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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ (2014)232_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Τετάρτη 19  Μαρτίου  2014,   9.00 – 12.30   και   15.00 – 18.30
Πέμπτη   20  Μαρτίου 2014,   9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα   

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1)

FdR 1023108

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
 20-21 Ιανουαρίου 2014

PV– PE527.915v02-00
FdR 1020678
+ παραρτήματα

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.

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

Θεμελιώδη δικαιώματα / Προστασία του παιδιού

* UK

5. Αναφορά 1229/2013 του K.Z. (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά 
με την επιβολή δικαστικής απόφασης, που θα του επιτρέψει να 
ασκήσει το δικαίωμα επικοινωνίας του με το παιδί του (ΗΒ / 
Mάλτα)
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

6. Αναφορά 1655/2013 της Laila Brice (λετονικής ιθαγένειας), 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση στο Ηνωμένο Βασίλειο για 
λόγους εθνικότητας, θρησκείας και γλώσσας 
(παρουσία του αναφέροντος) 
και 
Αναφορά 1852/2013 της Maija Zargarjana (λετονικής 
ιθαγένειας), σχετικά με εικαζόμενη διάκριση στο Ηνωμένο 
Βασίλειο για λόγους εθνικότητας, θρησκείας και γλώσσας
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

7. Αναφορά 2287/2013 του  Ale Ambrasaite (λιθουανικής 
ιθαγένειας), σχετικά με υποτιθέμενη διάκριση από τις βρετανικές 
αρχές για λόγους εθνικότητας, θρησκείας και γλώσσας, και 
παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου
και 
Αναφορά 2473/2013 του Ale Ambrasaite (λιθουανικής 
ιθαγένειας), σχετικά με υποτιθέμενη διάκριση από τις βρετανικές 
αρχές για λόγους εθνικότητας,  θρησκείας και γλώσσας, και  
παραβίαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου

   sir

8. Αναφορά 2531/2013 της Emma Thomson (βρετανίδας υπηκόκου) 
σχετικά με υποτιθέμενη διάκριση από τις βρετανικές αρχές λόγω 
αναπηρίας της μητέρας

   sir

9. Αναφορά 1707/2013 του Sabine Kurjo McNeill (γερμανικής 
ιθαγένειας) υπέρ της κατάργησης της υιοθέτησης χωρίς γονική 
συναίνεση (ΗΒ) 
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

* Κάτω Χώρες
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10. Αναφορά 0543/2009, του Kees van Beek, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη μη εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
από το Συμβούλιο Προστασίας Παίδων (Raad voor de 
Kinderbescherming) και την Υπηρεσία Μέριμνας Παίδων 
(Bureau Jeugdzorg) στις Κάτω Χώρες 

   CM–
   PE 430.515/ΑΝΑΘ. II
   FdR 824551

11. Αναφορά 0363/2011, της Barbara Anna Blaszak, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες αυθαίρετες ενέργειες και 
διακρίσεις λόγω ιθαγένειας από την ολλανδική Υπηρεσία 
Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 
473.773/ΑΝΑΘ.

   FdR 1003798

12.Αναφορά 0943/2012, της Jelena Antonova, λετονικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις και εικαζόμενη παραβίαση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των προσώπων
(Netherlands)
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 514.898
   FdR 942931
   LT NL

* Γαλλία

13. Αναφορά 1390/2012 της Krisztina Orosz, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εκτέλεση δικαστικής απόφασης που αφορά γονική 
μέριμνα σε διασυνοριακό επίπεδο και εικαζόμενη παραβίαση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων της
(Γαλλία)
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 514.959
   FdR 943053

* Πολωνία

14. Αναφορά 1920/2012 της Anita Kaminska, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη συμμόρφωσης της Πολωνίας με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση 
και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές 
γονικής μέριμνας

   sir 

* Ελλάδα

15. Αναφορά 1200/2007 του R.S. (γερμανικής ιθαγένειας) σχετικά με 
δικαιώματα πατρότητας (Γερμανία/Ελλάδα)

   CM–
   PE441.313/ΑΝΑΘ.
   FdR 1021987

* Ισπανία

16. Αναφορά 1013/2012, του Eduardo Raya Retamero, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κλοπή νεογνού σε νοσοκομείο στην 
Ισπανία και την αποτυχία των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς 
την υπόθεση

