής 

PE 414.110
FdR 746027

Περιβάλλον

6. Αριθ. 1418/2007, του Κωνσταντίνου Σκουφή, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των κατοίκων του δυτικού τμήματος της 
Ροδιάς στον Δήμο Διακοπτού, η οποία συνοδεύεται από 372 
υπογραφές, σχετικά με τη νέα σιδηροδρομική γραμμή από την 
Αθήνα στην Πάτρα 

  CM– PE 414.070
  FdR 745805

7. Αριθ. 1105/2007, του L.M., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ζημίες που υπέστη εξαιτίας της ηχορρύπανσης που οφείλεται στη 
δραστηριότητα του αεροδρομίου Ferihegy της Βουδαπέστης 

  CM– PE 411.983
  FdR 745227

8. Αριθ. 276/2007 του Ioan Paul, ρουμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 34 υπογραφές, σχετικά με επιβλαβείς 
επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από τη δραστηριότητα 
γειτονικής εταιρείας που ειδικεύεται στην ανακύκλωση 
καταλοίπων ζωικής προέλευσης

  CM– PE 396.647
  FdR 749967

Ανταγωνισμός

9. Αριθ. 833/2008, του M.S., ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Επαγγελματικής Ένωσης Τοπικών Εκδοτών (APEL) της 
Ρουμανίας, σχετικά με μονοπωλιακές και αντιανταγωνιστικές 
πρακτικές των Ρουμανικών Ταχυδρομείων αναφορικά με αύξηση 
των τελών για τη διανομή τοπικών εφημερίδων 
(παρουσία των αναφερόντων)

  DV /
PETI20090119_sir833-
 08_EN
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Κρατική βοήθεια

10. Αριθ. 335/2008, του Waldemar Preussner, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της PCC SE, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις 
της νομοθεσίας της ΕΚ για τις κρατικές ενισχύσεις από τις 
ρουμανικές αρχές σε σχέση με την ιδιωτικοποίηση της Oltchim 
Râmnicu - Vâlcea S.A. (Ρουμανία) 
(παρουσία του αναφερόντος)

  DV/
PETI20090119_sir335-
 08_EN

Μεταφορές

11. Αριθ. 905/2007, του Vasile Tomoiaga, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων που πάσχουν 
από αχρωματοψία τα οποία δεν μπορούν να αποκτήσουν άδεια 
οδήγησης στη Ρουμανία 
(παρουσία του αναφερόντος)

  CM– PE 411.970
  FdR 738826

Φορολογία

12. Αριθ. 1001/2006 του Alexandru Ciobotar, ρουμανικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 23 υπογραφές, 
σχετικά με το ασυμβίβαστο μεταξύ του ρουμανικού τέλους 
ταξινόμησης στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και της κοινοτικής 
αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων
και
Αριθ. 331/2007 του Ioan Păun Cojocariu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που αντιμετώπισε όσον αφορά την 
ταξινόμηση στη Ρουμανία οχήματος που αγοράστηκε στη 
Γερμανία 
και
Αριθ. 723/2007 του Mihai Cristel Bocseru, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη φορολογία μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων που εισάγονται στη Ρουμανία 
και
Αριθ. 1237/2007 της Elena Caraba, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους φόρους επί των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων 
που εισάγονται στη Ρουμανία 
και
Αριθ. 265/2008, του Horaţiu Margoi, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ρουμανικής αυτοκινητιστικής λέσχης, η οποία 
συνοδεύεται από 120 000 υπογραφές, σχετικά με τον φόρο που 
καταβάλλεται στη Ρουμανία κατά την πρώτη ταξινόμηση 
αυτοκινήτων που αγοράσθηκαν από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ 
(παρουσία του αναφέροντος)

  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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13. Αριθ. 156/2005, της Szilvia Deminger, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το τέλος ταξινόμησης που καταβάλλεται στην 
Ουγγαρία για την εισαγωγή αυτοκινήτων από άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ 

  PE 376.478/REV.II
  FdR 749746

14. Αριθ. 412/2006, του Jan Luteran, σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την ταξινόμηση στη 
Σλοβακία του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που αγόρασε στη 
Γερμανία 

  PE 386.456/REV.
  FdR 702325

15. Αριθ. 773/2005, του Jürgen Sachansky, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση σε βάρος μη σλοβακικής 
καταγωγής πολιτών της ΕΕ στη Σλοβακία 

