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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019 - 2024

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2019)291_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00 – 12.30 και 14.30 – 18.30
Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα JAN 6Q2

από τις 9.00 έως τις 10.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών  

* * *

στις 10.30

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) OJ– PE 639.964
FdR 1187021

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
   10ης Ιουλίου 2019

PV– PE 639.745
FdR 1185932

_________________________
( ) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής για το 2016, τα σημεία του τμήματος Β του σχεδίου 
ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης. Ωστόσο, κάθε μέλος της 
επιτροπής PETI δύναται να ζητήσει, έως το τέλος της συνεδρίασης, να συνεχιστεί η εξέταση ενός σημείου από το 
τμήμα Β· το σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών, για λήψη απόφασης ως 
προς την περαιτέρω εξέτασή του σε προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών.
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4. Ανακοινώσεις της προεδρίας

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5. Παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της συνεργασίας της 
με την Επιτροπή Αναφορών

6. Παρουσίαση από τη Νομική Υπηρεσία της συνεργασίας της με 
την Επιτροπή Αναφορών

7. Παρουσίαση από το Θεματικό Τμήμα Γ της συνεργασίας του με 
την Επιτροπή Αναφορών

στις 11:25 περίπου

8. Παρουσίαση από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, κ. Emily 
O’Reilly, της ετήσιας έκθεσής της για το 2018

A. Αναφορές προς συζήτηση στην επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της Επιτροπής 
ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

Περιβάλλον - Έρευνα και Καινοτομία

9. Αναφορά αριθ. 0596/2018, του/της M.A.R.A., ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación Española de Protección 
Civil para el Clima Espacial y el EMP» (AEPCCE), σχετικά με τον 
καθορισμό μιας ενωσιακής στρατηγικής για τα διαστημικά καιρικά 
φαινόμενα και τους ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς (EMP)
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 638,807
   FdR 1185173
   (24.06.2019)

* * *

στις 14.30

10. Ανακοινώσεις της προεδρίας σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

 



OJ\1187021EL.docx 3/15 PE000.000v01-00

EL

Υγεία

11. Αναφορά αριθ. 0494/2017, της Alessia Margheritini, ιταλικής 
ιθαγένειας, κατά εθνικής νομοθεσίας που καθιστά υποχρεωτικό 
τον εμβολιασμό των μαθητών 
και
Αναφορά αριθ. 0495/2017, της Elena Manzoni Di Chiosca, 
ιταλικής ιθαγένειας, κατά εθνικής νομοθεσίας που καθιστά 
υποχρεωτικό τον εμβολιασμό των μαθητών
και
Αναφορά αριθ. 0496/2017, του Remo Pulcini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ασυμβατότητα του ιταλικού νόμου περί 
υποχρεωτικών εμβολιασμών με τη νομοθεσία της ΕΕ
και
Αναφορά αριθ. 0558/2017, του/της A. B., ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στην Ιταλία 
και
Αναφορά αριθ. 0557/2017, του/της R.I., ιταλικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 100 περίπου υπογραφές, σχετικά με τους 
υποχρεωτικούς εμβολιασμούς στην Ιταλία
και
Αναφορά αριθ. 0250/2019, του Renato Lelli, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης «Γονέων για την ίση εξουσία», με την 
οποία αντιτίθεται στον υποχρεωτικό εμβολιασμό χωρίς 
προληπτικές δοκιμές ασφάλειας
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 619,061
   FdR 1147284
   (28.02.2018)

   sir0057-18

   sir0250-19

Περιβάλλον

12. Αναφορά αριθ. 0225/2018, του/της B. M., πολωνικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 2 υπογραφές, εξ ονόματος της ένωσης 
Prawobrzeża, σχετικά με την κατασκευή τερματικού σταθμού 
εμπορευματοκιβωτίων σε περιοχή Natura 2000 στο Świnoujście, 
Πολωνία

   CM– PE 629,728
   FdR 1167964
   (31.10.2018)

Περιβάλλον - πλαστικά

13. Αναφορά αριθ. 2553/2014, του Ludwig Bühlmeier, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα μικροπλαστικά και τα νανοσωματίδια
και
Αναφορά αριθ. 0663/2015, του Oliver Steiner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διαδικασία εγκατάστασης συστήματος 
καθαρισμού σε όλες τις ευρωπαϊκές μονάδες επεξεργασίας υδάτων 
για το φιλτράρισμα των μικροπλαστικών
(παρουσία του αναφέροντος)
και

