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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014, 15.00 – 18.30
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P4B001

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης(1) PE 528.119
FdR 1017824

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
 16 Δεκεμβρίου 2013

PV– PE 526.282
FdR 1014945
+ παράρτημα

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα
_________________________
(1) Σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Αναφορών της 30ής Σεπτεμβρίου 1997, επί τη βάσει του εγγράφου 

εργασίας PE 223.544, τα σημεία των τμημάτων Β του σχεδίου ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν κατά 
τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης. Ωστόσο, κάθε μέλος δύναται, έως το τέλος της συνεδρίασης, να 
ζητήσει τη μεταφορά ενός σημείου από το τμήμα Β στο τμήμα Α· το σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στο 
τμήμα Α προσεχούς συνεδρίασης για να εξετασθεί με συζήτηση.

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

Υγεία

5. Αναφορά 0232/2013 της Anna Kleszcz, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θέσπιση ενιαίων ευρωπαϊκών διαδικασιών για τη 
θεραπεία του χρόνιου πόνου σε ιατρικές εγκαταστάσεις
(παρουσία της αναφέρουσας)

sir

Κοινωνικές υποθέσεις

6. Αναφορά 0807/2013, του Heinrich Haller, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με επαγγελματική βλάβη

CM– PE 524.865
FdR 1012898

Περιβάλλον

7. Αναφορά 1517/2012 του G.S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εξαίρεση από την οδηγία 2006/123/ΕΚ των παραχωρήσεων 
θαλάσσιων χώρων από το ιταλικό κράτος
(παρουσία του αναφέροντος)

CM– PE 519.659
FdR 1004088

Αλιεία

8. Αναφορά 1938/2012 του Danny Byrne, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις από τις ιρλανδικές αρχές κατά την 
εφαρμογή του προγράμματος «Lost at Sea»
(παρουσία του αναφέροντος)

CM– PE 527.897
FdR 1015887

Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών

9. Παρουσίαση μελέτης της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων 
Πολιτών:
«Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών - πρώτα διδάγματα από 
την εφαρμογή της»

- Παρουσίαση της προσωρινής έκθεσης εν όψει της πρώτης 
ακρόασης σχετικά με την ΠΕΠ στις 17.02.2014.

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

10. Συνεδρίαση των συντονιστών
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* * *

Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014

στις 9.00

11. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

*** Ώρα ψηφοφορίας***

12. 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)
(ολομέλεια : 10.03.2014)
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

PR– PE 522.951
FdR 1010498

AM– PE 526.119
FdR 1013577

13. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής 
Αναφορών κατά το έτος 2013
Εισηγητής: WALESA (EPP)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην αγγλική γλώσσα: 
27.01.2014 στις 12.00)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

PR– PE 526.099
FdR 1015159

AM– PE 528.021
FdR 1017554

Διερευνητική επίσκεψη

14. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (17-
20.9.2013)
(ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών: 27.01.2014 στις 12.00)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση του εγγράφου εργασίας

DT– PE 514.858
FdR 942577

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

Μετανάστευση

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

   CM – PE 524.825
    FdR 1012708
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16. Αναφορά 2727/2013 της Izabella Pulpan, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες και λοιπές 
αθλητικές εκδηλώσεις μεταναστών που δεν έχουν την ιθαγένεια 
μιας ευρωπαϊκής χώρας 
(παρουσία της αναφέρουσας)

sir

Θεμελιώδη δικαιώματα / Προστασία του παιδιού

17. Αναφορά 965/2011 της Tammy Nørgård, αμερικανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων εκ μέρους των αρχών της Δανίας
(παρουσία της αναφέρουσας)

CM– PE 502.133
FdR 922954

18. Αναφορά 954/2012, του Vincenzo Antonuccio, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη μεταχείριση, εκ μέρους των 
αρχών της Δανίας, κατά παράβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(παρουσία του αναφέροντος)

CM– PE 506.297
FdR 929993

19. Αναφορά 963/2012, της Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, 
φιλιππινέζικης ιθαγένειας, σχετικά με την προσωπική της, μη 
βιώσιμη, κατάσταση στη Δανία

CM– PE 514.941
FdR 943034

20. Αναφορά 964/2012, του Fabrizio Infante, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση του δικαιώματος να επισκεφθεί την κόρη 
του που είναι κάτοικος Δανίας