  PE 388.654/REV.
  FdR 713604

16. Αριθ. 958/2007, του Graham Unsworth, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τέλη ταξινόμησης που επιβάλλονται κατά την 
εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Μάλτα

  PE 406.087
  FdR 723232

17. Αριθ. 1028/2007, του Nicholas Zelle, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το τέλος ταξινόμησης των μεταχειρισμένων οχημάτων 
που εισάγονται στη Μάλτα 

  PE 408.000
  FdR 729670

Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις

18. Γνωμοδότηση σχετικά με τον ενεργό διάλογο με τους πολίτες με θέμα 
την Ευρώπη 
(2008/2224 (INI)) (για την CULT)
Εισηγήτρια: SINNOTT (IND/DEM)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

PE 416.356
FdR PA / 755475

19. Ετήσια έκθεση σχετικά με τη δραστηριότητα της Επιτροπής 
Αναφορών το 2008
(2008/2301 (INI))
Εισηγήτρια: MCGUINNESS (PPE-DE)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

PE 418.130
FdR 760242

*** Ώρα ψηφοφοριών ***

20. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής (για την LIBE)
(COM(2008)229 – C6-0184/2008 – 2008/0090(COD))
Εισηγητής: HAMMERSTEIN (Verts/ALE)
- εξέταση τροπολογιών

PE 415.159
FdR PA / 751029

PE 418.017
FdR AM / 759245



OJ\760071EL.doc 5/13 PE418.119v01-00

EL

- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

21. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για πρόταση 
κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας των πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 
της Συνθήκης ΕΕ 2008/2169 (INI))
(για την AFCO)
Εισηγητής: CARNERO (PSE)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης
- ενδεχομένως εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

PE 416.357
FdR PA / 755476

*** Τέλος της ψηφοφορίας ***

* * *

από 5.30 μ.μ. έως 6.30 μ.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)

22. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.

στις 9 π.μ.

23. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Βουλγαρία

24. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία
(27-30 Οκτωβρίου 2008)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

  PE 416.365
  FdR DT / 755641
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25. Αριθ. 1405/2007, του Ivaylo Asenov Krastev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης "προστασία της υγείας και 
της ζωής του πληθυσμού και του περιβάλλοντος", σχετικά με 
παράνομη λειτουργία χώρου διάθεσης στερεών οικιακών 
αποβλήτων 
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 415.083
  FdR 750398

26. Αριθ. 453/2007 του Stefcho Minchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από τις υπογραφές των γονιών των 14 
αγνοούμενων ναυτικών, σχετικά με ισχυρισμούς για αμέλεια της 
Βουλγαρίας να διευκρινίσει τα αίτια ναυαγίου στη Μαύρη 
Θάλασσα και στις επιχειρήσεις διάσωσης 
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 398.563
  FdR 699083

Διάφορα

27. Αριθ. 74/2005 του Ramón Román Gálvez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Εθνικής Πλατφόρμας Ενώσεων Διδασκόντων 
Πληροφορικής (PNAPI), σχετικά με τη δημοσίευση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφοριών αμφιβόλου περιεχομένου όσον 
αφορά το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα στον τομέα της 
πληροφορικής 
(παρουσία του αναφέροντος)

  PE 372.036/REV.
  FdR 667443

Αστικοποίηση

28. Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτενούς αστικοποίησης στην 
Ισπανία επί των ατομικών δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, επί 
του περιβάλλοντος και επί της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ, με 
βάση αναφορές που ελήφθησαν (Αναφορά 609/2003 και άλλες)
(2008/2248(INI))
Εισηγήτρια: AUKEN (Verts/ALE)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

(παρουσία των αναφερόντων)

PE 416.354
FdR PR / 755463

* * *
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Β. Αναφορές των οποίων προτείνεται η περάτωση υπό το φως της γραπτής απάντησης 
της Επιτροπής 

29. Αριθ. 470/2001 του Andrew Watson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα ταξίδια στην ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό τις αγορές και τη 
στάση των βρετανικών τελωνειακών και φορολογικών αρχών

Αριθ. 575/2001 του Philip Liddy (βρετανικής ιθαγένειας) και 
συνυπογράφοντος σχετικά με τις μεθόδους έρευνας των βρετανικών 
τελωνειακών αρχών

Αριθ. 813/2001, του Michael Newton, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα ταξίδια του, για αγορές, στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη στάση 
των βρετανικών τελωνειακών και φορολογικών αρχών

