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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2009)174_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2009, από 3.00 μμ έως 6.30 μμ
Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009, από 9.00 πμ έως 12.30 μμ

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα ASP A3G-2

::

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1      PE 427.054
     FdR 786314

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης για τη συγκρότηση σε σώμα η οποία 
πραγματοποιήθηκε στις 16 Ιουλίου 2009            PE 427.143

     FdR 786765

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

                                               
1 Σύμφωνα με απόφαση της επιτρoπής, στις 30 Σεπτεμβρίoυ 1997, με βάση τo έγγραφo εργασίας PE
223.544, τα σημεία των τμημάτων Β και Γ τoυ σχεδίoυ ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθoύν 
καθόλoυ κατά τη διάρκεια της συνεδριάσεως αυτής. Ωστόσo κάθε μέλoς δύναται να ζητήσει έως τo
τέλoς της συνεδρίασης τη μεταφορά ενός σημείoυ από τα τμήματα Β ή Γ, στo τμήμα Α· τo σημείo
αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στo τμήμα Α πρoσεχoύς συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.
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4. Διάφορα

5. Παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών
(Παρουσίαση σε Powerpoint)

Παρουσία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

A. Αναφορές προς συζήτηση στην επιτροπή επί τη βάσει γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής

Ανταγωνισμός

6. Αναφορά 0511/2008, της Marina Mastromauro, ιταλικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Pastificio Attilio Mastromauro 
σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη νομοθεσία για την παρασκευή
ζυμαρικών στην Ιταλία

   CM– PE 423.907
   FdR 782526

7. Αναφορά 0473/2008, του Christoph Klein, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη λήψη μέτρων από την Επιτροπή 
όσον αφορά μια υπόθεση ανταγωνισμού και τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της στην ενδιαφερόμενη εταιρεία 

    CM– PE 423.642
    FdR 778159

Ενέργεια

8. Αναφορά 1216/2008, του Paolo Brundu, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ενεργειακή πολιτική στην Ιταλία 

   CM– PE 424.013
   FdR 784415

Περιβάλλον

9. Αναφορά 0392/2008, του Jose Luis Rodriguez Taborda, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Plataforma Mazagon 
Verde Puerta de Donana, η οποία συνοδεύεται από 584 
υπογραφές, σχετικά με την παύση κατασκευής αιολικών
εγκαταστάσεων στο Puerto de Huelva 

   CM– PE 423.637
   FdR 777581

10. Αναφορά 1398/2008, του κ. Koldo Ortiz de Guinea, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης MEDIAK ASKE, σχετικά με 
την ενδεχόμενη καταστροφική επίδραση στο περιβάλλον των 
αιολικών πάρκων των προγραμματισμένων για ανέγερση σε 
προστατευόμενες από το Natura 2000 περιοχές στην Alava 

   CM – PE 426.988
  FdR 785719
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(Ισπανία)

11. Αναφορά 1814/2008, του U. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με περιβαλλοντική βλάβη που προκαλείται από αιολικό πάρκο 

    CM– PE 426.911
    FdR 784472

12. Αναφορά 0450/2004, των μελών της ΜΚΟ «Plataforma Sabor 
Livre», πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με σχέδιο κατασκευής 
φράγματος στον ποταμό Sabor 
και
Αναφορά 0864/2006, του Iván Ramírez, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma Sabor Livre», σχετικά 
με σχέδιο κατασκευής υδροηλεκτρικού σταθμού στην κοιλάδα 
Sabor στην Πορτογαλία 

    PE 355.396/REV. III
    FdR 708585

13. Αναφορά 1020/2006 , του Didier Fabri, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων 
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 396.608/REV
   FdR 766184

14. Αναφορά 980/2007, του κ. Torkild Todsen, δανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Borgergruppen» (Ομάδα Πολιτών), σχετικά με 
το σχέδιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Kiplev και 
Sønderborg στη Δανία 

