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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019 - 2024

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2019)294_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2019, από 15.00 έως 18.30
Τρίτη 3 Δεκεμβρίου 2019, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα JAN 4Q1

στις 15.00

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) OJ– PE 643.016
FdR 1191533

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:
  Ουδέν.

3. Ανακοινώσεις της προεδρίας

_________________________
( ) 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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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Απασχόληση

4. Αναφορά 0759/2015, του José Ramón Gil Bento, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το ωράριο εμπορικών συναλλαγών

  sir + EUROFOUND
  Γνωμοδότηση 
(1.6.2016)
       +(15.7.2016)

5. 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
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 638,529
  FdR 1182925
  (15.4.2019)

Εσωτερική αγορά

6. Αναφορά αριθ. 0547/2018, του M.L., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας 
σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων

  CM– PE 638,530/REV
  FdR 1187856
  (30.8.2019)

Περιβάλλον

7. Αναφορά αριθ. 0661/2018, του Matias Eduardo Diaz Crescitelli, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φερόμενη παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ από ανθυγιεινή βιομηχανία 
στο Borgo Val di Taro (PR), Ιταλία
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 638,536
  FdR 1182934
  (15.4.2019)

8. Αναφορά αριθ. 0527/2018, του Dimitar Vasiliev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον αντίκτυπο του αυτοκινητόδρομου 
Struma στο φαράγγι και στην περιφέρεια Kresna της Βουλγαρίας
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 636,165
  FdR 1177925
  (22.2.2019)

9. Αναφορά αριθ. 0238/2019, του J. L. P., δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ για τους 
οικοτόπους
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 641,059
  FdR 1187908
  (30.8.2019)

10. Αναφορά αριθ. 0255/2019, του/της I. R. S., ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του κόμματος της ενωμένης αριστεράς της 

  CM– PE 642,900
  FdR 1190783
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Κανταβρίας (Izquierda Unida de Cantabria), σχετικά με πιθανές 
παρατυπίες όσον αφορά τη χορήγηση άδειας αναζήτησης 
κοιτασμάτων για εξόρυξη στην Κανταβρία της Ισπανίας
(παρουσία του αναφέροντος)

  (15.10.2019)

11. Αναφορά αριθ. 0560/2019, του Timothée Galvaire, γαλλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Fairosene, σχετικά με τη θέσπιση 
φόρου για τα αεροπορικά καύσιμα (κηροζίνη) για πτήσεις εντός 
της Ένωσης
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 641,353
  FdR 1189741
  (30.9.2019)

Αλιεία

12. Αναφορά αριθ. 0915/2015, του Jose Ortega Ortega, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Αλιέων 
(Comisión inter federativa de la Cofradía de pescadores) της 
κοινότητας της Βαλένθια, σχετικά με την καταπολέμηση της νέας 
πολιτικής για τις απορρίψεις, η οποία υποχρεώνει τους αλιείς να 
εκφορτώνουν το σύνολο των αλιευμάτων τους

  CM– PE 587,586
  FdR 1102203
  (3.8.2016)
  Γνωμοδότηση PECH
  (24.6.2016)

Θεμελιώδη δικαιώματα

13. Παρακολούθηση της διερευνητικής επίσκεψης στην Αμμόχωστο, 
Κύπρος (7-8.05.2018)
(αναφορά 0733/2004, του Λοΐζου Αυξεντίου, κυπριακής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Κινήματος Προσφύγων Αμμοχώστου, σχετικά με 
την απόδοση της κλειστής περιοχής της κατεχόμενης πόλης της 
Αμμοχώστου στους αρχικούς κατοίκους της)
(παρουσία του αναφέροντος)

  Έκθεση της 
διερευνητικής 
αποστολής
  CR–PE 622.200
  FdR 1169798

  CM–PE 360,136
  FdR 1056111
  (30.3.2015)

* * *

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Από 9.00 έως 10.00 (κεκλεισμένων των θυρών)

