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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020, από 15.00 έως 18.30
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020, από 9.00 έως 12.30 και από 14.30 έως 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα ASP A3G-3

στις 15.00

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) OJ– PE 646.807
FdR 1196475

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
   11-12 Νοεμβρίου 2019
   2-3 Δεκεμβρίου 2019

PV– PE 643.238 
FdR 1196519
PV– PE 644.850 
FdR 1194172
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

_________________________
( ) 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

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

Ανταγωνισμός

4. Αναφορά αριθ. 984/2018 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
   (15.04.2019)

Περιβάλλον

5. Αναφορά αριθ. 0620/2018 του/της Τ. Κ., ελληνικής ιθαγένειας, 
φέρουσα 43 υπογραφές, σχετικά με την περιβαλλοντική προστασία 
της εξορυκτικής περιοχής της Χαλκιδικής στην Ελλάδα
(παρουσία του αναφέροντος)

Αναφορά αριθ. 0917/2013 του Σωτήριου Αδαμόπουλου, 
ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την εξόρυξη χρυσού στις 
Σκουριές της Χαλκιδικής και την επακόλουθη περιβαλλοντική 
ρύπανση
(παρουσία του αναφέροντος)

Αναφορά αριθ. 0001/2016, του Ismael Antonio López Pérez, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της περιβαλλοντικής και 
ανεξάρτητης ένωσης Petón Do Lobo, σχετικά με την αποψίλωση 
που προκαλείται από το ορυχείο των Σκουριών στη Χαλκιδική της 
Ελλάδας

   CM– PE 636.172 
   FdR 1177934
   (22.02.2019)

   CM– PE 532.572 
   FdR 1028737
   (31.03.2014)
   LT EL  (3.04.2017)

   CM– PE 587.774 
   FdR 1103255
   (31.08.2016)

Ενέργεια

6. 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
   (29.03.2019)

7. Αναφορά αριθ. 0838/2018, του Klaus Samer, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον εξοπλισμό ηλεκτρικών οχημάτων για τη 
λήψη ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 638.811 
   FdR 1185177
   (24.06.2019)
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Μεταφορές - Φορολογία

8. Αναφορά αριθ. 0854/2018 του M.K., γερμανικής ιθαγένειας, εκ 
μέρους της Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Γερμανική Ένωση 
Φίλων των Σιδηροδρόμων), σχετικά με πρόταση τροποποίησης του 
νόμου για τον φόρο κύκλου εργασιών ανάλογα με τους διάφορους 
τρόπους μεταφοράς τουριστών

   CM– PE 638.614 
   FdR 1183617
   (6.05.2019)

9. Αναφορά αριθ. 0274/2019, του T. H., φινλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη φορολόγηση της φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
στη Φινλανδία

   CM– PE 641.352 
   FdR 1191023
   (30.09.2019)

10. ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ

Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο  

11. Ειδική έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 
14/2019: «Πείτε την άποψή σας!» : Οι δημόσιες διαβουλεύσεις της 
Επιτροπής κινητοποιούν τη συμμετοχή των πολιτών, υπολείπονται 
όμως δραστηριοτήτων επικοινωνιακής προσέγγισης
- Παρουσίαση από την εισηγήτρια κ. Annemie Turtelboom

   Έκθεση ECC

Περιβάλλον - Ποιότητα του αέρα

12. Αναφορά αριθ. 0096/2019, του Arnau Domènech Romero, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη δημιουργία ενός 
τυποποιημένου ευρωπαϊκού σήματος ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε 
επίπεδο ΕΕ και την ταξινόμηση των οχημάτων σε σχέση με τους 
περιορισμούς στην κυκλοφορία

   CM–PE 643.045 
   FdR 1191702
   (28.10.2019)

13. Αναφορά αριθ. 0837/2018, του Markus Baumgarth, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από αεροσκάφη

   CM– PE 639.887 
   FdR 1186725
   (24.07.2019)

14. Αναφορά αριθ. 0080/2019, του/της I. T. G., ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Plataforma frenem la Contaminació», σχετικά με 
την ποιότητα του αέρα στην περιοχή Grau της Castellón, Βαλένθια
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 640.671 
   FdR 1187874
   (30.08.2019)
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15. Αναφορά αριθ. 0943/2018, του M.J., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των μέτρων για την 
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Γερμανία και σε 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ

   CM– PE 639.723 
   FdR 1185845
   (9.07.2019)

* * *

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020

από τις 9.00 έως τις 10.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

16. Συνεδρίαση των συντονιστών  

* * *

στις 10.30

*** Ώρα των ψηφοφοριών *** (ηλεκτρονική ψηφοφορία)

17. Γνωμοδότηση σχετικά με την απόφαση του Συμβουλίου που 
αφορά τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του 
Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας 
Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  
(2018/0427(NLE))
Εισηγητής: MONTSERRAT  (EPP)
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης υπό μορφήν επιστολής