CM– PE 513.206
FdR 939031

21. Αναφορά 965/2012 της Aleksandra Kawasnicka, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη ιατρική αμέλεια στο πλαίσιο 
θεραπευτικής αγωγής της κόρης της και σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον Δανό πατέρα του παιδιού

CM– PE 514.900
FdR 942933

22. Αναφορά 966/2012, του Kent Cooper, αμερικανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις εκ μέρους των δανικών αρχών
(ενδεχομένως παρουσία εκπροσώπου του αναφέροντος)

CM–
PE 514.900/REV
FdR 1004009

23. Αναφορά 1078/2012 της Marion Weilharter, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού 
της και την εφαρμογή από την Δανία της Συμφωνίας της Χάγης
(παρουσία της αναφέρουσας)

CM– PE 514.903
FdR 942936

24. Αναφορά 1420/2012 της Yan Maria Li, ιθαγένειας Χονγκ Κονγκ,
σχετικά με τη δικαιοσύνη και την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Δανία

CM– PE 519.632
FdR 1004028
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25. Αναφορά 1891/2012 της Oksana Jewell, ρωσικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 
δανικές αρχές
(παρουσία της αναφέρουσας)

sir

26. Αναφορά 1945/2012της Anni Nielsen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ίδιας 
και των παιδιών της
(παρουσία της αναφέρουσας)

CM

27. Αναφορά 0107/2013 της Hjördis Svan Aðalheiðardóttir, 
ισλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων γονέων που δεν είναι υπήκοοι της Δανίας σε 
υποθέσεις επιμέλειας και απαγωγής στη Δανία

sir

28. Αναφορά 0108/2013 της Sarah Charlotte West, δανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων γονέων που δεν είναι υπήκοοι της Δανίας σε 
υποθέσεις επιμέλειας και απαγωγής στη Δανία
(ενδεχομένως παρουσία της αναφέρουσας)

sir

29. Αναφορά 939/2013 της Kema Mussolin, αμερικανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με υπόθεση επιμέλειας στη Δανία

sir

30. Αναφορά 944/2013 της Brigitte Thomsen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με κοινή επιμέλεια τέκνου στην Αυστρία και τη Δανία

sir

31. ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ sir

32. Αναφορά 1089/2013 της M. G-N, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με το διαζύγιό της από τον Δανό σύζυγό της

sir

33. Αναφορά 1235/2013 της Marlene Enggaard Løvbum, δανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με υπόθεση δικαστικής πλάνης στη Δανία 

sir

34. Αναφορά 1398/2013 της Anne Rahima Tvede-Jensen, δανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στη Δανία

sir

35. Αναφορά 1547/2013 της Laila Egensberg, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ίδιας και των 
παιδιών της στη Δανία
(ενδεχομένως παρουσία της αναφέρουσας)

sir
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36. Αναφορά 1564/2013 του B. S. W., δανικής ιθαγένειας,
σχετικά με παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, των 
δικαιωμάτων των γονέων, των δικαιωμάτων των μητέρων και 
γενικότερα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δανία 

sir

37. Αναφορά 1630/2013 της B. H., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
άσκηση βίας σε βάρος του παιδιού της 

sir

38. Αναφορά 1656/2013 της K. H., δανικής ιθαγένειας,
σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης και προστασίας του παιδιού της 
με βάση τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού
(παρουσία της αναφέρουσας)

sir

39. Αναφορά 1797/2013 του C. V., δανικής ιθαγένειας σχετικά με 
παραβιάσεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και άλλων συμβάσεων για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα στη Δανία
(παρουσία του αναφέροντος)

sir

40. Αναφορά 1802/2013 του S. L., δανικής ιθαγένειας σχετικά με 
ανάλογο θέμα

sir

41. Αναφορά 1819/2013 της Susanne Jørgensen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ανάλογο θέμα 

sir

42. Αναφορά 1940/2013 του T. D., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τους τρόπους με τους οποίους οι δανικές αρχές χειρίζονται τις 
υποθέσεις επιμέλειας

sir

43. Αναφορά 1955/2013 της LiseLotte Trab, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υφαρπαγή των τριών παιδιών της

sir

44. Αναφορά 2166/2013 του M. X., ιθαγένειας Ονδούρας,
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις και διώξεις στη Δανία

sir

* * *
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B. Αναφορές των οποίων η εξέταση προτείνεται να ολοκληρωθεί λαμβάνοντας υπόψη 
την γραπτή απάντηση της Επιτροπής ή άλλα έγγραφα που έχουν ληφθεί

