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Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ (2013)228_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

της Πέμπτης 5 Δεκεμβρίου 2013, 9.00-12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P4B001

από 9.00 έως 9.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

στις 9.30

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 524.625
FdR 1011335

_________________________
(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.
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3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

5. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Διερευνητική επίσκεψη

6. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία, 
Ισπανία (11-13.2.2013)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 27.11.13 στις 12:00  / 
έγκριση :  16.12.13)
- εξέταση του εγγράφου εργασίας
- εξέταση τροπολογιών

DT– PE 508.307
FdR 1008140

AM

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Υγεία - Έρευνα

7. Αναφορά 1358/2011, της Annemarie Grosshans, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος καθηγητών βιοχημείας, μεταξύ των 
οποίων νικητές βραβείου Νόμπελ, συνοδευόμενη από 140 
υπογραφές, σχετικά με την απαλλαγή των μυγών των καρπών 
(Drosophila melanogaster) από κτηνιατρικούς ελέγχους στα 
εξωτερικά σύνορα της ΕΕ βάσει της οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και της 
απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

CM– PE 492.753
FdR 907501

+ Γνωμοδότηση της 
AGRI

Δικαιώματα των καταναλωτών

8. Αναφορά 1268/2010, του Cristóbal Aguado Laza, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του γεωργικού συνεταιρισμού 
"Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA", σχετικά με 
φυτοϋγειονομικά προϊόντα, επιβλαβείς οργανισμούς και νόσους 
στα φυτικά προϊόντα
(παρουσία της αναφέρουσας)

CM–
PE 469.901/ΑΝΑΘ.
FdR 1003782



OJ\1011335EL.doc 3/4 PE524.625v01-00

EL

9. Αναφορά 1236/2011 του Michael Rolfe, βρετανικής ιθαγένειας, 
και 4 συνυπογραφόντων, σχετικά με την κυπριακή νομοθεσία 
περί οικοδομών και του φερόμενου ασυμβίβαστου με τις 
διατάξεις του καταναλωτή της ΕΕ
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM–
   PE 494.727/ΑΝΑΘ.
   FdR 920497

Διακρίσεις

10. Αναφορά 1873/2012 του Rolf Weber, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μίσθωση γης στη Γαλλία σε γερμανό αγρότη και 
των διακρίσεων λόγω ηλικίας

   sir 

Ανταγωνισμός

11. Αναφορά 0338/2012 του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για 
τον ανταγωνισμό από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 502.168
   FdR 922996

Έκθεση

12. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής 
Αναφορών κατά το έτος 2013
Εισηγητής:   WALESA  (EPP)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

* * *

B. Αναφορές των οποίων προτείνεται να περατωθεί η εξέταση βάσει γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων εγγράφων που ελήφθησαν.

13. Αναφορά 1278/2011, του A.C.E., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την υποχρεωτική απαλλοτρίωση για την εγκατάσταση 
πυλώνων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και τη δημιουργία 
αιολικού πάρκου στην περιοχή Villayón (Asturias)

   CM– PE 502.134
   FdR 922956

14. Αναφορά 1196/2012, της Helena Carvalho, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί παραπλανητικής 
διαφήμισης από αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους

   CM– PE 521,561
   FdR 1006096

15. Αναφορά 1207/2012, του José Gómez Mondría, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης 
Rotglà i Corberà (Βαλένθια), σχετικά με τη σχεδιαζόμενη 
κατασκευή εγκαταστάσεων αποβλήτων σε γειτονικό δήμο

   CM– PE 513.218
   FdR 939043
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16. Αναφορά 1207/2012 του Matías Alonso Blasco, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομάδας Grupo para la Recuperación 
de la Memoria Histórica, σχετικά με την ανακήρυξη της 22ας 
Ιουλίου σε Ευρωπαϊκή Ημέρα Μνήμης για τα θύματα μίσους

   sir
   LT Pres

17. Αναφορά 1234/2012 του Friedhelm Münter, γερμανικής 
ιθαγένειας, η οποία φέρει δυο υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση του δικαίου της ΕΕ

   CM– PE 521,562
   FdR 1006097

18. Αναφορά 1325/2012 του M. C. , γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη σύνταξη γήρατος που λαμβάνει 

   CM– PE 521,563
   FdR 1008676

19. Αναφορά 1593/2012 του Siegfried Teske, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Antennengemeinschaft Arzberg II e.V., σχετικά 
με την συλλογή τελών για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 
από την οργάνωση GEMA

   CM– PE 521,576
   FdR 1006112

20. Αναφορά 1594/2012 του Heiner Schwab, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού δικαστηρίου διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας
και
Αναφορά 1615/2012 των Cäcilia Braun-Müller και Martina 
Braun, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «KLB 
Diözesanverband Freiburg», σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού 
δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
και
Αναφορά 1616/2012 της Martina Schachtner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ίδρυση ευρωπαϊκού δικαστηρίου 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
και
Αναφορά 1732/2012 του Anton Habersetzer, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

   CM– PE 521,577
   FdR 1006113

o O o

21. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
 16.12.2013 , 15.00 – 18.30