Αριθ. 846/2001 της Patricia Joyce Gray, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα μέτρα ελέγχου των βρετανικών τελωνείων

Αριθ. 921/2001 του Bill Kristofferson, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αγορές που πραγματοποίησε στην ηπειρωτική Ευρώπη και 
με τη συμπεριφορά των βρετανικών τελωνειακών αρχών

Αριθ. 957/2001 του David Williams, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα ταξίδια προς την ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό την 
πραγματοποίηση αγορών καθώς και σχετικά με την κατάργηση της 
πώλησης αφορολογήτων ειδών

Αριθ. 961/2001 του Johnson Adedeji Ibitola, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα ταξίδια στην ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό την αγορά 
οινοπνευματωδών και τσιγάρων και τη συμπεριφορά των βρετανικών 
τελωνειακών και φορολογικών αρχών

Αριθ. 139/2002 του Brian Jones, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τους τελωνειακούς κανονισμούς και τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης επί του καπνού και των οινοπνευματωδών στο πλαίσιο 
ταξιδιών μεταξύ κρατών μελών

Αριθ. 577/2002, της Phillips Cath, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάσχεση του αυτοκινήτου της λόγω εικαζόμενου λαθρεμπορίου 
καπνού, από τις τελωνειακές αρχές του Dover της Phillips Cath, 
βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσχεση του αυτοκινήτου 
της λόγω εικαζόμενου λαθρεμπορίου καπνού, από τις τελωνειακές 
αρχές του Dover

Αριθ. 915/2002 του Graham Bathurst, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών - οδηγία 92/12/ΕΟΚ

PE 329.201/REV. III
FdR 687481

+ 
PETI20080401_ComKovacs
470-01_EN

+
PETI20090119_ltUK470-
01_EN 
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Αριθ. 1118/2002 της Kelly Hughes, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάσχεση αγαθών που εισάγονται από την Ευρώπη

30. Αριθ. 302/2005 του Martin Baldwin-Edwards, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση σε σχέση με τη 
διαδικασία πρόσληψης από το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής 

  PE 372.042/REV. II
  FdR 749749

31. Αριθ. 403/2005, του Michel Vray, βελγικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από επτά υπογραφές, σχετικά με προβλήματα 
περιβαλλοντικής φύσης κοντά σε εργοστάσιο 

  PE 372.049/REV. II
  FdR 749750

32. Αναφορά 581/2005, του Marco Bianco, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παράλειψη των ιταλικών αρχών να αναγνωρίσουν 
πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας αναφορικά με το 
εμπόριο τροφίμων το οποίο χορηγήθηκε στη Γερμανία 

  PE 369.945/REV. II
  FdR 646404

33. Αριθ. 920/2005 του Ευάγγελου Αλέξου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης των πολιτών του Δομοκού, η οποία 
συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με παράνομη απόρριψη 
αποβλήτων στον Δομοκό Φθιώτιδας στην Ελλάδα 

  PE 374.217/REV. II
  FdR 749762

34. Αριθ. 179/2006, του Giuseppe De Simone, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής Mosaico, η οποία συνοδεύεται από 13 
υπογραφές, σχετικά με υποτιθέμενη παράβαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας που διέπει τις διαδικασίες δημόσιων διαγωνισμών 
στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων 

  PE 380.905/REV. II
  FdR 749766

35. Αριθ. 58/2007, της Rosa Álvarez Álvarez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Ένωσης κατοίκων "Tranqueru Xivares" (δήμος 
του Carreno, Αστούριας, Ισπανία), η οποία συνοδεύεται από 8 
800 υπογραφές, σχετικά με διαμαρτυρία εναντίον σχεδίου 
κατασκευής λιμένα, καθώς και τις καταστροφικές του επιπτώσεις 
στο περιβάλλον 

  CM– PE 394.296
  FdR 687651

36. Αριθ. 512/2007, του Eugenio Bermejo Garcia, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προσωπική διαφορά που αφορά σύνταξη 

  PE 400.365/REV.
  FdR 749969

37. Αριθ. 522/2007, της Halina Messerschmidt, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της περιβαλλοντικής οργάνωσης 
"Zuraw", σχετικά με τη μη εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ όσον αφορά ένα σχέδιο για την εξόρυξη 
συσσωματωμάτων στο Dzwierzuty, στην ανατολική Πολωνία 

