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Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2013)229_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα  16 Δεκεμβρίου 2013, ,    15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-3

από 15.00 έως 15.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

στις  15.30

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE. 524.831
FdR 1012803

_________________________
(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

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Μετανάστευση

6. Αναφορά 1596/2012, της Lucie Haardt, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Jugendliche ohne Grenzen, με την υποστήριξη 
περίπου 25 οργανώσεων και εκατοντάδων συνυπογραφόντων, 
σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των προσφύγων στην 
Ευρώπη

   CM– PE 524,824
   FdR 1012707

7. Αναφορά 1714/2013, της Elisabeth Schmock (γερμανικής 
ιθαγένειας), που φέρει 31 υπογραφές, σχετικά με την ίση 
κατανομή των βαρών σε σχέση με τους πρόσφυγες που 
εισέρχονται στην ΕΕ μέσω της Ιταλίας και της Ελλάδας

   sir

8. Αναφορά 1769/2013, του Bernhard Sengen (γερμανικής 
ιθαγένειας), σχετικά με το πρόβλημα των προσφύγων και μια 
πιθανή λύση

   sir

9. Αναφορά 1909/2013 του Renato Lelli (ιταλικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος της Associazione Genitori Separati, σχετικά με τον 
κανονισμό της μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   sir

10. Αναφορά 1946/2013 της Pro Asyl - Bundesweite 
Arbeitsgemeinschaft für Flüchtlinge eV (γερμανικής ιθαγένειας), 
που φέρει εκατοντάδες υπογραφές, σχετικά με την κράτηση των 
αιτούντων άσυλο

   sir

11. Αναφορά 1948/2013 της Dorothee Matthias (γερμανικής 
ιθαγένειας), σχετικά με τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο

   sir
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12. Αναφορά 2056/2013 του Cesare Rizzi (ιταλικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος της Associazione Amici della Domenica, σχετικά με τη  
τραγωδία των μεταναστών στη Lampedusa (Ιταλία)

   sir

13. Αναφορά 2091/2013 του Emiliano Fratello (ιταλικής ιθαγένειας), 
για μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μετανάστευση στην 
περιοχή της Μεσογείου
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

14. Αναφορά 1690/2012, της Regina Schlacht, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με την επαγγελματική κατάρτιση των 
αιτούντων άσυλο
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 524,825
   FdR 1012708

Συνταγματικές υποθέσεις

15. Αναφορά 1375/2013, του Giuseppe Lamparelli (ιταλικής 
ιθαγένειας) για την προστασία των ιταλικών επαρχιών
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)

   sir

Περιβάλλον

16. Αναφορά 622/2010 του A.I.C., ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της AD Astra, μιας ένωσης ρουμάνων επιστημόνων, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε 
σχέση με το έργο κατασκευής χρυσωρυχείου στη Roșia Montană 
στη Ρουμανία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 628/2011 του Sorin Jurca, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του πολιτιστικού ιδρύματος «Roșia Montană», σχετικά 
με την περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται λόγω του έργου 
εξόρυξης χρυσού στο Roșia Montană της Ρουμανίας
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)
και
Αναφορά 891/2011, της A. S., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ένα σχέδιο εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στη Roşia  Montană

   CM– PE 458.701/REV
   FdR 887589

   sir

17. Αναφορά 298/2012 της γαλλικής ένωσης Arivem, σχετικά με την 
κατασκευή μιας μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου στην 
περιοχή Romainville (Γαλλία)
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)
και

   CM–
   PE 500,682/REV. II
   FdR 1012746
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Αναφορά 1005/2012, του/της A.C., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την προβλεπόμενη θέση εργοστασίου μεθανιοποίησης στο 
Romainville, στη Γαλλία

στις 18.00

*** Ώρα ψηφοφορίας***

Διερευνητική επίσκεψη

18. Έκθεση σχετικά με την επίσκεψη ενημέρωσης στην Γαλικία, 
Ισπανία (11-13.2.2013)
(προθεσμία για τροπ: 27.11.13 στις 12.00 / έγκριση: ..16.12.13)
- έγκριση των μεταφρασμένων τροπολογιών
- έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

   DT– PE 508.307
   FdR 1008140

   AM 1012709

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

* * *

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

19. Αναφορά 0643/2007, της Stefania Alessandrelli, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Επιτροπής Κατοίκων της Συνοικίας 
Torrette, σχετικά με την αστική ατμοσφαιρική ρύπανση που 
οφείλεται σε μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση

   CM–
   PE 407,961/REV. V
   FdR 1010173

20. Αναφορά 0940/2008 του Arie Machiel Rijkenberg, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στο Βέλγιο μιας 
εξέτασης στην ολλανδική γλώσσα που πραγματοποιήθηκε στις
Κάτω Χώρες

   CM–
   PE 423,674/REV. V
   FdR 1010175

21. Αναφορά 0302/2009, της Eugenia Ioan, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με συναλλαγματική ζημία σε σχέση με την καταβολή στη 
Γερμανία της ρουμανικής της σύνταξης

   CM–
   PE 429,622/REV. III
   FdR 1010177



OJ\1012803EL.doc 5/7 PE.524.831v01-00

EL

22. Αναφορά 1334/2010, του Samuel Martin-Sosa, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του περιβαλλοντικού κινήματος 
«Ecologistas en Acción», σχετικά με τη δημιουργία ενός χώρου 
διάθεσης αποβλήτων πλησίον της πόλης του Τολέδο στην 
Ισπανία και τους σχετικούς κινδύνους για τους πληθυσμούς 
σπάνιων και προστατευόμενων αετών της περιοχής

