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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, από 15.00 έως 18.30
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014, από 9.00 έως 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 526.340
FdR 1015250

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
 25-26 Νοεμβρίου 2013
 5 Δεκεμβρίου 2013

PV– PE 524.676
FdR 1011637
PV– PE 526.191
FdR 1014133
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις της 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.
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Δικαιώματα ψήφου

5. Αναφορά 0446/2007, του Harry Shindler, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα των βρετανών πολιτών που διαμένουν 
στο εξωτερικό να ψηφίζουν στις εθνικές βουλευτικές εκλογές
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 400.359
  FdR 702270
  LT Pres

Μεταφορές

6. Αναφορά 1138/2012, του Βασίλειου Αντωνόπουλου, (ελληνικής 
ιθαγένειας), εξ ονόματος των ταξιδιωτικών λεωφορείων 
κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, σχετικά με την απελευθέρωση 
των οδικών επιβατικών μεταφορών

  CM– PE 508.143
  FdR 932031

7. Αναφορά 711/2012, του Mariysz Miasko, πολωνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του δικηγορικού γραφείου "Kancelaria Prawne 
Viggen", σχετικά με την ερμηνεία ορισμένων διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινών 
κανόνων όσον αφορά τους όρους που πρέπει να πληρούνται για 
την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα και για την 
κατάργηση της οδηγίας 96/26/ΕΚ του Συμβουλίου

  CM– PE 502.170
  FdR 922998

Κρατικές ενισχύσεις - ανταγωνισμός

8. Αναφορά 0021/2013, του John Savage, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις υπέρμετρες δαπάνες του Πάρκου Διαχείρισης 
Αποβλήτων Allerton
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

  sir
  

Περιβάλλον

9. Αναφορά 0768/2012, της Ana Martina Varela Velo, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εργασίες σε χρυσωρυχείο που πρόκειται 
να διεξαχθούν με τη μέθοδο της ανοικτής εκσκαφής στον δήμο 
της Cabana (La Coruña, Γαλικία)
(παρουσία της αναφέρουσας)

  CM–
  PE 508.107
  FdR 931990
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10. Αναφορά 0095/2012, του Julio Martín De Eugenio Manglano, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Asociación 
Colectivo Espartal-Ecologistas en Acción de Valdemoro», 
σχετικά με την προβλεπόμενη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων στο Valdemoro και Cimpozuelos (Μαδρίτη) με 
αποτέλεσμα τον αρνητικό αντίκτυπό της στο δίκτυο Natura 2000 
και την παραβίαση της οδηγίας για τα άγρια πτηνά και τους 
οικοτόπους
και
Αναφορά 0282/2012 του Javier Carrillo Castaño, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του κινήματος EQUO, σχετικά με τη 
δημιουργία υποδομών για την επεξεργασία λυμάτων στη 
Μαδρίτη (δήμοι Valdemoro και Cimpozuelos), με αποτέλεσμα 
τον αρνητικό αντίκτυπο στο δίκτυο Natura2000 και την 
παραβίαση της οδηγίας ΕΠΕ καθώς και των οδηγιών για τους 
οικοτόπους και τα πτηνά
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 496.605/REV
  FdR 1003946

Θεμελιώδη δικαιώματα

11. Αναφορά 0838/2012, του Βασίλη Χατζηευαγγέλου, κυπριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Κύπρο

  CM– PE 506.281/REV
  FdR 1004006

12. Αναφορά 1653/2010, της Mαρκέλλας Ισαΐα-Τσιάκκα, κυπριακής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της κυπριακής «Κίνησης Προσφύγων και 
Εκτοπισμένων Μητέρων», σχετικά με διακρίσεις σε βάρος 
παιδιών γυναικών προσφύγων

  CM–
  PE 448.711/REV. II
  FdR 887585

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

13. Συνεδρίαση των συντονιστών
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Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2014

στις 9.00

14. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Εκθέσεις

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 την κατάθεση τροπολογιών: 16.12.2013 / έγκριση: 
10-11.02.2014)
- εξέταση των τροπολογιών

  PR– PE 522.951
  FdR 1010498

  AM– PE 526.119
  FdR 1013577

16. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής 
Αναφορών κατά το έτος 2013
Εισηγητής:  WALESA  (EPP)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: ? / έγκριση: 10-
11.02.2014 (προς επιβεβαίωση)) 
- consideration of a draft report

  PR– PE 526.099
  FdR 1015159

Διερευνητική επίσκεψη

17. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (17-
20.9.2013)
- εξέταση του εγγράφου εργασίας

  DT– PE 514.858
  FdR 942577
  

Περιβάλλον

18. Αναφορά 1175/2012, της Tania Jackson, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή δύο πυρηνικών 
αντιδραστήρων στο Hinkley Point στο Ηνωμένο Βασίλειο