   CM– PE 519.616
   FdR 1004011
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και
Αναφορά 1201/2012, της Rosalía Gutiérrez Valdivia, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγωγή νεογέννητου βρέφους από 
νοσοκομείο της Ισπανίας και την αδυναμία των αρχών να 
διερευνήσουν δεόντως την υπόθεση
και
Αναφορά 1209/2012, της Maria Angustias Rodriguez Fernandez, 
ισπανικής ιθαγένειας, φέρουσα 2 υπογραφές, σχετικά με την 
απαγωγή νεογέννητων σε νοσοκομείο της Ισπανίας και την 
αδυναμία των αρχών να διερευνήσουν δεόντως τις σχετικές 
υποθέσεις
και
Αναφορά 1323/2012, της Encarnación Murillo López , ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κλοπή νεογνού σε νοσοκομείο στην 
Ισπανία και την αποτυχία των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς 
την υπόθεση
και
Αναφορά 1368/2012 της Encarnación Moya Gómez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγωγή νεογνού σε νοσοκομείο στην 
Ισπανία και την αδυναμία των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς 
την υπόθεση
και
Αναφορά 1369/2012 της Maria del Mar Guerrero Arjona, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την απαγωγή νεογνού σε 
νοσοκομείο στην Ισπανία και την αδυναμία των αρχών να 
διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση
και
Αναφορά 1631/2012, της Maria del Carmen Gómez Heredia, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την απαγωγή νεογνού σε 
νοσοκομείο της Ισπανίας και την αδυναμία των αρχών να 
διερευνήσουν επαρκώς την υπόθεση
και
Αναφορά 1772/2012 της Ana Peso Haro, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγωγή νεογνού σε νοσοκομείο στην Ισπανία 
και την αδυναμία των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς την 
υπόθεση
και
Αναφορά 1790/2012 της Ascensión Barbero Sánchez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγωγή νεογνού σε νοσοκομείο στην 
Ισπανία και την αδυναμία των αρχών να διερευνήσουν επαρκώς 
την υπόθεση
(ενδεχομένως παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 523.150
   FdR 1010220

Περιβάλλον

17. Αναφορά 1353/2011, του D.D., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατασκευή ενός χώρου ταφής απορριμμάτων στην περιοχή 
Yambol, στη Βουλγαρία

   CM– PE 
498.098/ΑΝΑΘ.

   FdR 938833
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(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

18. Αναφορά 0944/2004 της Sheila Ellis, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Κάτοικοι κατά τοξικού χώρου ταφής 
αποβλήτων», συνοδευόμενη από 7 υπογραφές, σχετικά με την 
υποτιθέμενη αδυναμία του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει 
την οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 367.729/ΑΝΑΘ. X
   FdR 1010171

19. Αναφορά 1833/2013 των Gisela Αστική και Gabriele Menzel 
(γερμανικής ιθαγένειας), για λογαριασμό διαφόρων οργανώσεων 
προστασίας των ζώων, η οποία συνοδεύεται 7724 υπογραφές, 
κατά των πειραμάτων σε ζώα και τον κανονισμό REACH
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   sir

Προστασία δεδομένων

20. Αναφορά 1008/2011 του/της Μ. λιθουανικής οικογένειας, εξ 
ονόματος του «Europejska Fundacja Praw Człowieka», σχετικά 
με μη τήρηση από τις λιθουανικές αρχές της οδηγίας 95/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 504.243
   FdR 925832

* * *

στις 15.00

Ανταγωνισμός

21. Αναφορά 1633/2012 των Mara Bizzotto, Gino Agerde και 
Rosario Boschieri, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Comitato 
Libera informazione Radio Televisiva, συνοδευόμενη από 11.432 
υπογραφές, σχετικά με την παραβίαση του δικαίου της ΕΕ από το 
ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι RAI
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 
519.770/ΑΝΑΘ.

   FdR 1021515

Περιβάλλον

22. Αναφορά 1845/2013 του Roland Egger (αυστριακής ιθαγένειας), 
εξ ονόματος της "atomstopp_oberoesterreich», η οποία 
συνοδεύεται 14658 υπογραφές, σχετικά με το ενιαίο ασφάλισης 
σε επίπεδο ΕΕ για την αστική ευθύνη από ατυχήματα σε 
πυρηνικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

   sir
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(παρουσία του αναφέροντος)

23. Αναφορά 1042/2011 του Reinhard Uhrig, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Friends of the Earth Αυστρίας, που συνοδεύεται 
από περίπου 98.500 υπογραφές, σχετικά με τη σταδιακή 
κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας που πρέπει να ξεκινήσει 
άμεσα σε παγκόσμιο επίπεδο
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 
487.868/ΑΝΑΘ.