14. Συνεδρίαση των συντονιστών  
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* * *

στις 10:00   (ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ)

15. ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
(βλέπε χωριστή ημερήσια διάταξη)

  OJ– PE 643.017
  FdR 1191534

* * *

από 14.30 έως 17.55

16. ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ 

ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ
(βλέπε χωριστή ημερήσια διάταξη)

* * *

στις 17.55

17. Ανακοινώσεις της προεδρίας σχετικά με τις αποφάσεις που 
έλαβαν οι συντονιστές

 

Περιφερειακή πολιτική

18. Αναφορά αριθ. 0506/2018 από τον E. R. (ισπανικά) σχετικά με την 
επαλήθευση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την κατασκευή νέου νοσοκομείου Cáceres

  CM– PE 636,215/REV
  FdR 1187855
  (30..8.2019)
  LT ES   (28.6.2019)

19. Διάφορα

20. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
   20.1.2020 , 15.00 – 18.30
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   21.1.2019 , 9.00 – 12.30 και 14.30 – 18.30

* * *

Β. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν με συνεκτίμηση της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

21. Αναφορά 0429/2010 του Robert Houliston, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του κόμματος «Partido para Orihuela Costa», η οποία 
συνοδεύεται από 7.000 υπογραφές, σχετικά με την οικιστική ανάπτυξη 
στην Cala Mosca της Orihuela στη Βαλένθια

CM-PE 
456,745/REV.IV 
FdR 1189674

22. Αναφορά αριθ. 1125/2016, του Giambattista Scivoletto, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το οικιακό εστιατόριο ως νέα ιταλική μορφή 
συνεργατικής οικονομίας

CM-PE 
608,116/REV 
FdR 1186719

23. Αναφορά αριθ. 0128/2018, του Pierpaolo Volpe, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του μητρώου εργατικών ατυχημάτων
και

CM-PE 
629,716/REV 
FdR 1190775

Αναφορά αριθ. 0129/2018, του Pasqualino Ludovico, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάργηση του μητρώου εργατικών 
ατυχημάτων
και
Αναφορά αριθ. 0130/2018, του Michele Chimienti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του μητρώου εργατικών ατυχημάτων

24. Αναφορά αριθ. 0389/2018, του/της K. K., εσθονικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα δικαιώματα των ατόμων με «απροσδιόριστη ιθαγένεια» στην 
Εσθονία

CM-PE 638,602 
FdR 1183594

25. Αναφορά αριθ. 0481/2018, του S. D., λιθουανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης των Ρώσων της Λιθουανίας, σχετικά με 
απαγορεύσεις που επιβλήθηκαν σε ρωσικά κανάλια στη Λιθουανία

CM-PE 634,676 
FdR 1175887

26. Αναφορά αριθ. 0492/2018, του Francesco Orbitello, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ασυμβατότητα των συνταξιοδοτικών μεταρρυθμίσεων 
της Ιταλίας με τη νομοθεσία της ΕΕ

CM-PE 634,677 
FdR 1175888

27. Αναφορά αριθ. 0572/2018, του F.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα τέλη της γερμανικής κρατικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας

CM-PE 638,806 
FdR 1185172

28. Αναφορά αριθ. 0582/2018, του Lugiman Susanto, ινδονησιακής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άδεια διαμονής ολλανδής υπηκόου και του 
ινδονήσιου συζύγου της στη Γαλλία

CM-PE 640,659 
FdR 1187857

29. Αναφορά αριθ. 0594/2018, του Hartmut Backhaus, γερμανικής CM-PE 636,358 
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ιθαγένειας, σχετικά με την ασφάλιση υγείας κατά τη λήψη σύνταξης από 
διαφορετικά κράτη μέλη

FdR 1179280

30. Αναφορά αριθ. 0615/2018, του Wolfgang Gerber, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την έκδοση και την επαλήθευση πιστοποιητικών 
A1

CM-PE 638,533 
FdR 1182931

31. Αναφορά αριθ. 0666/2018, της Kai Herlemann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εισαγωγή τυποποιημένων βυσμάτων για φορητούς 
υπολογιστές