45. Αναφορά 0573/2009 της A.P., ρουμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με την κακή ποιότητα του πόσιμου νερού
στο Buzau (Ρουμανία)

CM–
PE 438.301/REV. III
FdR 931856

46. Αναφορά 1557/2009 της Izabella Mészárosné Györvári,
ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Vállalkozások
Érdekvédelmi Szövetsége (Ένωση για την Προστασία
των Συμφερόντων των Επιχειρήσεων) σχετικά με διακρίσεις
εις βάρος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουγγαρία
και τη μη συμμόρφωση με πρότυπα της ΕΕ

CM–
PE 467.093/ΑΝΑΘ.
FdR 1000233

47. Αναφορά 0755/2010 του Tony Lowes, ιρλανδικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος της ένωσης «Friends of the Irish Environment»
(Φίλοι του περιβάλλοντος της Ιρλανδίας), σχετικά με τη μη
εφαρμογή από την Ιρλανδία της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής
νομοθεσίας σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης

CM–
PE 467.097/ΑΝΑΘ. II
FdR 1010181

48. Αναφορά 1345/2010 του Paul McColgan, ιρλανδικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος της εκστρατείας «Abolish VRT» (εκστρατεία
για την κατάργηση του τέλους ταξινόμησης οχημάτων),
σχετικά με προβλήματα που αφορούν τη διασυνοριακή ταξινόμηση 
αυτοκινήτων μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας
και
Αναφορά 1357/2010 του Ryan Stewart, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Abolish VRT Campaign» (εκστρατεία για την 
κατάργηση του τέλους ταξινόμησης οχημάτων), όσον αφορά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιρλανδοί φοιτητές οι οποίοι 
σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τα τέλη για την 
ταξινόμηση των οχημάτων

CM–
PE 464.880/ΑΝΑΘ.
FdR 943020

49. Αναφορά 0811/2011 του Garbis Kehaiyan, ρουμανικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος της Asociația pentru prevenirea abuzurilor fiscale
(APAF) (Ένωση για την πρόληψη των δημοσιονομικών καταχρήσεων), 
σχετικά με την κατάχρηση που γίνεται από τη ρουμανική κυβέρνηση 
στα κονδύλια των ευρωπαϊκών ταμείων για τον γεωργικό τομέα

CM– PE 513.137
FdR 938619

50. Αναφορά 0828/2011 του Patrick Anazonwu, γερμανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τη διακοπή ορισμένων παροχών
κοινωνικής πρόνοιας στην Ιρλανδία

CM–
PE 487.849/ΑΝΑΘ.
FdR 931897

51. Αναφορά 0216/2012 των B.P.L. και F.B.S., ισπανικής
ιθαγένειας, φέρουσα 76 υπογραφές, σχετικά με την
εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην

CM– PE 514.888
FdR 942899
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περιοχή Cesuras (Λα Κορούνια, Γαλικία, Ισπανία)

52. Αναφορά 529/2012 του C.G., ρουμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με πρόγραμμα κατάρτισης για άτομα με αναπηρία

CM– PE 508.097
FdR 931948

53. Αναφορά 0865/2012 της Nadia Borisova,
βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την ένταξη
των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας στη Βουλγαρία

CM– PE 508.114
FdR 931997

54. Αναφορά 1014/2012 του Volodya Vasilev,
βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του
Συλλόγου Γενικών Ιατρών της Σόφιας (SAGMP),
όσον αφορά τη μη συμμόρφωση με την οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

CM– PE 504.301
FdR 925936

55. Αναφορά 1052/2012 της Λουκίας Στεργίου,
ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις πολιτικές
της ΕΕ για τη χορήγηση ασύλου σε υπηκόους τρίτων χωρών

CM– PE 513.209
FdR 939034

o O o

56. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 19.03.2014 , 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30
 20.03.2014, 9.00 – 12.30 