   FdR 922955

24. Αναφορά 1403/2011, του H.W.F., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την επέκταση του σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας 
στο Temelin της Τσεχικής Δημοκρατίας

   CM– PE 494.746
   FdR 911584 

25. Αναφορά 2383/2013 του Heinz Mutzek (αυστριακής ιθαγένειας), 
εξ ονόματος του Lessee Association of Hirschstetten 
(Mieterbeirat Siedlung Hirschstetten), σχετικά με τη 
σχεδιαζόμενη κατασκευή επέκτασης αυτοκινητόδρομου στα 
προάστια της Βιέννης και τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

26. Αναφορά 0559/2009 του José Vázquez Gómez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación movida Pro Parque 
Tamarguillo», σχετικά με την κατασκευή διακλάδωσης 
αυτοκινητοδρόμου που θα υποβαθμίσει πάρκο στη Σεβίλλη
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
PE438.300/ΑΝΑΘ.

   FdR 859599

27. Αναφορά 0971/2013 του Carlos Alonso Cidad, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στη 
δεξαμενή Oiola στη Χώρα των Βάσκων
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

28. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *
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Πέμπτη  20  Μαρτίου  2014   στις  9.00.

29. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Διακρίσεις

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

   CM– PE 527.894
   FdR 1015884

Κοινωνικές υποθέσεις

31. Αναφορά 1273/2010 του Lorenzo Torto, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 464869/ΑΝΑΘ.
   FdR 911519 

32. Αναφορά 267/2012, του József Darányi, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 474/2012 του Karoly Katus, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, η 
οποία συνοδεύεται από 1.860 υπογραφές, σχετικά με την 
κατάργηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης στην 
Ουγγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 479/2012 του/της L.G.T., ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 483/2012, του Attila Fazekas, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 625/2012, του Csaba Nyakó, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση των συστημάτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 762/2012 του Florian Koczka, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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και
Αναφορά 1144/2012, του István Balogh, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση των ρυθμίσεων περί πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 1261/2012 του László Kuti, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της 'KNOE' (Ένωση για την προστασία των 
συμφερόντων των ατόμων που λαμβάνουν πρόωρη 
συνταξιοδότηση), σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος 
πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 0477/2013, του E.S.F., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάργηση των προγραμμάτων πρόωρης συνταξιοδότησης 
στην Ουγγαρία

  
sir

Ευρωπαϊκά ταμεία

33. Αναφορά 2761/2013 των Marek Suski και Wojciech Surkiewicz 
πολωνικής ιθαγένειας, φέρουσα περίπου 10 000 υπογραφές 
σχετικά με τη διανομή των ευρωπαϊκών κεφαλαίων στην περιοχή 
Mazowieckie Voivodship (Πολωνία)
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   sir

Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις

34. Αναφορά 1480/2012, του O. K. H. K., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υποχρεωτική υποτίμηση της αξίας των ομολόγων 
του ελληνικού δημοσίου που έχουν στην κατοχή τους 
μικροεπενδυτές
( !!! ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για τη συνεδρίασης της 1ης Απριλίου  !!! 
)

   sir

Περιβάλλον

35. Αναφορά 0172/2013του Eduard Rabal Vidal, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον τομέα ανανεώσιμης ενέργειας στην 
Ισπανία
και
Αναφορά 0430/2013του Jorge Barredo, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Unión Española Fotovoltaica, συνοδευομένη από 
14 υπογραφές, σχετικά με το πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας στην Ισπανία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 0709/2013 των Miguel Ruperez Marco και Elena 
Caminero Muñoz, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
εταιρειών Dulcinea Solar 61 και Dulcinea Solar 62, η οποία 

   sir

   sir

   sir
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συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με το πλαίσιο για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ισπανία
και
Αναφορά 1481/2013 του Piet Holtrop (ισπανού υπηκόου), 
σχετικά με τις ενέργειες της ισπανικής κυβέρνησης σε αντίθεση 
με τους στόχους της οδηγίας 2009/28/ΕΚ στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