   CM– PE 411.974/REV
   FdR 782465

15. Αναφορά 1129/2008, της Veronica Dini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος των L'Altrainformazione, Comitato «No al Civis 
Mazzini – Savena» και Comitato Palsport Riva Reno - Lame -
San Felice - Marconi, σχετικά με ένα έργο δημοσίων μεταφορών
στην Μπολόνια και το San Lazzaro di Savena (Ιταλία) 

   CM– PE 423.921
   FdR 782543

16. Αναφορά 0651/2008, του κ. Jose Miguel Gonzalez Cruz, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociacion de 
Vecinos Huerta de la Salud», σχετικά με τη σχεδιαζόμενη
αφαίρεση 229 δένδρων από τον κήπο του Prado de San Sebastian 
(Σεβίλλη)

   CM– PE 423.911
   FdR 782530
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17. Αναφορά 78/2007 του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων σε 
τοποθεσία στην Ανατολική Αττική 

   PE 396.614/REV. II
   FdR 777465

18. Αναφορά 0978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της 
Μεγαλόπολης, σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρους 
των ελληνικών αρχών των κοινοτικών κριτηρίων και διαδικασιών 
υποδοχής των αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευής χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της 
Πελοποννήσου, στην Ελλάδα 

   CM– PE 421.179
   FdR 770978

19. Αναφορά 0206/2007, του κ. David Rogers, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις δυσάρεστες οσμές και την καταστροφή 
του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή του χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων του Whiteriver, στο Collon της 
Ιρλανδίας 

   CM– PE 406.072
   FdR 723212

20. Βουλγαρικές ακτές στον Εύξεινο Πόντο  (Natura 2000)

Αναφορά 0745/2007, του Andrey Kovatchev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της βαλκανικής ένωσης για την 
προστασία της φύσης, σχετικά με τη μη υλοποίηση του δικτύου 
Natura 2000 στη Βουλγαρία 
και
Αναφορά 0997/2007, του Ivailo Ivanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της βουλγαρικής εταιρείας προστασίας πτηνών, η 
οποία συνοδεύεται από 6 ακόμη υπογραφές, σχετικά με την 
πλημμελή μεταφορά του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία ως 
αποτέλεσμα της παραβίασης των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και 
τους οικοτόπους 
και
Αναφορά 1299/2007, της Marianna Perianova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με έρευνα και δράσεις που αφορούν 
τοποθεσίες του δικτύου Natura 2000 καθώς και την παύση των 
παράνομων οικοδομικών δραστηριοτήτων στη Βουλγαρία και της 
οικοδομικών δραστηριοτήτων που νομιμοποιήθηκαν λόγω 
διαφθοράς 
και
Αναφορά 1494/2007, της Plamena Naydenova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με σχέδια οικοδόμησης σε προστατευόμενα 
φυσικά καταφύγια (Natura 2000) 
και
Αναφορά 0526/2008, της Vera Pentkantchin, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή από την κυβέρνηση της 

    PE 404.456/REV.
    FdR 786449

   PE 407.997/REV.
    FdR 786495

    PE 413.998/REV.
    FdR 756051

    CM– PE 420.004
    FdR 766620

   PETI20090430_sir
   1336-08_EN
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Βουλγαρίας της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με το δίκτυο 
Natura 2000 
και
Αναφορά 1336/2008 του Andrey Kovatchev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 1 υπογραφή, σχετικά με πλημμελή 
υλοποίηση του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία και σχετικά 
με μη ικανοποιητική εξέταση εκ μέρους της Επιτροπής μιας 
συναφούς καταγγελίας 
και
Αναφορά 1518/2008, της Irina Mateeva, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της βουλγαρικής εταιρείας για την προστασία των 
πτηνών, σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις βουλγαρικές αρχές 
των διατάξεων για τις ζώνες ειδικής προστασίας όπως ορίζονται 
στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως 
των αγρίων πτηνών 
και
Αναφορά 1675/2008, του Alexander Karakachanov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «βουλγαρικού κόμματος των 
Πρασίνων/Πρασίνων της Βουλγαρίας», σχετικά με ανταλλαγές 
εκτάσεων και διαφθορά στη Βουλγαρία
και
Αναφορά 1790/2008, του Georgi Atanasov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το πολεοδομικό καθεστώς στην πόλη 
Βάρνα στη βουλγαρική ακτή του Εύξεινου Πόντου 