   CM–PE 585,634
   FdR 1099696
   (29.06.2016)
   CM–PE 582,393/REV
   FdR 1160351
   (30.07.2018)
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Αναφορά αριθ. 0783/2015, του/της E. D., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση καλλυντικών προϊόντων που 
περιέχουν μικροπλαστικά
και
Αναφορά αριθ. 0793/2015 του Oliver Steiner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγόρευση μικροπλαστικών σε 
καλλυντικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ρουχισμό
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 0695/2018, του/της U.K., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παρουσία μικροπλαστικών σε βιοστερεά που 
χρησιμοποιούνται σε γεωργικά λιπάσματα και ιλύ καθαρισμού 
λυμάτων

   CM–PE 637,222
   FdR 1179842
   (15.03.2019)

14. Αναφορά αριθ. 0349/2018, του/της K. H., γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Ideenschmiede Mainz, για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση πλαστικών
και
Αναφορά αριθ. 0191/2018, του/της O. J., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μείωση των πλαστικών αποβλήτων
και
Αναφορά αριθ. 0758/2018, του/της A.V., βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραγωγή πλαστικών και τη βελτίωση της 
κυκλικής οικονομίας

   CM–PE 628,351
   FdR 1163671
   (21.09.2018)
   sir0191-18

   sir0758-18

15. Αναφορά αριθ. 1013/2018, του Alessandro Giovannetti, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση ενός μόνο υλικού στη συσκευασία 
προϊόντων σουπερμάρκετ
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 0082/2019, της Elena Mihaela Blejdea, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την καλύτερη χρήση των πλαστικών 
συσκευασιών

   CM– PE 638,733
   FdR 1184699
   (7.06.2019)

   sir0082-19

Γεωργία - Καλή μεταχείριση των ζώων

16. Αναφορά αριθ. 1124/2018, του/της D. S., πολωνικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες δύο υπογραφές, σχετικά με την καλή διαβίωση των 
μελισσών

   CM– PE 639,730
   FdR 1185852
   (9.07.2019)

Γεωργία - Εμπόριο

17. Αναφορά αριθ. 0611/2018, του Ismael Sánchez Castillo, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Comité Provincial PCE Sevilla», 
σχετικά με επιβολή δασμού των ΗΠΑ στην εισαγωγή ώριμων 
ελιών από την Ισπανία

   CM– PE 634,685
   FdR 1175896
   (31.01.2019)
   LT INTA
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(παρουσία του αναφέροντος)

Κρατικές ενισχύσεις

18. Αναφορά 0894/2017, του/της M.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ασύμμετρη εφαρμογή κρατικών ενισχύσεων στη Γερμανία 
σε σύγκριση με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που 
αλλοιώνει την κατάσταση της κοινής αγοράς

   CM– PE 622,057/REV
   FdR 1170938
   (30.11.2018)

* * *

Πέμπτη 5 Σεπτεμβρίου 2019

στις 9.00

Δικαιώματα των καταναλωτών - Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

19. Αναφορά αριθ. 0063/2017, του Ivailo Iliev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 50 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις διαδικασίες 
εντολών πληρωμής στη Βουλγαρία
και
Αναφορά αριθ. 0408/2017, της Desislava Filipova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 4248 υπογραφές, σχετικά με τη 
νομιμότητα του άρθρου 417 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας της 
Βουλγαρίας και εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών σε διαδικασίες εντολών πληρωμής στη Βουλγαρία
και
Αναφορά αριθ. 0838/2017, της Violeta Gospodinova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διαδικασία εντολής πληρωμής στο πλαίσιο 
διαφοράς με βουλγαρική τράπεζα όσον αφορά ενυπόθηκο δάνειο 
και
Αναφορά αριθ. 0514/2018 του Ivaylo Iliev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, για εικαζόμενη διαφθορά των δικαστηρίων της 
Βουλγαρίας και παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη
και
Αναφορά αριθ. 0606/2018, της Milena Dimitrova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 
93/13/EΟΚ και διαμάχη με τράπεζα για στεγαστικό δάνειο
και