    PA– PE 643.213 
    FdR 1192662
 

*** Λήξη της ψηφοφορίας***

Κοινωνία της πληροφορίας

18. Αναφορά αριθ. 0038/2019, του/της L.B., ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις από την eBay εις βάρος αγοραστών από τη 
Ρουμανία

   CM– PE 639.735 
   FdR 1185875
   (9.07.2019)
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19. Αναφορά αριθ. 1167/2018, του Δημητρίου Παϊκόπουλου, 
ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την εμπορική διάθεση προϊόντων 
Huawei στην Ελλάδα και στην ΕΕ και σχετικά με την ανάγκη 
επανεξέτασης όλου του εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ για 
την παροχή ασφάλειας και την εξάλειψη όλων των δικτύων 
κατασκοπείας

   CM–PE 638.829 
   FdR 1185195
   (24.06.2019)

Υγεία

20. Αναφορά αριθ. 1151/2018, του Holger Wagner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ανεξάρτητη επιστημονική ανασκόπηση των 
τεκμηριωμένων κινδύνων για την υγεία από τα ηλεκτρομαγνητικά 
πεδία, καθώς και αίτημα για αναβολή της ανάπτυξης του 5G

   CM– PE 640.633 
   FdR 1187637
   (30.07.2019)

21. Αναφορά αριθ. 0477/2019 του Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «National Nemesis Project 
Association» σχετικά με τη ρύθμιση της χρήσης κάνναβης
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

Φορολογία - Φύλο

22. Αναφορά αριθ. 0291/2018 του/της A.N.M., ισπανικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 3 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση 
τιμών λόγω φύλου

Αναφορά αριθ. 1124/2015, του/της D.S., βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον μηδενισμό του συντελεστή φόρου προστιθέμενης 
αξίας (ΦΠΑ) στα γυναικεία είδη υγιεινής

Αναφορά αριθ. 0018/2019, της Eleonora Stancato, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάργηση του συντελεστή ΦΠΑ 22% 
στις πάνες και στα προϊόντα υγιεινής

Αναφορά αριθ. 0435/2019, της Arianna Campagnuolo, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον φόρο επί των γυναικείων προϊόντων

   CM– PE 629.741 
   FdR 1170762
   (31.10.2018)

   CM– PE 587.603 
   FdR 1102220
   (3.08.2016)

   CM–PE 638.832 
   FdR 1185198
   (24.06.2019)
   sir

Γνωμοδότηση

23. Γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου 
της ΕΕ το 2017 και το 2018 
(2019/2132(INI))
Εισηγητής: RUIZ DEVESA  (S-D)

   PE 644.960
   FdR 1194966
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(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 28.01.2020 στις 15.00 - 
ψηφοφορία: 19.02.2020) (προς επιβεβαίωση)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

* * *

στις 14.30

24. Ανακοινώσεις της προεδρίας σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

 

Καλή διαβίωση των ζώων

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

   CM–PE 638.675 
   FdR 1184073
   (21.05.2019)

26. Αναφορά αριθ. 1868/2014, του Wolfgang Arnold, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάργηση της θανάτωσης αδέσποτων 
σκύλων στη Ρουμανία 

Αναφορά αριθ. 1484/2016, του Mircea Serbanoiu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κακομεταχείριση των αδέσποτων ζώων 
στη Ρουμανία
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

   sir

27. Αναφορά αριθ. 0475/2016 της Gabriela Papadopova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος διαφόρων ενώσεων προστασίας των 
ζώων, φέρουσα 464 υπογραφές, σχετικά με την παραμέληση των 
αδέσποτων ζώων στη Βουλγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 595.515 
   FdR 1111721
   (30.11.2016)
   LT BFSA (6.07.2017)
   LT Andriukaitis
   (6.08.2018)

28. Αναφορά αριθ. 0082/2018, του/της A.D., λιθουανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη αδιαφορία για τη σκληρή μεταχείριση των 
ζώων εκ μέρους των δημοτικών αρχών της πόλης Klaipėda 
(Λιθουανία)

   sir
   LT LT (11.07.2018)
   LT LT Agri (3.08.2018)
   LT Andriukaitis
   (6.08.2018)

29. Αναφορά αριθ. 0823/2013 του Thorsten Schägger, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη νομοθετική διάταξη στη Δανία που 
επιτρέπει τη θανάτωση σκύλων

   sir
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30. Αναφορά αριθ. 0443/2018, του Marco Giovannelli, ιταλικής 
ιθαγένειας, φέρουσα 80.000 υπογραφές, εκ μέρους της «Future 4 
Wildlife», με την οποία απευθύνεται έκκληση να θεσπιστεί ειδική 
νομοθεσία για την προστασία και τη διαχείριση των ζώων 
συντροφιάς, των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων στην ΕΕ
(παρουσία του αναφέροντος)

Αναφορά αριθ. 0167/2017, του/της K.G., κυπριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άμεση δημιουργία μιας αρμόδιας για την καλή 
διαβίωση των ζώων Αρχής της ΕΕ