   PETI20090430_sir
   1518-08_EN

   PETI20090430_sir
   1675-08_EN

   PE 427.074
   FdR 786451

21. Αναφορά 0631/2007, του Juan Antonio Lopez de Uralde, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Greenpeace Ισπανίας, 
σχετικά με την προστασία και διατήρηση του δέλτα του Huelva 

Αναφορά 1465/2007, του κ. Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, σχετικά με την απουσία απάντησης στην 
καταγγελία του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ για τον ανταγωνισμό από την 
Empresa Pública de Géstión Medioambiental de Andalucia 
(EGMASA) 
και 
Αναφορά 1682/2008, του José Pablo Vázquez Hierro, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης Mesa de la Ría de Huelva, 
και του Pedro Jiménez San José, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του κόμματος Izquierda Unida -los Verdes-
Convocatoria por Andalucía de Huelva, η οποία συνοδεύεται από 
1 525 υπογραφές, σχετικά με τοξικά και ραδιενεργά απόβλητα 
που απορρίπτονται στα έλη του ποταμού Tinto και στον ποταμό 
Huelva στην Ισπανία 

    CM– PE 402.639
    FdR 708921

    PE 421,496
    FdR 777562

  
 PETI20090901_sir
   1682-08_EN

Μεταφορές
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22. Αναφορά 1085/2007, του Axel Bandow, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου 

   CM– PE 415.063
   FdR 782467

23. Αναφορά 0550/2008, του κ. Stewart Dalton, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διαμαρτυρία κατά των σχεδίων για 
κλείσιμο του αερολιμένα του Sheffield 

   CM– PE 423,645
   FdR 777583

24. Αναφορά 0434/2006, του Marco Neves da Silva, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί πλημμελών συνθηκών 
ασφάλειας στο αεροδρόμιο του Πόρτο 

   PE 386.626/REV.
   FdR 713613

* * *

2  Σεπτεμβρίου 2009, 9.00 – 12.30

από τις 9 π.μ. .έως τις 10 π.μ.   (κεκλεισμένων των θυρών)

25. Συνεδρίαση συντονιστών

***********

στις 10 π.μ.

26. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Θεμελιώδη δικαιώματα

27. Αναφορά 0901/2008, του David Skinner, εικαζόμενης σουηδικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Χριστιανών 
Επιχειρηματιών, σχετικά με το θεμελιώδες δικαίωμα της 
«ελευθερίας του μη συνεταιρίζεσθαι» 
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 421.175
   FdR 770973
+ PETI20090901_
γνωμοδότησηEMPL901
-08_

Ελευθερία διακίνηση



OJ\786314EL.doc 7/15 PE427.054v01-00

EL

28. Αναφορά 1442/2008, της CB, κατοίκου του Ηνωμένου 
Βασιλείου, η οποία συνοδεύεται από 100 υπογραφές, σχετικά με 
τις αρνητικές επιπτώσεις της μεγάλης διάρκειας των διαδικασιών 
για τη χορήγηση αδειών διαμονής στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και
Αναφορά 0830/2006, του κ. Tobias King, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από το 
Ηνωμένο Βασίλειο 
και
Αναφορά 1068/2008, της κ. Florencia Guillen, μεξικανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με δυσκολίες λόγω υπερβολικής διάρκειας 
της εξέτασης της αίτησής της για άδεια παραμονής αορίστου 
χρόνου στο Ηνωμένο Βασίλειο, μολονότι είναι παντρεμένη με 
υπήκοο ΕΕ 
και
Αναφορά 55/2009 του κ. R.M. ινδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τις αρχές 
του ΗΒ 
και
Αναφορά 0143/2009, του κ. A.O., νιγηριανής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τις 
αρχές του ΗΒ 
και
Αναφορά 384/2009 του κ. Ali Umair σχετικά με κακές 
διοικητικές πρακτικές σχετικά με αίτηση για τη χορήγηση άδειας 
παραμονής που υπεβλήθη στο υπουργείο εσωτερικών του ΗΒ
και
Αναφορά  422/2009 του κ. Banas Jiri σχετικά με αίτηση για τη 
χορήγηση άδειας παραμονής που υπεβλήθη στο υπουργείο 
εσωτερικών του ΗΒ με βάση το άρθρο 10 της οδηγίας 2004/38