   CM–
   PE 615,340/REV.IV
   FdR 1179836
   (15.03.2019)

   LT BG
   FdR 1173789
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Αναφορά αριθ. 0609/2018, της Tsetska Khadzhigeorgieva, 
βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του 
δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και έλλειψη πρόσβασης σε δικαστήριο
και
Αναφορά αριθ. 0720/2018, της Violeta Gospodinova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη απάτη και διαφθορά που αφορά 
την παράνομη αφαίρεση περιουσίας από τράπεζες και ιδιωτικούς 
δικαστικούς επιμελητές στη Βουλγαρία
και
Αναφορά αριθ. 0810/2018, του/της P. A. V., βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη νομιμότητα του άρθρου 417 του Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας της Βουλγαρίας και εικαζόμενη παραβίαση 
των δικαιωμάτων των καταναλωτών σε διαδικασίες εντολών 
πληρωμής στη Βουλγαρία
και
Αναφορά αριθ. 1045/2018, του/της  Z.T.A., βουλγαρικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 180 υπογραφές, σχετικά με την 
εικαζόμενη ασυμβατότητα των διαδικασιών εντάλματος, 
προσφυγής και έφεσης του βουλγαρικού Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας με την κοινοτική νομοθεσία
και
Αναφορά αριθ. 1193/2018, του/της A.M., βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Ένωσης θυμάτων ιδιωτικών δικαστικών 
επιμελητών και του δικαστικού συστήματος - Αλληλεγγύη», 
σχετικά με την αλληλεγγύη προς τα θύματα ιδιωτικών φορέων 
επιβολής του νόμου και του δικαστικού συστήματος στη 
Βουλγαρία
και
Αναφορά αριθ. 0036/2019, του Dimitar Panayotov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ένωσης θυμάτων ιδιωτικών 
δικαστικών επιμελητών και του δικαστικού συστήματος - 
Αλληλεγγύη», σχετικά με εικαζόμενη διαφθορά των βουλγαρικών 
δικαστηρίων και την παραβίαση του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη
και
Αναφορά αριθ. 0037/2019, της Mariana Ilieva, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση του δικαίου της 
ΕΕ από τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας μέσω της λεγόμενης 
διαδικασίας εντολών πληρωμής
και
Αναφορά αριθ. 0040/2019, του/της A.M., βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση της βουλγαρικής νομοθεσίας με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1896/2006 για τη θέσπιση διαδικασίας 
ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής
και
Αναφορά αριθ. 0051/2019, της Elitsa Vasileva, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εικαζόμενη  
παραβίαση της οδηγίας 93/13/ΕΚ σχετικά με τις καταχρηστικές 
ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές
από τη Βουλγαρία

   sir

   sir
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και
Αναφορά αριθ. 0102/2019, του/της H.Y., βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διαφορά για ενυπόθηκο δάνειο
(παρουσία των αναφερόντων)

20. Αναφορά αριθ. 0928/2018, του/της Α.Κ., ουγγρικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 10.000 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενους 
καταχρηστικούς συμβατικούς όρους δανείων σε ξένο νόμισμα 
στην Ουγγαρία

   CM– PE 638,666
   FdR 1184064
   (21.05.2019)

Δικαιώματα των καταναλωτών - Μεταφορές

21. Αναφορά αριθ. 0692/2018, της Catalina Cerdà Pons, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
261/2004 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των 
επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε 
αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή 
μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης 
και
Αναφορά αριθ. 0727/2018, του/της M. S., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης για άρνηση 
επιβίβασης, ακύρωση πτήσεων ή μεγάλες καθυστερήσεις

   CM– PE 637,333
   FdR 1180837
   (22.03.2019)

   CM– PE 637,224
   FdR 1179845
   (15.03.2019)

22. Αναφορά αριθ. 0165/2018, του Mario Berger, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τους επιβάτες που αποκλείονται από 
πτήσεις επιστροφής εάν δεν έχουν πάρει την εξερχόμενη πτήση

   CM– PE 628,337
   FdR 1163656
   (21.09.2018)