  PE 402.623/REV.
  FdR 749971
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38. Αριθ. 563/2007, του Νικήτα Γιαννακάκη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραβίαση εκ μέρους των ελληνικών αρχών των 
διατάξεων που περιλαμβάνει η απόφαση της Επιτροπής σχετικά 
με τη χορήγηση κρατικής ενίσχυσης στους έλληνες γεωργούς, 
αλιείς και υδατοκαλλιεργητές που επλήγησαν από τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες τον χειμώνα του 2001-2002 

  CM– PE 415.031
  FdR 749973

39. Αριθ. 675/2007, της Imelda Read, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της European Cervical Cancer Association (Ευρωπαϊκή 
Ένωση για τον Καρκίνο του Τραχήλου), σχετικά με μέτρα για την 
καταπολέμηση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας 

  CM– PE 415.032
  FdR 749974

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

  PE 406.077
  FdR 723218
  + letter IRL 

41. Αριθ. 724/2007, του Wolfgang Doetsch, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καταβολή επιδομάτων τέκνων σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 

  PE 405.828/REV.
  FdR 749976

42. Αριθ. 788/2007, του Werner Pichler, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αντίθεσή του σε χώρο απόρριψης τοξικών αστικών 
αποβλήτων 

  PE 404.461/REV.
  FdR 749979

43. Αριθ. 846/2007 του Olivier Sohier, βελγικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ASBL DELTAS και άλλων, η οποία συνοδεύεται 
από 54 υπογραφές, σχετικά με απάτη που διέπραξε εις βάρος των 
αναφερόντων η ασφαλιστική εταιρεία SWISS LIFE 

  CM– PE 415.033
  FdR 749980

44. Αριθ. 871/2007, του Sascha Simon, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις κρυφές χρεώσεις αεροπορικών εταιρειών 

  CM– PE 415.034
  FdR 749981

45. Αριθ. 895/2007, του Giorgio Bortini, γερμανικής και ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά την άρνηση των αυστριακών αρχών να 
αναγνωρίσουν δίπλωμα που χορήγησε το Ωδείο του Bolzano

  CM– PE 415.036
  FdR 749983

46. Αριθ. 960/2007, της Gerardine O'Brien, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με οικονομική ζημία που υπέστη λόγω αθέμιτης 
δραστηριότητας διευθυντή τοπικής τράπεζας 

  CM– PE 415,038
  FdR 749985

47. Αριθ. 1026/2007, του Lone Gustavsen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διανομή τομέων ".eu" 

  CM– PE 415,061
  FdR 750374

48. Αριθ. 1104/2007, του Alain Larralde, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης για την αγροτική ζωή "Association pour 
la Serenité à la Campagne", η οποία συνοδεύεται από 17 

  CM– PE 414.243
  FdR 747364
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υπογραφές, σχετικά με επιθέσεις όρνεων σε ζώα αναπαραγωγής 
στα γαλλικά Πυρηναία

49. Αριθ. 1117/2007, της Stephanie Johanna Goldbach, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το REACH και τα πειράματα με ζώα 

  CM– PE 414,244
  FdR 747365

50. Αριθ. 1121/2007, του J.T., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης του Apple iPod στην 
αγορά για τη διανομή του προγράμματος iTunes και με την 
ασυμβατότητα με ανεξάρτητα λειτουργικά συστήματα μέσω της 
μη αποκάλυψης των προδιαγραφών του λογισμικού iTunesDB

  CM– PE 415,064
  FdR 750378

51. Αριθ. 1126/2007, του Stelian Ciuciu, απάτριδος – Ρομ, σχετικά με 
την άρνηση να του επιτραπεί να εισέλθει στη Γερμανία με την 
οικογένειά του 

  CM– PE 415,065
  FdR 750379

52. Αριθ. 1128/2007, του Rainer Sander, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις καθυστερήσεις στη χορήγηση αριθμού 
φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) για την εταιρεία του στην Ισπανία 

  CM– PE 414,246
  FdR 747367

53. Αριθ. 1136/2007, του Heinz-Peter Schepputat, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία της κοιλάδας του Ρήνου 
από την κατασκευή αγωγού μονοξειδίου του άνθρακα από την 
εταιρεία "Bayer Material Science"

  CM– PE 414,249
  FdR 747370

54. Αριθ. 1137/2007, της Adebayo Kelly, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόρριψη αίτησης για τη χορήγηση θεώρησης 
εισόδου 