  CM– PE 508.152
  FdR 932040

19. Αναφορά 413/2012, του Petar Troyanski, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ένωσης Anna Politkovskaya για 
την ελευθερία του λόγου», σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες 
όσον αφορά πυρηνικούς σταθμούς στη Βουλγαρία

  CM– PE 500,690
  FdR 920528
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(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

20. Αναφορά 1666/2013, του P.T., ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του συλλόγου «Σώστε τις γειτονιές Dămăroaia και 
Bucurestii Noi», σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της
ευρωπαϊκής νομοθεσίας σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση μεγάλου 
αριθμού κτιρίων στην ιστορική περιοχή «Parcelarea Bazilescu» 
(Βουκουρέστι, Ρουμανία)
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

  sir

21. Αναφορά 359/2012, της Maria Elena Solís Yánez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για διεξαγωγή 
ερευνών με σκοπό την ανεύρεση πετρελαίου στις νήσους 
Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι), η οποία 
φέρεται να παραβιάζει την οδηγία για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την οδηγία για τους οικοτόπους
και
Αναφορά 559/2012, του Pedro Hernández Camacho, ισπανικής 
ιθαγένειας, φέρουσα 164 υπογραφές, σχετικά με τη χορήγηση 
άδειας ερευνών για την ανεύρεση πετρελαίου στις νήσους 
Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι), η οποία 
φέρεται να παραβιάζει την οδηγία για την εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την οδηγία για τους οικοτόπους
και
Αναφορά 683/2012, της Ma del Carmen Cabrera González, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με άδεια που χορηγήθηκε για τη 
διεξαγωγή ερευνών με σκοπό την ανεύρεση πετρελαίου στις 
νήσους Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι) και 
η οποία εικάζεται ότι παραβιάζει την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα
και
Αναφορά 1826/2012, του Daniel Pérez Creus, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για διεξαγωγή 
ερευνών με σκοπό την ανεύρεση πετρελαίου στις νήσους 
Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι)
και
Αναφορά 801/2013, της María Mercedes Gómez Sande, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη χορήγηση άδειας για 
διεξαγωγή ερευνών με σκοπό την ανεύρεση πετρελαίου στα 
νησιά Φουερτεβεντούρα και Λανθαρότε (Κανάριες Νήσοι)
(παρουσία των αναφερόντων)

  CM– PE 500.687
  FdR 920525
  

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

22. Αναφορά 0181/2011, της Rosa Burgos Rérez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Verdes de Aragón», σχετικά με 
κέντρο χειμερινών αθλημάτων στο Montanuy, στην αυτόνομη 
περιφέρεια της Αραγονίας στη βόρεια Ισπανία και τη σχετική 
περιβαλλοντική ζημία

  CM–
  PE 476,020/REV. II
  FdR

23. Αναφορά 1386/2011, του Antonio Javier Rodriguez Castillo, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το καθεστώς υποχρεωτικών 
διοδίων στον αυτοκινητόδρομο «Via do Infante» στην περιοχή 
Algarve της Πορτογαλίας

  CM– PE 492,754/REV
  FdR 1012843

24. Αναφορά 0079/2012, της ένωσης «Νίκη της Επανάστασης του 
Δεκεμβρίου του 1989» και άλλων οκτώ ενώσεων σχετικά με την 
τρέχουσα κατάσταση στη Ρουμανία
και
Αναφορά 0109/2012, του G. P., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εικαζόμενη διαφθορά του δικαστικού συστήματος
και
Αναφορά 0244/2012, της A.V., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον έλεγχο του δικαστικού συστήματος στη Ρουμανία
και
Αναφορά 0637/2012, του I. D., ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Κόμματος των Ρουμάνων της Διασποράς, σχετικά 
με την κατάσταση στη Ρουμανία
και
Αναφορά 1814/2012 του Y. D., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Ιδιωτικών Οικονομικών Επιχειρήσεων, 
σχετικά με τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα στη 
Βουλγαρία

  CM– PE 524,839
  FdR 1012857

25. Αναφορά 0134/2012, των Anaïs Berthier και Natacha Cingotti, 
γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των ClientEarth και Friends of 
the Earth Europe, φέρουσα και άλλες 14 υπογραφές, σχετικά με 
την πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΕ και σε πληροφορίες που 
αφορούν το περιβάλλον

  CM– PE 496,610/REV
  FdR 1012828

26. Αναφορά 0353/2012, του R. A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα προβλήματα χορήγησης τουριστικών θεωρήσεων σε 
αλγερινούς συγγενείς εκ μέρους των διπλωματικών αρχών της 
Ιταλίας

  CM– PE 502,139/REV
  FdR 1010193
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27. Αναφορά 0570/2012, της Maria Teresa Magnifico, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση στην Ιταλία του 
επαγγελματικού καθεστώτος που απέκτησε στη Γερμανία

  CM–
  PE 500,706/REV. II
  FdR 1012832

28. Αναφορά 0594/2012, του R.R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη δυσκολία αναγνώρισής του ως διαπιστευμένου 
εμπειρογνώμονα