23. Αναφορά αριθ. 0202/2018, του Alfonso Rodríguez Sanchez, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις πολιτικές διάθεσης θέσεων 
αεροπορικών εταιρειών χαμηλού κόστους, οι οποίες χωρίζουν 
ομάδες και οικογένειες που δεν πληρώνουν πρόσθετη χρέωση για 
κράτηση θέσης

   CM– PE 629,721
   FdR 1167918
   (31.10.2018)

Μετανάστευση

24. Αναφορά αριθ. 0005/2019, της Barbara Klinner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης στην Ελλάδα, 
ειδικότερα στο νησί της Σάμου

   CM– PE
   FdR
   LT EL
   FdR 1179250
   (27.02.2019)

Θεμελιώδη δικαιώματα
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25. Αναφορά αριθ. 0695/2017, του/της F. M., ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας και την 
πρόσβαση των άστεγων πολιτών σε υγειονομική περίθαλψη

   CM– PE 625,235
   FdR 1157982
   (29.06.2018)

Αναπηρία

26. Αναφορά αριθ. 0535/2017 του Ludo Hermans, βελγικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 617,964
   FdR 1144919
   (31.01.2018)
   MS

27. Διάφορα

* * *

B. Αναφορές των οποίων η εξέταση προτείνεται να περατωθεί λαμβανομένης υπόψη της 
γραπτής απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

28. Αναφορά αριθ. 2657/2013 του Denis Dugré, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την είσπραξη φόρων από το γαλλικό κράτος επί του 
εισοδήματος ακίνητης περιουσίας προσώπου που δεν διαθέτει 
φορολογική κατοικία στη Γαλλία
και

CM-PE 
574,990/REV.IV 
FdR 1185597

Αναφορά αριθ. 0443/2016, του Jean Doignie, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παράλειψη της Γαλλίας να εκτελέσει απόφαση του 
Δικαστηρίου της ΕΕ επί φορολογικού ζητήματος

29. Αναφορά αριθ. 1373/2014, του/της J. F. Z. G., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν την κατασκευή του 
μετρό στο Μπιλμπάο

CM-PE 
567,559/REV.IV 
FdR 1182921

30. Αναφορά αριθ. 2533/2014, της Ana Martina Varela Velo, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με απόρριψη αποβλήτων στους ποταμούς Tamega 
και Camba στην Orense

CM-PE 585,632 
FdR 1099692

31. Αναφορά αριθ. 0175/2015, του Pedro De La Torre Rodríguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εκ μέρους της Ισπανίας εξαίρεση της 
μηχανικής ΤΠ από το ευρωπαϊκό σύστημα αναγνώρισης των 
επαγγελματικών προσόντων

CM-PE 
580,722/REV.III 
FdR 1181332

32. Αναφορά αριθ. 1408/2015, του H. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη αναγνώριση ετών εργασίας στην Αυστριακή Υπηρεσία Ανάπτυξης 

CM-PE 587,548 
FdR 1102164
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κατά τον υπολογισμό της σύνταξής του στη Γερμανία LT DE

33. Αναφορά αριθ. 0327/2017, του Alberto Cirio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θέση μονάδας διάθεσης αμιάντου σε προστατευόμενη 
περιοχή

CM-PE 620,732 
FdR 1150010

34. Αναφορά αριθ. 0362/2017, του Alberto Cirio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη στρέβλωση του ανταγωνισμού που προκλήθηκε από 
περιφερειακή απαγόρευση των μηχανών τυχερών παιχνιδιών σε 
ιδιαίτερα ευαίσθητες περιοχές

CM-PE 616,921 
FdR 1144885

35. Αναφορά αριθ. 0121/2018 του Martin Gohlke, γερμανικής ιθαγένειας, με 
αίτημα εγκατάστασης μη απενεργοποιήσιμων συστημάτων υποβοήθησης 
της οδήγησης σε φορτηγά με σκοπό την πρόληψη των θανατηφόρων 
ατυχημάτων
και

CM-PE 628,330 
FdR 1163649

Αναφορά αριθ. 0135/2018, του/της W.S., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη ρύθμιση των συστημάτων πέδησης και των συστημάτων 
ηχητικής προειδοποίησης για φορτηγά

36. Αναφορά αριθ. 0364/2018, του/της A. M. F., ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους πρώην εργαζομένους των προγραμμάτων 
επαγγελματικής κατάρτισης της Σικελίας, οι οποίοι έχουν μείνει χωρίς 
απασχόληση

