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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ (2013)227_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013,  15.00 – 18.30
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013,  9.00 – 12.30    

Βρυξέλλες

Αίθουσα   ASP A1G-3

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 523.156
FdR 1010287

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
  17 Οκτωβρίου 2013

PV– PE 522.910
FdR 1008790
+ παράρτημα

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

_________________________
(1) Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής της 30ής Σεπτεμβρίου 1997, με βάση το έγγραφο εργασίας PE 223.544, 
τα σημεία των τμημάτων Β του σχεδίου ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν καθόλου κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης αυτής. Ωστόσο, κάθε μέλος δύναται να ζητήσει έως το τέλος της συνεδρίασης τη μεταφορά ενός 
σημείου από τα τμήματα Β ή Γ, στο τμήμα Α· το σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στο τμήμα Α προσεχούς 
συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.

*** Ώρα ψηφοφορίας***
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5. Γνωμοδότηση σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο 
της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011)
για την JURI (2013/2119(INI))
Εισηγητής:    PAKSAS…(EFD)
(προθεσμία για τροπολογίες : 30.10.2013 στις 17:00 )
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 513.298
    FdR 1007189

    AM– PE 522.775
    FdR 1007693

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές για συζήτηση στην επιτροπή επί τη βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Μεταφορές – Πολιτικές Ελευθερίες

6. Αναφορά 749/2012, του M. B. (βρετανικής ιθαγένειας), σχετικά 
με την παράταση της δοκιμής σαρωτών σώματος ακτινών Χ στο 
αεροδρόμιο του Μάντσεστερ
και 
Αναφορά 1636/2012 του M. B., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τους σαρωτές σώματος στα αεροδρόμια του ΗΒ

   CM– PE 502.164
   FdR 922990

   CM– PE 519.676
   FdR 1004108

Αναγνώριση τίτλων και προσόντων

7. Αναφορά 689/1998 του David Petrie, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia»,
σχετικά με την κατάσταση των λεκτόρων ξένων γλωσσών στην 
Ιταλία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορές 508 και 509/2007, των Simon Lander και Cheryl 
Wolley, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διακριτική 
μεταχείριση των δασκάλων ξένων γλωσσών στο πανεπιστήμιο 
του Cagliari και σε άλλα ιταλικά πανεπιστήμια 

   CM–
   PE 472.170/ΑΝΑΘ. X
   FdR 892831

   sir

8. Αναφορά 1954/2012 του Fazakas Palma, ουγγρικής ιθαγένειας, 
φέρουσα δύο υπογραφές, εξ ονόματος του συλλόγου μαιών, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων από την Ουγγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir
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Περιβάλλον

9. Αναφορά 1380/2011, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Society of Conservationists of 
Eastern Hungary (Ένωση Οικολόγων Ανατολικής Ουγγαρίας), 
σχετικά με τη γνωμοδότηση C (2011) 351 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη χλωρίδα και την πανίδα, σε σύνδεση με την 
τροποποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης Györ στην 
Ουγγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 496.598
   FdR 914318

10. Αναφορά 1342/2011, της Rosmarie Hennecke-Gramatzki, 
γερμανικής ιθαγένειας, εκ μέρους της οργάνωσης ορνιθολογίας 
Μαύρος Πελαργός «Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra», 
σχετικά με την παράβαση της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, της 
οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης και τη σύμβαση του 
Aarhus στην περιοχή San Bernabé, Algeciras (Cádiz)
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 
492.751/ΑΝΑΘ.
   FdR 1003930

Διερευνητική επίσκεψη

11. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (17-
20.09.2013)
- εξέταση του εγγράφου εργασίας
(παρουσία των αναφερόντων)

   DT–  PE 514.858
   FdR 942577
   

Κοινωνικές υποθέσεις

12. Αναφορά 847/2011, του Mohammad Reza Fardoom, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της συνδικαλιστικής ένωσης «Solidarity, 
Independence and Democracy» (SID) («Αλληλεγγύη, 
Ανεξαρτησία και Δημοκρατία»), σχετικά με την επιβολή 
περικοπών στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir
   BUDG opinion