  CM– PE 414,250
  FdR 747371

55. Αριθ. 1156/2007 της Eva-Maria Weides, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης για την προστασία της άγριας χλωρίδας 
και πανίδας "Naturschutzjugend in NABU Hamburg", η οποία 
συνοδεύεται από 60 υπογραφές, σχετικά με τη γέφυρα πάνω από 
το Fehmarn Belt στη Βόρεια Γερμανία 

  CM– PE 414,251
  FdR 747372

56. Αριθ. 1157/2007, του Luca Biselli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ισχυρισμούς για κενό στην ευρωπαϊκή οδηγία για την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 

  CM– PE 415,068
  FdR 750382

57. Αριθ. 1160/2007, του Denis O’Hare, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παρατυπίες σε οικοδομικές 
δραστηριότητες στην Πέγεια στην Κύπρο 

  CM– PE 414,252
   FdR 747373

58. Αριθ. 1170/2007, του Peter και της Maja Ulbrich, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την καταβολή διπλών εισφορών 

  CM– PE 415,069
  FdR 750383
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59. Αριθ. 1178/2007, του Mark De Ath, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του "Amenity Forum", η οποία συνοδεύεται από 80 
υπογραφές, σχετικά με την προτεινόμενη οδηγία της ΕΕ για την 
αειφόρο χρήση των φυτοφαρμάκων 

  CM– PE 411.988
  FdR 738844

60. Αριθ. 1208/2007 των Elisabeth και Wilfried Meyer, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μόλυνση που προκαλεί το χυτήριο 
σιδήρου Borgelt στο Osnabruck, παραβιάζοντας την οδηγία 
96/61/ΕΚ σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο 
της ρύπανσης 

  CM– PE 414,255
  FdR 747376

61. Αριθ. 1241/2007 του Pasquale Greco, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του κόμματος "Manduria Partito dei Verdi per la Pace"
(Κόμμα των Πρασίνων της Manduria για την ειρήνη), σχετικά με 
τη μονάδα αφαλάτωσης του ποταμού Chidro στη Manduria 

  CM– PE 414,262
  FdR 747468

62. Αριθ. 1243/2007, του S.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
χρεώσεις που του επιβλήθηκαν από εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
κινητής τηλεφωνίας 

  CM– PE 414,265
  FdR 747478

63. Αριθ. 1259/2007, της Regina Nowack, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Selbsthilfegruppe Amalgam (ομάδα αυτοβοήθειας 
για το οδοντιατρικό αμάλγαμα), η οποία συνοδεύεται από 141 
υπογραφές, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το αμάλγαμα 
υδραργύρου, και συγκεκριμένα με το διορισμό των μελών των 
επιστημονικών επιτροπών της ΕΕ 

  CM– PE 414,266
  FdR 747479

64. Αριθ. 1288/2007, του Petr Kuty, τσεχικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την άρνηση των γερμανικών αρχών να αναγνωρίσουν την 
ιδιότητά του ως ιατρού 

  CM– PE 415,074
  FdR 750388

65. Αριθ. 1290/2007 του Georg Schröder, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους ανθρώπους που φέρουν δεύτερο χρωμόσωμα X 
και την προσωπική του κατάσταση 

  CM– PE 414,27
  FdR 747483

66. Αριθ. 1305/2007, του Pat Dineen, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον κίνδυνο που συνδέεται με τη μη ασφαλή είσοδο/έξοδο από 
το ακίνητό του 

  CM– PE 415,076
  FdR 750390

67. Αριθ. 1316/2007, του Hans-Georg Knieriem, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το γεγονός ότι δεν μπορεί να λάβει 
πληρωμές κοινωνικής πρόνοιας στο εξωτερικό

  CM– PE 415,077
  FdR 750392

68. Αριθ. 1393/2007, της Silvia Leal Acevedo, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πιθανές επιβλαβείς επιπτώσεις έργου αποκατάστασης 
στην προστατευόμενη περιοχή "Cuenca de los ríos Jarama y 
Henares" (Μαδρίτη) 

  CM– PE 415,081
  FdR 750396
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69. bΑριθ. 1471/2007, του Θεόδωρου Πιτικάρη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόρριψη αίτησής του για μεταπτυχιακές σπουδές 