36. Αναφορά 1331/2012του Roberto Albanese, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κρίση στον τομέα ηλιακής ενέργειας στην Ιταλία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 529.912
   FdR 1022157

37. Αναφορά 1160/2009, του Werner Sandig, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εγκατάσταση δύο αιολικών πάρκων στη 
μεθοριακή περιοχή Ούστι ναντ Λάμπεμ της Τσεχίας και τις 
συνεπαγόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε 
γειτνιάζουσες περιοχές της Γερμανίας
και
Αναφορά 1246/2010 του Thomas Kirsten, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της πόλης Altenberg στη 
νοτιοανατολική Γερμανία, σχετικά με παράβαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας για το περιβάλλον σε σχέση με την κατασκευή 
πάρκου ανεμογεννητριών σε παρακείμενη περιοχή που βρίσκεται 
κοντά στα σύνορα με την Τσεχία
και
Αναφορά 1501/2010 του Frank Legler, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Erzgebirgezweigverein Geising», η οποία 
συνοδεύεται από περίπου 350 υπογραφές, σχετικά με την 
παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με 
την κατασκευή αιολικού πάρκου στη γειτονική τσεχική 
συνοριακή περιοχή

   CM–
   PE 441.094/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1010178

38. Αναφορά 1008/2010, του Peter Kranz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη λαϊκή διαμαρτυρία κατά σχεδίου κατασκευής 
αιολικού πάρκου στο Wolfhagen/Έσση

   CM–
PE462.668/ΑΝΑΘ.

   FdR 887594

39. 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 

40. Αναφορά 0757/2010 του Hartmut Tannenberger, γερμανικής 
ιθαγένειας, συνοδευόμενη από περίπου 11.000 υπογραφές, 
σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή Erzgebirge 

   CM–PE 
462.653/ΑΝΑΘ.

   FdR 882137 
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στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας

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

41. Αναφορά 0385/2008, της Anna Schnackers, ολλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πανευρωπαϊκή αναγνώριση της 
ταυτότητας ατόμου με αναπηρία

   CM– PE 
415.116/ΑΝΑΘ.

   FdR 1017782

42. Αναφορά 0971/2009, των Angela και William Flanagan, 
βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει για 
την υγεία ελαττωματικό αποχετευτικό σύστημα και με την 
άρνηση των αρχών να λάβουν μέτρα

   CM–
   PE 441.089/ΑΝΑΘ.. 

III
   FdR 1017783

43. Αναφορά 0372/2011, της S.M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διαφορές μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας όσον αφορά 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ιατρικής 
ειδικότητας

   CM– PE 
475.884/ΑΝΑΘ.

   FdR 1015815

44. Αναφορά 0567/2011 του Fabio Albanese, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση του ιταλικού Υπουργείου Παιδείας να 
πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του "Diploma di maturità 
magistrale" (ιταλικό δίπλωμα που αντιστοιχεί σε απολυτήριο 
λυκείου διδασκαλικής κατεύθυνσης) με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2005/36/ΕΚ

   CM– PE 
519.572/ΑΝΑΘ.

   FdR 1017788

45. Αναφορά 0744/2011 της Maria Antónia Busto Ortiz, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απόρριψη καρκινογόνων μετάλλων 
που έχουν εναποτεθεί στην εξοχική της κατοικία

   CM– PE 
508.083/ΑΝΑΘ.

   FdR 1012842

46. Αναφορά 0075/2012 του/της B.H., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις προϋποθέσεις για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ουγγαρία

   CM– PE 523.126
   FdR 1010191

47. Αναφορά 0218/2012, της Eva Bencze, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση του ρουμανικού επαγγελματικού 
τίτλου στην Ιταλία

   CM–
   PE 498.102/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1017802

48. Αναφορά 0325/2012 Wolfgang Semrad, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας

   CM– PE 528.125
   FdR 1017831
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49. Αναφορά 0624/2012 του Kumar Sreeram (ινδικής ιθαγένειας), 
σχετικά με την αναγνώριση των διπλωμάτων, πιστοποιητικών ή 
άλλων τίτλων οδοντιάτρου

   CM– PE 
504.259/ΑΝΑΘ.

   FdR 1010195

50. Αναφορά 0663/2012, του Beniamino Sandrini, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα στο πλαίσιο της 
δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην επαρχία
της Βερόνα

   CM–
   PE 504.261/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1017803

51. Αναφορά 0755/2012 του L.Μ., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ανεπάρκειες του νομικού συστήματος στην Ουγγαρία

   CM– PE 
504.268/ΑΝΑΘ.