CM-PE 638,529 
FdR 1182925

37. Αναφορά αριθ. 0362/2018, της Sibylle Schroer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πιθανή θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας κατά της 
φωτορύπανσης

CM-PE 637,331 
FdR 1180835

38. Αναφορά αριθ. 0367/2018, της Arianna Colonello, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα εργασίας των ατόμων με αναπηρία

CM-PE 637,444 
FdR 1181337

39. Αναφορά αριθ. 0420/2018 του J.C.V., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Πλατφόρμας Καθαρού Αέρα της Alcantarilla (Μούρθια), σχετικά με 
τη μόλυνση που προκαλούν οι εκπομπές του χημικού εργοστασίου της 
πόλης

CM-PE 638,659 
FdR 1184057

40. Αναφορά αριθ. 0443/2018, του Marco Giovannelli, ιταλικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 80.000 υπογραφές, σχετικά με αίτημα θέσπισης ειδικής 
νομοθεσίας για την προστασία και τη διαχείριση των ζώων συντροφιάς, 
των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων στην ΕΕ

CM-PE 631,839 
FdR 1170967

LT Andriukaitis

41. Αναφορά αριθ. 0457/2018 του/της M. F., πολωνικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 11 υπογραφές, σχετικά με την ανάγκη προστασίας του 
περιβάλλοντος

CM-PE 637,445 
FdR 1181338

42. Αναφορά αριθ. 0493/2018, του Aurelio Rosini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πρόταση τροποποίησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας 
της Ιταλίας

CM-PE 638.781 
FdR 1184977
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43. Αναφορά αριθ. 0494/2018, του/της R.K., πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Stowarzyszenie Federacja Zielonych», σχετικά με 
την εικαζόμενη μη συμμόρφωση φορέων της δημόσιας διοίκησης με 
τους όρους εξέτασης των αιτήσεων για χρηματοδότηση από την ΕΕ

CM-PE 638,603 
FdR 1183596

44. Αναφορά αριθ. 0504/2018 του Pedro Del Cura Sánchez, ισπανικής 
ιθαγένειας, για την κατασκευή απευθείας οδικής σύνδεσης μεταξύ του 
δήμου Rivas Vaciamadrid και του περιφερειακού αυτοκινητοδρόμου M-
50

CM-PE 638,745 
FdR 1184716

45. Αναφορά αριθ. 0557/2018, του Francesc Josep Casellas Van 
Brouwershaven, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη λειτουργία 
εστιατορίου σε περιοχή Natura 2000 που ανήκει στο φυσικό πάρκο Serra 
Gelada

CM-PE 638,531 
FdR 1182928

46. Αναφορά αριθ. 0560/2018, του Alberto Cirio, ιταλικής ιθαγένειας, κατά 
της δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής για ειδικά μη επικίνδυνα 
απόβλητα

CM-PE 636,170 
FdR 1177932

47. Αναφορά αριθ. 0617/2018, του Luis Rodríguez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις διακρίσεις κατά των γυναικών στον αθλητισμό

CM-PE 638,746 
FdR 1184717

48. Αναφορά αριθ. 0649/2018 του Manuel Parras Rosa, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου 
της επαρχίας Jaén, σχετικά με την ανάγκη διάθεσης των αναγκαίων 
πόρων για την κατασκευή του εσωτερικού κλάδου του σιδηροδρομικού 
διαδρόμου της Μεσογείου στην επαρχία Jaén (Ισπανία)

CM-PE 638,747 
FdR 1184718

49. Αναφορά αριθ. 0655/2018, του Ευάγγελου Τσιομπανίδη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την υποχρεωτική δημόσια ασφάλιση που 
καταβάλλουν οι έλληνες αγρότες

CM-PE 638,605 
FdR 1183606

50. Αναφορά αριθ. 0667/2018, του Jonathan Tennant, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με έναν αποκλειστικό υπεργολάβο για την 
παρακολούθηση της ανοικτής επιστήμης της ΕΕ

CM-PE 638,662 
FdR 1184060

51. Αναφορά αριθ. 0668/2018, του/της P. T., βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του κανονισμού 1698/2005/EΚ και 
της οδηγίας 2009/28/EΚ από τη Βουλγαρία