CM-PE 634,688 
FdR 1175899

32. Αναφορά αριθ. 0688/2018, της J.B., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες υπερβολικές εισφορές ασφάλισης ασθενείας σε σύνταξη 
ολλανδής υπηκόου που ζει στο Βέλγιο

CM-PE 638,606 
FdR 1183607

33. Αναφορά αριθ. 0797/2018, του N.S., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ποιότητα της διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης

CM-PE 637,226 
FdR 1182102

34. Αναφορά αριθ. 0867/2018 του Max Huhn, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επαλήθευση των δίκαιων προτύπων παραγωγής για τον 
κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας στις χώρες εκτός της ΕΕ

CM-PE 637,453 
FdR 1181346

35. Αναφορά αριθ. 0830/2018, της Andrea Hegenbart, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη θέσπιση αυστηρότερης ενωσιακής νομοθεσίας 
για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και σχετικά με 
αυστηρότερη επιβολή της νομοθεσίας στα μη συμμορφούμενα κράτη 
μέλη

CM-PE 636,368 
FdR 1179309

36. Αναφορά αριθ. 0948/2018, του/της E. F., πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

CM-PE 638,817 
FdR 1185183

37. Αναφορά αριθ. 1146/2018, του Samuel Martin-Sosa, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ecologistas en Acción», σχετικά με 
βιομηχανική ζώνη το Benaocaz της Grazalema

CM-PE 641,342 
FdR 1189729

38. Αναφορά αριθ. 0020/2019, του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση της χρησιμοποίησης ιλύος καθαρισμού 
λυμάτων στη γεωργία στην Ευρώπη

CM-PE 641,344 
FdR 1189731

39. Αναφορά αριθ. 0057/2019, του/της I.W., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την επιβολή της ευθύνης αεροπορικών εταιρειών βάσει της Σύμβασης 
του Μόντρεαλ

CM-PE 641,345 
FdR 1189733

40. Αναφορά αριθ. 0065/2019, του Βασίλη Χατζηευαγγέλου, κυπριακής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας Nefyana Estates Limited, σχετικά 
με παρατυπίες στη διαδικασία εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων κοντά στην πόλη της Λεμεσού, στην Κύπρο

CM-PE 640,636 
FdR 1187640
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41. Αναφορά αριθ. 0077/2019, του V.B, σλοβένικης ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του οργανισμού «Alpe Adria Green» σχετικά με προβλήματα που 
προκαλεί η ρύπανση από μονάδα παραγωγής χάλυβα στην επαρχία της 
Τεργέστης (Ιταλία)

CM-PE 641,347 
FdR 1189735

42. Αναφορά αριθ. 0104/2019, του Παναγιώτη Καραπαναγιώτη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τοξική δηλητηρίαση από τη διαπολωτική ουσία 
Dotarem κατόπιν ιατρικής εξέτασης στην Ελλάδα

CM-PE 639,901 
FdR 1186760

43. Αναφορά αριθ. 0202/2019, του W.D., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος των Γερμανών πολιτών σε σχέση με την οδηγία 
αριθ. 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη κυκλοφορία

CM-PE 641,349 
FdR 1189737

44. Αναφορά αριθ. 0216/2019, του/της F.C.R., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις ελλιπείς σιδηροδρομικές συνδέσεις στην επαρχία Almeria

CM-PE 641,203 
FdR 1188854

45. Αναφορά αριθ. 0258/2019, του/της S. D., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη δημιουργία νέας επιτροπής μετανάστευσης στην ΕΕ

CM-PE 643,047 
FdR 1191704

46. Αναφορά αριθ. 0310/2019, της Belén Moreno Solano, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άνιση μεταχείριση που υφίσταται μέρος των 
εργαζομένων της υπηρεσίας υγείας της Αραγονίας

CM-PE 643,048 
FdR 1191705
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