  CM– PE 506,265/REV
  FdR 1012833

29. Αναφορά 1038/2012, του Luciano Iannuccelli, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη λειτουργία της ευρωπαϊκής κάρτας 
ασφάλισης υγείας στην Τσεχική Δημοκρατία

  CM– PE 514,902/REV
  FdR 1012834

30. Αναφορά 1041/2012, της Sabrina D'Amanti, (ιταλικής 
ιθαγένειας), σχετικά με τις περιβαλλοντικές ζημιές που προκαλεί 
η αμερικανική στρατιωτική βάση στο Niscemi (Caltanisetta)

  CM– PE 508,128/REV
  FdR 1012837

31. Αναφορά 1321/2012, του Oisín Jones-Dillon, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις διακρίσεις που υπέστη λόγω ιθαγένειας 
από μαλτέζικες τράπεζες 

  CM– PE 523,131
  FdR 1010201

32. Αναφορά 1450/2012, του Walter Serpagli, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πώληση βενζίνης για μηχανοκίνητα οχήματα

  CM– PE 524,844
  FdR 1012870

33. Αναφορά 1555/2012, του Helmut Wolfram, γερμανικής 
ιθαγένειας, που συνοδεύεται από μία υπογραφή, εξ ονόματος των 
κατοίκων της περιοχής Kleedorf του Bad Brambach, σχετικά με 
την κατασκευή ανεμογεννητριών κοντά σε κατοικημένη περιοχή 
της Γερμανίας στα σύνορα με την Τσεχική Δημοκρατία

  CM– PE 524,845
  FdR 1012874

34. Αναφορά 1657/2012, του Stanislav Gulbinovic, λιθουανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το δικαστικό σύστημα της Λιθουανίας

  CM– PE 524,847
  FdR 1012876

35. Αναφορά 1704/2012 του Englund Lennart, σουηδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το αίτημά του για ισότιμη αντιμετώπιση όσον αφορά 
τα τέλη κυκλοφοριακής συμφόρησης

  CM– PE 523,146
  FdR 1010216

36. Αναφορά 1773/2012, του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρήση της ιταλικής γλώσσας κατά την κατάρτιση 
εγγράφων στο πλαίσιο δημόσιων διαβουλεύσεων της ΕΕ

  CM– PE 524,849
  FdR 1012879

37. Αναφορά 1778/2012, του Gianluca Sciacchitano, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διαφάνεια των συμβάσεων στον τομέα 
των τηλεπικοινωνιών

  CM– PE 524,850
  FdR 1012881

38. Αναφορά 1798/2012, του Kevin Scardifield, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με μια παγκόσμια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για την αντανακλαστική συμπαθητική 

  CM– PE 524,851
  FdR 1012882
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δυστροφία/σύνδρομο σύμπλοκου περιοχικού πόνου

39. Αναφορά 1798/2012 του James Bainbridge, βρετανικής 
ιθαγένειας σχετικά με τον φόρο ακίνητης περιουσίας

  CM– PE 523,151
  FdR 1010222

40. Aναφορά 1802/2012 του Pierangelo Saba, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διασφάλιση του προγράμματος Erasmus

  CM– PE 524,852
  FdR 1012883

41. Αναφορά 1812/2012, του H.M., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη βελτίωση της φαρμακοεπαγρύπνησης σε κλινικές δοκιμές

  CM– PE 523,152
  FdR 1010223

42. Αναφορά 1877/2012, του/της R. F., αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη εισαγωγή διακρίσεων εις βάρος άλλων 
κρατών μελών λόγω της απαίτησης οι αποδοχές των υπαλλήλων 
της ΕΕ να καταβάλλονται σε βελγικό τραπεζικό λογαριασμό

  CM– PE 524,856
  FdR 1012887

43. Αναφορά 1905/2012 του M.R.A., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ευρωπαϊκή ιθαγένεια σε περίπτωση ανεξαρτητοποίησης 
της Σκοτίας

  CM– PE 523,155
  FdR 1010227

44. Αναφορά 1939/2012, του Milen Iliev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη στήριξη των αρωματικών τσιγάρων στην ΕΕ

  CM– PE 524,857
  FdR 1012888

45. Αναφορά 0034/2013, του Andreas Mai, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πρόταση αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού 
τσιγάρου ως προϊόντος καπνού 
και
Αναφορά 0035/2013, των Janine και Michael Leven , γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πρόταση αντιμετώπισης του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου ως προϊόντος καπνού
και
Αναφορά 0067/2013, του Joachim Kromm, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ευρωπαϊκή οδηγία για τον καπνό

  CM– PE 524,861
  FdR 1012892

46. Αναφορά 0042/2013, του Jonas Dieckmann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την υπερεπιδότηση γεωργικών προϊόντων

  CM– PE 524,863
  FdR 1012895
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47. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
 10.02.2014,  15.00 – 18.30
 11.02.2014,  9.00 – 12.30  