   CM–
   PE 462,696/REV. III
   FdR 1010182

23. Αναφορά 0938/2011 της Andrea Niemeyer-Otte, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση περιόδου ανατροφής 
τέκνου από τις γερμανικές κοινωνικές υπηρεσίες

   CM–
   PE 500,668/REV. II
   FdR 1010188

24. Αναφορά 1385/2011, του Antoni Bague Guerrero, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την παράνομη διαχείριση των αποβλήτων 
και τις παράνομες πρακτικές στην περιοχή Gimenells i el Pla de
la Font (Λέιδα)

   CM– PE 494,739/REV
   FdR 1010190

25. Αναφορά 0552/2012, του/της V. S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με σχεδιαζόμενο έργο αιολικής ενέργειας στην ακτή L'Atmetlla 
de Mar (Ταραγόνα, Ισπανία)

   CM– PE 523,127
   FdR 1010194

26. Αναφορά 0876/2012, του Pedro Barrionuevo Valero, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κακοδιαχείριση των αποβλήτων και 
την έντονη ηχορρύπανση που προέρχεται από υπόγειους κάδους 
απορριμμάτων, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 
στην La Unión της Μούρθια

   CM– PE 523,129
   FdR 1010197

27. Αναφορά 1367/2012 του Alejandro Laguna Martín-Meldaña, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Plataforma 
Sindical de Empleados Públicos de España», που συνοδεύεται 
από 21 υπογραφές, σχετικά με την επιβολή μέτρων λιτότητας 
στους δημόσιους υπαλλήλους της Ισπανίας.
και
Αναφορά 1929/2012, του Marrahí Escribà Marrahí, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα μέτρα λιτότητας που επιβάλλονται 
στους δημόσιους υπαλλήλους στην Ισπανία

   CM– PE 523,132
   FdR 1010202

28. Αναφορά 1391/2012 της Christinel Farsch, γερμανικής 
ιθαγένειας, που συνοδεύεται από 93 υπογραφές, σχετικά με τη 
σύνδεση χωριού της Ρουμανίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης

   CM– PE 523,133
   FdR 1010203

29. Αναφορά 1401/2012 της Donalda Saule Surplyte, λιθουανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της κοινότητας του χωριού Kisiniai, 
σχετικά με εγκεκριμένο έργο εξόρυξης σε υπαίθριο ορυχείο στο 
χωριό Kisiniai (Klaipėda, Λιθουανία)

   CM– PE 523,134
   FdR 1010204

30. Αναφορά 1477/2012, του Lasse Schuldt, γερμανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από πέντε υπογραφές, σχετικά με την εφαρμογή 
της ρύθμισης για τη θερινή ώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους

   CM– PE 523,136
   FdR 1010206
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31. Αναφορά 1550/2012 του κ. Hammann, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Euro Media Trade GmbH, σχετικά με την άρνηση 
των γερμανικών αρχών να αναγνωρίσουν τους λογαριασμούς στο 
PayPal

   CM– PE 523,139
   FdR 1010209

32. Αναφορά 1566/2012 του Szwagrun Janusz, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Poly-Service S.A., σχετικά με 
περιορισμούς στις εισαγωγές αγαθών και υπερβολικές διοικητικές 
διαδικασίες

   CM– PE 523,140
   FdR 1010210

33. Αναφορά 1574/2012, της Marlies van Hoef, ολλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ανισότητες κατά τη χορήγηση των 
ευρωπαϊκών επιδοτήσεων

   CM– PE 523,141
   FdR 1010211

34. Αναφορά 1579/2012, του Alberto Lago González, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ferbal Agrícola SL, σχετικά με τη 
σχεδιαζόμενη σιδηροδρομική γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ 
της Murcia και της Cartagena (Ισπανία), η οποία θα έχει αρνητικό 
αντίκτυπο σε μια περιοχή του Natura 2000

   CM– PE 523,142
   FdR 1010212

35. Αναφορά 1614/2012, της B. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την πρόταση κανονισμού για τους λειτουργικούς περιορισμούς 
σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους αερολιμένες 
της ΕΕ

   CM– PE 523,143
  FdR 1010213

36. Αναφορά 1644/2012, του Alberto Puglia, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ασφάλιση υγείας του στη Γερμανία

   CM– PE 523,144
   FdR 1010214

37. Αναφορά 1683/2012, του Tobias Holzreiter, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία των συχνοτήτων βραχέων 
κυμάτων από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
and
Αναφορά 1685/2012, του Werner Brun, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία των συχνοτήτων βραχέων κυμάτων 
από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

   CM– PE 523,145
   FdR 1010215

38. Αναφορά 1720/2012 του Volker Utschick, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επισήμανση των προϊόντων προσωπικής 
φροντίδας

   CM– PE 523,147
   FdR 1010217

39. Αναφορά 1737/2012, της G. B., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ιδιωτικοποίηση της εγχώριας παροχής νερού

   CM– PE 523,148
   FdR 1010218

40. Αναφορά 1874/2012, της Karla Kamp, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την καταπολέμηση του καπνίσματος

   CM– PE 523,153
   FdR 1010224
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41. Αναφορά 1880/2012 του Sebastian Wladarz, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το πολωνικό εκπαιδευτικό σύστημα και 
την πρόβλεψη της δυνατότητας διδασκαλίας στη γερμανική 
γλώσσα

   CM– PE 523,154
   FdR 1010225

o O o

42. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
 20.01.2014,   15.00 – 18.30
 21.01.2014,   9.00 – 12.30   