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

13. Συνεδρίαση των συντονιστών
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* * *

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013,  στις 9.00

14. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Έκθεση

15. Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: τα 
δικαιώματά σας, το μέλλον σας
(2013/  INI )  (COM(2013) 269 τελικό
Εισηγητής:   ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ (EFD)
(προθεσμία για τροπολογίες : 16.12.2013 / εξέταση τροπολογιών:
20-21.01.2014   / έγκριση : 10-11.02.2014  )
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 522.951
    FdR 1008997

Διερευνητική επίσκεψη

16. Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη ενημέρωσης στην Γαλικία, 
Ισπανία (11-13.2.2013)
(προθεσμία για τροπολογίες : 27.11.13 στις 12:00 / έγκριση:  
16.12.13)
- εξέταση του εγγράφου εργασίας

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

Περιβάλλον

17. Αναφορά αριθ. 1441/2012 του Didier Malé, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Bois du Roi 
της Γαλλίας
(παρουσία του αναφέροντος)

    sir

18. Αναφορά 1194/2013 της Lidia Panetto  (ιταλικής ιθαγένειας) για 
μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στη Ρώμη (περιοχή 
Falcognana)  προς αντικατάσταση της Malagrotta
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1574/2013 του Pasquale Calzetta (ιταλικής ιθαγένειας) 
για μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στη Falcognana
και
Αναφορά 1713/2013 του Alfredo Pallone ΒΕΚ (ιταλικής 
ιθαγένειας) και 4 άλλων ΒΕΚ για το ίδιο θέμα

    sir
   
+ FFV IT report

    sir

    sir
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(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1856/2013 της Laura Pasetti (ιταλικής ιθαγένειας) για 
το ίδιο θέμα
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1968/2013 του Luigino Bucchi (ιταλικής ιθαγένειας) 
για το ίδιο θέμα
(παρουσία του αναφέροντος)

    sir

    sir

19. Αναφορά αριθ. 51/2013, του Pedro Jimenez San José, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την έγκριση έργων που περιλαμβάνουν 
εργασίες εξόρυξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού αερίου 
στην περιοχή Doñana (Huelva), μια περιοχή που προστατεύεται 
από το δίκτυο Natura 2000 
(παρουσία του αναφέροντος)

    sir

20. Δήλωση του προέδρου της ιρλανδικής επιτροπής αναφορών

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

21. Παρουσίαση από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, κ. Emily 
O'Reilly, της ειδικής έκθεσή της σχετικά με μια καταγγελία 
σχετικά με τον Frontex

   LT– PE 523.094
   FdR 1009850

* * *

B. Αναφορές των οποίων προτείνεται να περατωθεί η εξέταση υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

22. Αναφορά 1216/2008, του Paolo Brundu, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ενεργειακή πολιτική στην Ιταλία

   CM–
   PE 424,013/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1006089

23. Αναφορά 1472/2008, του Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη, 
ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή εκ μέρους των ελληνικών αρχών της 

   CM–
   PE 428,051/REV. VI
   FdR 1003762
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κοινοτικής νομοθεσίας και των διατάξεων του Χάρτη
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων όσον αφορά τη λειτουργία της 
Κεντρικής Αγοράς Αθηνών

24. Αναφορά 0820/2009, της Samia Mesbah, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση των γαλλικών τίτλων σπουδών της 
στην Ισπανία

  CM– PE 431.104
   FdR 800242

25. Αναφορά 1102/2009, του Gerard Cussinet, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Association de Défense pour le Droit au 
Logement et à la Consommation», σχετικά με τη ρύπανση που 
προκαλείται από την ακατάλληλη χρήση του χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων στο Cusset (Vichy Val d’Allier, Γαλλία)