  CM– PE 415,086
  FdR 750401

70. Αριθ. 1504/2007, του δρος Asztrik Várszegi, ουγγρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ουγγρικής Κοινότητας 
Βενεδικτίνων, σχετικά με τα δικαιώματα της εν λόγω κοινότητας 
σε ακίνητη περιουσία στη Σλοβακία 

  CM– PE 415.088
  FdR 750404

71. Αριθ. 1506/2007, της Αικατερίνης Τσαμαδιά, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης αλληλεγγύης πολιτών της 
Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, σχετικά με εικαζόμενες 
παραλείψεις και απουσία διαφάνειας στον πολεοδομικό 
σχεδιασμό στο Μεσολόγγι (Ελλάδα) 

  CM– PE 415,089
  FdR 750405

72. Αριθ. 39/2008, του Χ. Λ., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ανεπαρκή επεξεργασία των νοσοκομειακών αποβλήτων στην 
Ελλάδα 

  CM– PE 415,091
  FdR 750407

73. Αριθ. 44/2008, του J. K., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πρακτικές που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό σε σχέση με το 
διαφημιστικό πρόγραμμα Adword που προσφέρει η Google 

  CM– PE 415,092
  FdR 750408

74. Αριθ. 88/2008, του Felix Naumann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αδικαιολόγητα πρόωρη προσέλευση στον έλεγχο 
εισιτηρίων για τις διευρωπαϊκές πτήσεις 

  CM– PE 415,096
  FdR 750412

75. bΑριθ. 125/2008, των Rita και Ortwin Uhl, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αποτυχία των αρχών να δράσουν σε σχέση με τον 
θόρυβο των αεροσκαφών γύρω από τον αεροδιάδρομο στο 
Speyer 

  CM– PE 415,098
  FdR 750414

76. Αριθ. 137/2008, της Marcela Manesia, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αναγνώριση διπλώματος 

  CM– PE 415,100
  FdR 750416

77. Αριθ. 140/2008, του Mario Rossi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στην ΕΕ και την 
υπερεκπροσώπηση των Βέλγων στο προσωπικό των ευρωπαϊκών 
θεσμικών οργάνων 

  CM– PE 415,101
  FdR 750438

78. Αριθ. 172/2008, του Μιχάλη Βομβά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης πολιτών "Κτήμα Φιξ", η οποία συνοδεύεται 
από 9 άλλες υπογραφές, σχετικά με την προστασία του χώρου 
πρασίνου του Κτήματος Φιξ στο Ηράκλειο Αττικής και την 
απόδοσή του στους κατοίκους της περιοχής 

  CM– PE 415,102
  FdR 750439

79. Αριθ. 195/2008, του A.G., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εσφαλμένη εφαρμογή της ιταλικής νομοθεσίας για τη μεταφορά 
της οδηγίας αριθ. 1999/70/EΚ σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο 

  CM– PE 415,104
  FdR 750441
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για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από την CES, 
την UNICE και το CEEP 

80. Αριθ. 218/2008, του Riccardo Forte, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Coordinamento Motociclisti, σχετικά με την οδική 
ασφάλεια των μοτοσικλετιστών 

  CM– PE 415,106
  FdR 750443

81. Αριθ. 309/2008, του Georgian Gândac, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον 
ξενώνα Elena Farago στην πόλη Bârlad (Ρουμανία) 

 PETI20090119_sir309
-08_EN 
+
 PETI20090119_ltRO

309-08_EN

82. Αριθ. 310/2008, του Marco Speicher, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εισαγωγή του στο έτος πρακτικής άσκησης στο 
πλαίσιο των ιατρικών σπουδών του 

  CM– PE 415,110
  FdR 750447

83. Αριθ. 346/2008, του Wolfgang Priwitzer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αναγνώριση του διπλώματός του ραδιοεπικοινωνιών 
μικρής εμβέλειας για τη ραδιοεπικοινωνία σε σκάφη αναψυχής 

  CM– PE 415,113
  FdR 750450

84. Αριθ. 380/2008, του Sean P. Andrews, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το ιρλανδικό τέλος ταξινόμησης οχημάτων για τα 
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που εισάγονται από άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ 

  CM– PE 415,115
  FdR 750452

85. Αριθ. 402/2008, της Pavlina Radkova, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αξιοπρεπή ζωή του ανάπηρου παιδιού της 

  CM– PE 415,117
  FdR 750454

o O o

86. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 10 Φεβρουαρίου 2009, 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
 11 Φεβρουαρίου 2009, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.

στις Βρυξέλλες
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