   CM– PE 631.839 
   FdR 1170967
   (30.11.2018)
   LT Andriukaitis
   (17.06.2019)

   sir
   Study Animal Welfare

31. Αναφορά αριθ. 0061/2019, της Isabella Cavalletti, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγόρευση της αλιείας καρχαριοειδών 
και της πώλησης προϊόντων που προέρχονται από καρχαρίες

   CM– PE 643.043 
   FdR 1191700
   (28.10.2019)

Περιβάλλον

32. Αναφορά αριθ. 0354/2019, του Joan Simonet Pons, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ένωσης νέων γεωργών των 
Βαλεαρίδων Νήσων», σχετικά με την επέκταση των ζωνών ειδικής 
προστασίας για τα πτηνά (ΖΕΠ) στις Βαλεαρίδες Νήσους, στην 
Ισπανία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 645.069 
   FdR 1195849
   (19.12.2019)

Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις

33. Αναφορά αριθ. 0231/2019 του Rafael Sánchez Boyero, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ANVIFA, σχετικά με την αποζημίωση 
των θυμάτων της απάτης του Forum Filatelico και της Afinsa
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 643.153 
   FdR 1192420
   (11.11.2019)

Ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

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

   CM– PE 638.667 
   FdR 1184065
   (21.05.2019)
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35. Αναφορά αριθ. 0186/2018, του Pier Paolo Volpe, ιταλικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες τρεις υπογραφές, σχετικά με τις 
διακριτικές εξουσίες της Εποπτικής Επιτροπής όσον αφορά την 
εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ από τα κράτη μέλη (άρθρα 17 
και 258 της ΣΛΕΕ)
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 628.338 
   FdR 1163657
   (21.09.2018)
   Γνωμοδότηση JURI
   (7.03.2019)

36. Διάφορα

37. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
    19.02.2020,  9.00 – 12.30   και   15.00 – 18.30
    20.02.2020,  9.00 – 12.30

* * *

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

37. Αναφορά αριθ. 0707/2018, της E. O., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη ρύπανση του αέρα από το βιομηχανικό συγκρότημα δίπλα στον δήμο 
της

CM-PE 640.629 
FdR 1187633

38. Αναφορά αριθ. 1136/2018, του Giampiero Tola, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη ανταγωνισμού στον τομέα διαχείρισης των 
υδάτων στη Σαρδηνία

CM-PE 640.664 
FdR 1187866

39. Αναφορά αριθ. 0006/2019, του Fernando Mínguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Platform Save Agaete, σχετικά με την 
επέκταση του λιμένα του las Nieves (Agaete) στην Γκραν Κανάρια

CM-PE 644.828 
FdR 1194005

Αναφορά αριθ. 0049/2019, του Borja Monreal Gainza, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Agaete Sin MacroMuelle», σχετικά 
με την επέκταση του λιμένα του Las Nieves (Agaete) στην Γκραν 
Κανάρια

Αναφορά αριθ. 0078/2019, του/της F.S.A, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της πρωτοβουλίας «Save Agaete» σχετικά με την επέκταση 
του λιμένα του Las Nieves (Agaete) στην Γκραν Κανάρια

40. Αναφορά αριθ. 0035/2019, του Ευάγγελου Τσιομπανίδη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενο σχέδιο «απόσυρσης» αιγοπροβάτων 
στην Ελλάδα έναντι αδρής επιδότησης

CM-PE 641.196 
FdR 1188847

41. Αναφορά αριθ. 0149/2019, του Δ.Π., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με CM-PE 644.834 
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τη διακοπή της λειτουργίας φυλακών για οφειλέτες στις ΗΠΑ FdR 1194012

42. Αναφορά αριθ. 0236/2019, του Rui Martins, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αίτημα απαγόρευσης της στοχευμένης διαφήμισης στις 
έξυπνες τηλεοράσεις

CM-PE 644.836 
FdR 1194014

43. Αναφορά αριθ. 0240/2019, του Μάριου Αχιλλέως, κυπριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ για χριστιανικές 
εκκλησίες στο βόρειο τμήμα της Κύπρου

CM-PE 641.351 
FdR 1189739

44. Αναφορά αριθ. 0265/2019, του M. A., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων από τις τοπικές αρχές 
στο Mihăești της Ρουμανίας

CM-PE 643.154 
FdR 1192421

45. Αναφορά αριθ. 0287/2019, του/της V.J.M.F., πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων από την 
πορτογαλική Κεντρική Τράπεζα

CM-PE 644.838 
FdR 1194016

46. Αναφορά αριθ. 0302/2019, του/της F.G., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη αδυναμία καταχώρισης σκαφών αναψυχής που 
κατασκευάστηκαν πριν από την έκδοση της οδηγίας 94/25/ΕΚ

CM-PE 643.155 
FdR 1192422

47. Αναφορά αριθ. 0378/2019, του/της J.H., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την υποχρεωτική τοποθέτηση συσκευής καταγραφής δεδομένων στα 
νέα οχήματα από το 2022

CM-PE 643.156 
FdR 1192423
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