   CM–
   PE 438.354/ΑΝΑΘ. II
   FdR 851663

26. Αναφορά 1595/2009, του κ. Alex Lesbros, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του δημαρχείου του Vendeuil, σχετικά με την 
ανάπτυξη δραστηριότητας επεξεργασίας επικίνδυνων αποβλήτων 
και ανόργανων ρύπων στο Vendeuil κοντά στον ποταμό Oise και 
σε μια προστατευόμενη περιοχή

   CM– PE 
450.778/ΑΝΑΘ.
   FdR 882121

27. Αναφορά 1737/2009, του Antonio Gaspari, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του «Movimento per la vita Italia», η οποία 
συνοδεύεται από 500.000 υπογραφές περίπου, σχετικά με τη ζωή 
και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου

   CM– PE 454.588
   FdR 851675

28. Αναφορά 1770/2009, του Carlo Crotti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Salvaguardia idraulica del territorio 
padovano e veneziano», σχετικά με πιθανή παραβίαση της 
οδηγίας 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των 
κινδύνων πλημμύρας λόγω της κατασκευής αυτοκινητοδρόμου 
από τη Βενετία στην Πάδοβα

   CM– PE 448.706
  FdR 829517

29. Αναφορά 1384/2010 του Dieter Schlemann, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας «LTB Schlemann GmbH», 
σχετικά με μη παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ασφάλειας της Αεροπορίας στο πλαίσιο των παραβιάσεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον 
καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση 
αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και 
των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς 
και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής

   CM–
   PE 483,558/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1003784

30. Αναφορά 1104/2011 του C. E. M., ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμά του σε μόνιμη διαμονή στη Σουηδία

   CM– PE 521,560
   FdR 1006093

31. Αναφορά 1028/2012, του P. W.  πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τροποποίηση της οδηγίας 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, 

   CM– PE 519,617
   FdR 1004012
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περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης

32. Αναφορά 1217/2012, του Andy Buchan, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη των πρώην θυμάτων 
παιδικής κακοποίησης σε ιδρύματα της Σκωτίας
και
Αναφορά 1341/2012 του Andrew Buchan, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης 
σε κρατικά ιδρύματα και φαρμακευτικών δοκιμών να 
καταφεύγουν στη δικαιοσύνη, συγκεκριμένα στη Σκωτία

   CM– PE 514.904
   FdR 942937

   LT Scotland

33. Αναφορά 1475/2012 του/της Η. Η., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις σε βάρος συνταξιούχων στη 
Γερμανία

   CM– PE 521,565
   FdR 1006101

34. Αναφορά 1485/2012, της Vera Artz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση γαλλικού πανεπιστημίου να αναγνωρίσει 
τα προσόντα της

   CM– PE 519,653
   FdR 1004083

35. Αναφορά 1489/2012 της M.R., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μετάφραση του πτυχίου της σε γλώσσα άλλη από τα 
γερμανικά με σκοπό την αναγνώρισή του

   CM– PE 519,654
   FdR 1004084

36. Αναφορά 1500/2012 των Monika Kavecka, Jozefina Sukenikova, 
Peter Blasko, σλοβακικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των Zakladna
odborova organizacia sestier a porodnych asistentiek pri FNsP 
Zilina, Zakladna Odborova organizacia FNsP Zilina και 
Slovenske lekarske odbory pri FNsP Zilina, συνοδευόμενη από 3 
υπογραφές, σχετικά το ωράριο εργασίας και το εσωτερικό 
πρόγραμμα εργασίας στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο στη Zilina

   CM– PE 519,655
   FdR 1004085

37. Αναφορά 1501/2012, της Paula Pereira, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με άρνηση επιβίβασης από την πορτογαλική αεροπορική 
εταιρεία TAP 

   CM– PE 521,567
   FdR 1006103

38. Αναφορά 1504/2012, της Chantal Maynard, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διπλή φορολόγηση της γερμανικής σύνταξής της