CM-PE 637,447 
FdR 1181340

52. Αναφορά αριθ. 0683/2018, του Niko Haxhiu, αλβανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη υπόθεση εισαγωγής διακρίσεων εκ μέρους των 
ελληνικών αρχών

CM-PE 638,663 
FdR 1184061

53. Αναφορά αριθ. 0691/2018, της Milena Dimitrova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη συγκάλυψη της κατάχρησης 
ευρωπαϊκών κονδυλίων και με τη θανάτωση βουλγαρικών ζώων 
κτηνοτροφίας

CM-PE 637,448 
FdR 1181341
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54. Αναφορά αριθ. 0693/2018, του/της M.P., βελγικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ετήσιες εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που καταβάλλονται από 
εταιρείες στο Βέλγιο και οι οποίες προορίζονται για άτομα που 
χαρακτηρίζονται ως ανεξάρτητοι εργαζόμενοι 

CM-PE 637,449 
FdR 1181342

55. Αναφορά αριθ. 0725/2018, του Κωνσταντίνου Στράγκα, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με πρόταση λύσης στο πρόβλημα των πυρκαγιών 
στην ΕΕ

CM-PE 638,537 
FdR 1182935

56. Αναφορά αριθ. 0733/2018 του/της J.B., πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη βελτίωση της προστασίας των γενετικών δεδομένων που 
αφορούν τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

CM-PE 637,225 
FdR 1184156
LT DPO

57. Αναφορά αριθ. 0740/2018 του/της A.D.R. (ισπανικής ιθαγένειας) 
σχετικά με την εφαρμογή ενός κοινού χρωματικού κώδικα για την 
ανακύκλωση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ

CM-PE 638,538 
FdR 1182936

58. Αναφορά αριθ. 0741/2018, του Marcel Van Duijvendijk, ολλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον καθορισμό ελάχιστου ποσοστού πλήρωσης 
στις συσκευασίες

CM-PE 637,450 
FdR 1181343

59. Αναφορά αριθ. 0780/2018, του Hans-Dieter Thiele, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την καταχώριση άδειας οδήγησης

CM-PE 636,365 
FdR 1179287

60. Αναφορά αριθ. 0783/2018, της οργάνωσης Ecologists in Action, 
Guadalajara, εδρεύουσας στην Ισπανία, σχετικά με την καταστροφή 
οικοτόπων ειδικής προστασίας του ποταμού Henares στη Guadalajara

CM-PE 638,539 
FdR 1182937

61. Αναφορά αριθ. 0798/2018, του Matias Eduardo Diaz Crescitelli, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα επανέναρξης λειτουργίας τριών 
κλειστών μαιευτηρίων στην περιοχή Emilia Romagna της Ιταλίας

CM-PE 638,609 
FdR 1183612

62. Αναφορά αριθ. 0803/2018, του/της A. C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διάκριση σε βάρος των Ιταλών οδηγών λεωφορείων, σε σύγκριση με 
τους οδηγούς λεωφορείων σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες

CM-PE 638,610 
FdR 1184430

63. Αναφορά αριθ. 0827/2018, της Όλγας Δάσκαλη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες σοβαρές παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ 
κατά τη διαδικασία αδειοδότησης τεσσάρων σταθμών 
ηλεκτροπαραγωγής σε μια προστατευόμενη φυσική περιοχή στον δήμο 
Μεσολογγίου στην Ελλάδα

CM-PE 636,367 
FdR 1179308

64. Αναφορά αριθ. 0834/2018, της Sarah Fenwick, κυπριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις αδικαιολόγητα υψηλές τιμές και τις υπερβολικές χρεώσεις 
από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

CM-PE 637,229 
FdR 1179850

65. Αναφορά αριθ. 0854/2018 του/της M.K., γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Γερμανικής Ένωσης 

CM-PE 638,614 
FdR 1183617
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Φίλων των Σιδηροδρόμων), σχετικά με πρόταση τροποποίησης του 
νόμου για τον φόρο κύκλου εργασιών ανάλογα με τους διαφορετικούς 
τρόπους μεταφοράς τουριστών