   FdR 1017805

52. Αναφορά 0757/2012 Andrzej Stepniewski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αλλαγή της διαδικασίας υποβολής καταγγελίας προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράβαση του κοινοτικού δικαίου

   CM– PE 528.126
   FdR 1017832

53. Αναφορά 0904/2012, του Guiso Gavino, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή νέου αποτεφρωτήρα στον χώρο 
επεξεργασίας αποβλήτων στην περιοχή Macomer/Tossilo της 
Σαρδηνίας (Ιταλία).

   CM–
   PE 506.289/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1017806

54. Αναφορά 0962/2012, του Santo Grammatico, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης Legambiente, σχετικά με την εξορυκτική 
δραστηριότητα στο λατομείο ασβεστόλιθου του Monte Parodi 
στην κοινότητα του Ricco del Golfo (La Spezia - Λιγουρία)

   CM–
   PE 506.299/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1015822

55. Αναφορά 1008/2012, της Cecilia Sanna, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση των ιατρικών βεβαιώσεων

   CM– PE 528.127
   FdR 1017833

56. Αναφορά 1208/2012, του Mihai Jurcau, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη λειτουργία του δικαστικού συστήματος στη 
Ρουμανία

   CM– PE 528.128
   FdR 1017834

57. Αναφορά 1251/2012, της μη κερδοσκοπικής ένωσης «Occupy for 
Animals», (Λουξεμβούργο) σχετικά με την κακομεταχείριση των 
αδέσποτων ζώων

   CM– PE 
508.162/ΑΝΑΘ.

     FdR 1017808

58. Αναφορά 1252/2012 του Gregory Barton, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες δυσκολίες κατά την απόκτηση θεώρησης 
για τη σύζυγό του, η οποία διαθέτει ταϊλανδική ιθαγένεια, από το 
γαλλικό προξενείο στη Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη)

   CM– PE 
514.949/ΑΝΑΘ.

   FdR 1015823

59. Αναφορά 1356/2012 του Matías Alonso Blasco, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πληθώρα ανεξιχνίαστων υποθέσεων 
βίαιων εξαφανίσεων στην Ισπανία

   CM– PE 527.878
   FdR 1015863
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60. Αναφορά 1481/2012, της Susanne Anzengruber, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις κυνομαχίες στην Ευρώπη

   CM– PE 
519.651/ΑΝΑΘ.

   FdR 1017809

61. Αναφορά 1533/2012 της Monika Pape, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εισροή υδάτων στην οικία της λόγω προβλημάτων με 
το σύστημα αποστράγγισης

   CM– PE 527.882
   FdR 1015868

62. Αναφορά 1696/2012 του I.M.  πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη ορθές πρακτικές της ολλανδικής υπηρεσίας απασχόλησης

   CM– PE 527.886
   FdR 1015873

63. Αναφορά 1807/2012 του Dino Guido Rinoldi και των Bisio 
Alessandra, Fabrizio Baldizzone, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης LETA, σχετικά με την κατάχρηση 
εμπορικών σημάτων στην εσωτερική αγορά

   CM– PE 527.890
   FdR 1015879

64. Αναφορά 1813/12 του Krisztian Pifko, ουγγρικής ιθαγένειας, 
φέρουσα 2857 ηλεκτρονικές υπογραφές, σχετικά με την 
αποκατάσταση του ελεύθερου εμπορίου υγρών για ηλεκτρονικά 
τσιγάρα στην Ουγγαρία

   CM– PE 527,891
   FdR 1015881

65. Αναφορά 1825/2012 του João Paulo Gomes Baptista, 
πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με πρόσφατες μεταβολές των 
εδαφικών ορίων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Πορτογαλία

   CM– PE 527.892
   FdR 1015882

66. Αναφορά 1838/2012 της Ramona Riscau, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρηματοδότηση επιλέξιμων σχεδίων στο πλαίσιο 
του ΕΓΤΑΑ (μέτρο 141) στη Ρουμανία

   CM– PE 524.854
   FdR 1012885

67. Αναφορά 1868/2012, του Cătălin Bizgan, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον φόρο για τις ρυπογόνες εκπομπές από τα οχήματα 
στη Ρουμανία