   CM– PE 521,568
   FdR 1006104

39. Αναφορά 1507/2012, της Rosella Lucente, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στην 
Ισπανία

   CM– PE 519,656
   FdR 1004086

40. Αναφορά 1509/2012, της ιταλικής εταιρείας Chimica Italiana, 
σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού «Reach»

   CM– PE 521,569
   FdR 1006105
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41. Αναφορά 1514/2012, του José Félix Del Río Rosendi, ισπανικής 
ιθαγένειας, φέρουσα και άλλες 2 υπογραφές, σχετικά με το 
δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να λαμβάνουν κατάλληλη 
θεραπεία

   CM– PE 519,657
   FdR 1004087

42. Αναφορά 1518/2012 του Β.Μ., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη θέση εκτός νόμου του ελληνικού νεοναζιστικού κόμματος 
«Χρυσή Αυγή»

   CM– PE 519,659
   FdR 1004089

43. Αναφορά 1528/2012 του Graham Smith, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εξαίρεση των επιχειρησιακών δεδομένων από 
τους κανόνες για την προστασία των δεδομένων

   CM– PE 521,570
   FdR 1006106

44. Αναφορά 1530/2012, της Trudy Carroll, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δημιουργία κεντρικής ευρωπαϊκής βάσης 
δεδομένων για αγνοούμενα και αγνώστου ταυτότητας πρόσωπα

   CM– PE 519,660
   FdR 1004090

45. Αναφορά 1541/2012 του Nicholas Crossin, ιρλανδικής και 
βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση από τις 
γαλλικές αρχές της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για την ελεύθερη 
κυκλοφορία και εγκατάσταση των πολιτών της ΕΕ και των 
οικογενειών τους στα κράτη μέλη

   CM– PE 521,572
   FdR 1006108

46. Αναφορά 1557/2012 του Vasile Capra, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με κληρονομική διαφορά στη Ρουμανία

   CM– PE 521,573
   FdR 1006109

47. Αναφορά 1576/2012, του Rolf Juschkewitz, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση στην ΕΕ της εκπαίδευσης 
στο επάγγελμα του νοσηλευτή και του φροντιστή ηλικιωμένων 
ατόμων

   CM– PE 521,574
   FdR 1006110

48. Αναφορά 1588/2012, του Eusebio de Blas Rivero, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα κριτήρια υπολογισμού των συντάξεων, 
τα οποία εισάγουν διακρίσεις

   CM– PE 519,668
   FdR 1004098

49. Αναφορά 1658/2012 του Tsvetan Vetsov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, με 3 υπογραφές, σχετικά με την κακή διαχείριση ενός 
χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος στη Βουλγαρία

   CM– PE 521,578
   FdR 1006115

50. Αναφορά 1676/2012, της C.M., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη φορητότητα τηλεφωνικών αριθμών στη Ρουμανία

   CM– PE 521,579
   FdR 1006117

51. Αναφορά 1687/2012, του Uwe Krüger, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον χρόνο εργασίας των ναυτικών σε πλοία της ΕΕ

   CM– PE 521,580
  FdR 1006118
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52. Αναφορά 1719/2012, της Myriam Plein, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το κρέας στα τρόφιμα το οποίο προέρχεται από ζώα 
που σφαγιάζονται τελετουργικά

   CM– PE 521,581
   FdR 1006119

53. Αναφορά 1733/2012, του K. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την πρόληψη της κατάχρησης 
αλκοόλ

   CM– PE 521,582
   FdR 1006120

54. Αναφορά 1736/2012, της Therese Misch, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία από τις συνέπειες του καπνίσματος

   CM– PE 521,583
   FdR 1006121

55. Αναφορά 1738/2012, της Lara Sabel, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση μινθόλης και των λεπτών τσιγάρων

   CM– PE 521,584
   FdR 1006122
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56. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
    5 Δεκεμβρίου 2013, 9.00 – 12.30  