66. Αναφορά αριθ. 0855/2018 του Guido Brügmann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ελάχιστη διάρκεια των συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας 
στη Γερμανία

CM-PE 638,615 
FdR 1183618

67. Αναφορά αριθ. 0858/2018 του/της J. L. βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
εμπορευμάτων από την Amazon

CM-PE 637,451 
FdR 1181344

68. Αναφορά αριθ. 0873/2018 του Roberto Monfredini, ιταλικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες τρεις υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή της 
περιφερειακής οδού «Pedemontana» στον Δήμο της Modena, στην 
Emilia Romagna

CM-PE 638,616 
FdR 1183619

69. Αναφορά αριθ. 0888/2018 του/της G.G., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη νέα ιταλική νομοθεσία η οποία αφορά τα τεχνικά επαγγέλματα που 
σχετίζονται με την υγεία

CM-PE 637,454 
FdR 1181347

70. Αναφορά αριθ. 0894/2018, του N. I. Ν. ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος, σχετικά με 
τη χρηματοδότηση της κατασκευής του νότιου τμήματος του 
αυτοκινητοδρόμου Ε65 και τη συμμόρφωσή της με το άρθρο 107 
παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ

CM-PE 638,617 
FdR 1183620

71. Αναφορά αριθ. 0898/2018, του Friedrich Klinge, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους και της 
οδηγίας για τα πτηνά από τη γερμανική πόλη Eckernförde

CM-PE 638.750 
FdR 1184771

72. Αναφορά αριθ. 0901/2018, του Maarten Vergucht, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρήση παραπλανητικών εμπορικών πρακτικών εκ μέρους 
ορισμένων σχεδιαστών εφαρμογών κινητής υπηρεσίας

CM-PE 637,231 
FdR 1179853

73. Αναφορά αριθ. 0902/2018, της Iolanda Mateo Creo, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Sociedade Histórica e Cultural Coluna 
Sanfins», σχετικά με την κατασκευή αποτεφρωτηρίου στον δήμο 
Lousame της Γαλικίας (Ισπανία)

CM-PE 638,543 
FdR 1182941

74. Αναφορά αριθ. 0939/2018, του Andrzej Halicki, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα ορθής διοικητικής συμπεριφοράς

CM-PE 638,667 
FdR 1184065

75. Αναφορά αριθ. 0944/2018, του Detlev Winkelmann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τους εκπαιδευτές οδήγησης για τους 
επαγγελματίες οδηγούς

CM-PE 638,544 
FdR 1182942

76. Αναφορά αριθ. 0963/2018, του/της U.B-W., γερμανικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες τέσσερις υπογραφές, σχετικά με τις δυσμενείς 

CM-PE 638,545 
FdR 1182943
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επιπτώσεις της ετήσιας αγρανάπαυσης σε περιοχές οικολογικής 
προτεραιότητας

77. Αναφορά αριθ. 0969/2018, του/της W.S., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένης ιδιωτικής επικουρικής 
ασφάλισης υγείας σε όλη την ΕΕ

CM-PE 638,668 
FdR 1184066

78. Αναφορά αριθ. 0970/2018, του/της U.R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη θέσπιση πιστοποιητικού διάθεσης αποβλήτων για τα 
μεταχειρισμένα ελαστικά στην ΕΕ

CM-PE 638,735 
FdR 1186114

79. Αναφορά αριθ. 0972/2018, της Marta Donadei, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση από την Ισπανία του πτυχίου που 
απέκτησε στην Ιταλία

CM-PE 638,546 
FdR 1182944

80. Αναφορά αριθ. 0980/2018 του P. T., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μεταφορά ειδών στη διάρκεια ταξιδιών στο εξωτερικό

CM-PE 638,669 
FdR 1184384.0

81. Αναφορά αριθ. 0981/2018 του Jakub Ditrich, τσεχικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το όριο ταχύτητας των ηλεκτρικών ποδηλάτων

CM-PE 638,547 
FdR 1182945

82. Αναφορά αριθ. 0982/2018 του/της J. G. M., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανανέωση αδειών για τακτικά δρομολόγια μεταφοράς 
επιβατών με λεωφορείο ή πούλμαν στην Ισπανία