   CM– PE 524.855
   FdR 1012886

68. Αναφορά 1896/2012 της Calin Carmen Elena (ρουμανικής 
ιθαγένειας), για τις αναγνωρίσεις των πτυχίων στην ΕΕ

   CM–
   PE 527.895
   FdR 1015885

69. Αναφορά 1936/2012 του L.S., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παράλειψη της Ουγγαρίας να συμμορφωθεί με τη 
νομοθεσία της ΕΕ που αφορά την εκτέλεση δικαστικών 
αποφάσεων στον τομέα της γονικής μέριμνας σε διασυνοριακό 
πλαίσιο

   CM– PE 527.896
   FdR 1015886

70. Αναφορά 1943/2012 της Aferdita Hasandocaj, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την οικονομική κρίση στην Ιταλία

   CM– PE 528.123
   FdR 1017829
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71. Αναφορά 1952/2012 του/της G.A., βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον διορισμό φορολογικού αντιπροσώπου στην 
Πορτογαλία

   CM– PE 527.899
  FdR 1015890

72. Αναφορά 0001/2013 του Lorenz, H. Becker (γερμανικής 
ιθαγένειας) σχετικά με τις διαφορετικές νομικές διατάξεις σχετικά 
με την πτώχευση στην ΕΕ

   CM– PE 528.124
   FdR 1017830

73. Αναφορά 0006/2013 του Mohamed Musa Gbondo Sama, 
γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη άνιση μεταχείριση 
εκ μέρους των γερμανικών αρχών που αφορά αίτηση θεώρησης

   CM– PE 528.169
   FdR 1018328

74. Αναφορά 0018/2013 του Lodovico Pizzati, ιταλικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 30.000 υπογραφές, σχετικά με την αναγνώριση, 
εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενός πιθανού 
δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της περιοχής του Veneto 
ως ανεξάρτητου ευρωπαϊκού κράτους 

   CM– PE 528.172
   FdR 1018331

75. Αναφορά 0020/2013 της Lea Ruth Ziebold, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατεδάφιση προστατευόμενων κτιρίων 
στην Segovia, την Avila και τη Salamanca στην Ισπανία

   CM– PE 527.901
   FdR 1015892

76. Αναφορά 0022/2013, του/της L.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την περιβαλλοντική μόλυνση που προκαλείται από τη μονάδα 
παραγωγής βιοαερίου στην περιοχή Castiglion Fibocchi (Arezzo 
– Ιταλία)

   CM– PE 528.173
   FdR 1018333

77. Αναφορά 0041/2013, του Jos Eisberg, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έγκριση του φυτού stevia 

   CM– PE 527.902
   FdR 1015893

78. Αναφορά 0048/2013, του Norbert Claus, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εκπαίδευση οδηγών

   CM– PE 527.903
   FdR 1015895

79. Αναφορά 0068/2013, του Holger Bauermeister, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την οδηγία 78/660/ΕΟΚ περί των ετησίων 
λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών

   CM– PE 527.904
   FdR 1015897

80. Αναφορά 0073/2013 των Χρήστου Βλαχογιάννη και Γιάννη 
Λεβεντάκη, ελληνικής ιθαγένειας, φέρουσα 3.400 υπογραφές, 
σχετικά με την κατάσταση του συστήματος δημόσιας υγείας στα 
νησιά Πάρος και Αντίπαρος

   CM– PE 527.905
   FdR 1015898

81. Αναφορά 0075/2013 του Nutan Sampat, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον νέο κανονισμό για τα φαρμακευτικά προϊόντα

   CM– PE 524.864
   FdR 1012896
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82. Αναφορά 0086/2013 του Petr Kohout, τσεχικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καταπολέμηση της εξάρτησης από τα τυχερά 
παιχνίδια

   CM– PE 528.178
   FdR 1018338

83. Αναφορά 0095/2013 του Jürgen Engert, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πληρωμή τελών στάθμευσης στο Άμστερνταμ και 
το Ρότερνταμ

   CM– PE 528.179
   FdR 1018339

84. Αναφορά 0112/2013, της Marta Mariani, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον Καθεδρικό Ναό της Σαρτρ

   CM– PE 528.181
   FdR 1018341

85. Αναφορά 0177/2013 του Andrea Dimitri, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
στην Ισπανία

  CM– PE 528.184
   FdR 1018344

o O o

86. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
   1.04.2014, ,  9.00 – 12.30   και   15.00 – 18.30