CM-PE 638,548 
FdR 1182946

83. Αναφορά αριθ. 0983/2018 του Pierangelo Raineri, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος  της Federazione Italiana Sindacato Addetti Servizi 
Commerciali Affini e del Turismo (Ιταλική Ομοσπονδία Εμπορικών 
Υπηρεσιών και Τουρισμού, FISASCAT), συνοδευόμενη από 54 
υπογραφές, σχετικά με τα δικαιώματα των εργαζομένων που 
αναλαμβάνουν εργασία μερικής απασχόλησης σε κάθετες και κυκλικές 
συμβάσεις

CM-PE 638,734 
FdR 1184701

84. Αναφορά αριθ. 0984/2018 του/της C. T., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη διαδικασία πώλησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. (Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού) στη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη

CM-PE 638,549 
FdR 1182947

85. Αναφορά αριθ. 0994/2018 του Diogo Faria, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού ΕΕ για τη διασυνοριακή 
φορητότητα των υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου

CM-PE 638,550 
FdR 1182948

86. Αναφορά αριθ. 1016/2018, του/της K. O., σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εισαγωγή διακρίσεων από τους κανονισμούς της ΕΕ για την 
ελεύθερη κυκλοφορία

CM-PE 638,670 
FdR 1184068

87. Αναφορά αριθ. 1017/2018, του/της A.T.N., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας στο 
Vigo (Ισπανία)

CM-PE 638,553 
FdR 1182957
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88. Αναφορά αριθ. 1025/2018, του P. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον χαρακτηρισμό της τράπεζας γονιδίων φρούτων στο Müncheberg 
(Βρανδεμβούργο) ως προστατευόμενης περιοχής για την καλλιέργεια 
φρούτων στην ΕΕ

CM-PE 638,554 
FdR 1182958

89. Αναφορά αριθ. 1052/2018, του U.S., γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα 
άλλη μία υπογραφή, σχετικά με την οδική ασφάλεια των 
επαγγελματικών οχημάτων σε συνθήκες χιονιού και πάγου

CM-PE 638,621 
FdR 1183624

90. Αναφορά αριθ. 1058/2018, του Martin Jürgens, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το ανώτατο όριο των χρεώσεων περιαγωγής σε μη επίγεια 
δίκτυα κινητής τηλεφωνίας

CM-PE 638,673 
FdR 1184071

91. Αναφορά αριθ. 1074/2018, του Alberto Cirio, ιταλικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες δύο υπογραφές, σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων 
καθηγητών μεταξύ Ρουμανίας και Ιταλίας

CM-PE 638,732 
FdR 1186018

92. Αναφορά αριθ. 1092/2018, του/της M. B., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις διακρίσεις κατά των ατόμων με αναπηρίες στην εργασία 
στη Γερμανία

CM-PE 638,731 
FdR 1184697

93. Αναφορά αριθ. 1094/2018, του M. K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις πολωνικών τραπεζών εις βάρος πελατών τους 
λόγω τόπου κατοικίας

CM-PE 638,674 
FdR 1184072

94. Αναφορά αριθ. 1114/2018, της M. S., φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εικαζόμενη βάναυση μεταχείριση σκύλων στην Κύπρο

CM-PE 638,675 
FdR 1184073

95. Αναφορά αριθ. 1147/2018 του/της M.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την καθιέρωση υποχρεωτικής ένδειξης όσον αφορά τους 
αποτριπτικούς παράγοντες της οδοντόπαστας

CM-PE 638,728 
FdR 1184694

96. Αναφορά αριθ. 1160/2018, του/της J.M.G.L., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους συντελεστές παρακράτησης φόρου επί των μερισμάτων 
των ευρωπαϊκών εταιρειών

CM-PE 638,623 
FdR 1183626

97. Αναφορά αριθ. 1168/2018, του A.H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την υποχρεωτική επισήμανση των χαπιών

CM-PE 638,724 
FdR 1184686

98. Αναφορά αριθ. 1170/2018, του Thomas Lange, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ σε σχέση με τις 
χρεώσεις δεδομένων σε οχηματαγωγά και κρουαζιερόπλοια

CM-PE 638,677 
FdR 1184075
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99. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
    2.10.2019,  9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30
    3.10.2019 ,  9.00 – 12.30