    CM– PE 426.894
    FdR 784447

   CM– PE 390.353/REV
    FdR 742579

    

PETI20090901_sir
   1068-08_EN

    PETI20090901_sir
   55-09_EN

    PETI20090901_sir
   143-09_EN

    PETI20090901_sir
   384-09_EN

    PETI20090901_sir
   422-09_EN

29. Αναφορά 697/2007 του κ. Razvan Veer ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από 
τις αρχές του ΗΒ

    PETI20090901_sir
   697-07_EN

30. Αναφορά 1009/2008, του Bruno Paul Longy, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί 
μετανάστευσης του ΗΒ και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 
σύζυγός του, υπήκοος τρίτης χώρας, αναφορικά με την παραμονή 
της στο Ηνωμένο Βασίλειο 

    PETI20090901_sir
   1009-09_EN

31. Αναφορά 1307/2007, του Richard Willmer, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση του δικαιώματος συζύγου 
βρετανού πολίτη που ασκεί δικαιώματα που απορρέουν από τη 
Συνθήκη στην Ιταλία να συνοδεύσει τον σύζυγό της στο 

   CM– PE 414.051
   FdR 745751
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Ηνωμένο Βασίλειο 

32. Αναφορά 1047/2007, του Pol O' Morain, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις έκδοσης θεώρησης για 
μέλη οικογενείας ευρωπαίων πολιτών 

   CM– PE 414.112
   FdR 746029

33. Αναφορά 0448/2008, της K. A., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των αρχών της ΕΕ για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της Ένωσης εκ μέρους 
των γαλλικών αρχών 

   CM– PE 420.001
   FdR 766617

34. Αναφορά 1067/2008, του κ. Kamaljit Bharath, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών από το 
βελγικό προξενείο στο Λονδίνο 
και
Αναφορά 1396/2008, του κ. Andrew Wilson, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της οδηγίας 
38/2004/ΕΚ από την πρεσβεία του Βελγίου στο Λονδίνο 

    PETI20090901_sir
   1067-08_EN

    PETI20090901_sir
   1396-08_EN

35. Αναφορά 0242/2007, του Lars Evan Jørgensen, δανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα με την Υπηρεσία Αλλοδαπών 
της Δανίας 

    CM– PE 423.897
    FdR 782514

36. Αναφορά αριθ. 995/2002 του κ. Στυλιανού Ζαμπετάκη, έλληνα 
υπηκόου, εξ ονόματος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελλάδος, 
σχετικά με την εφαρμογή στην Ελλάδα του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) 3577/92 σχετικά με τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές (καμποτάζ) 

   PE 339.437/REV. IV
   FdR 749744

Αναγνώριση προσόντων

37. Αναφορά 0357/2006, του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις 
μαλτεζικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας για την αναγνώριση 
της ισοτιμίας των προσόντων 

   PE 388.748/REV. II
   FdR 749769
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Μεταφορές

38. Αναφορά 1297/2007, του F.J.C., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2002/85/ΕΚ από τις αρχές της 
Μάλτας 

   CM– PE 421,144
  FdR 770908

Φορολογία

39. Αναφορά 0299/2005, του Oisin Jones-Dillon, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον φόρο αναχώρησης στη Μάλτα 
Αναφορά 0415/2005, της Anna Ignacak Mifsud, μαλτέζικης 
ιθαγένειας, σχετικά με τον φόρο αναχώρησης στη Μάλτα Αναφορά 
0419/2005, του Robert G. Coenen, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τον φόρο αναχώρησης στη Μάλτα 
Αναφορά 0533/2005, του Matthew Buttigieg, μαλτέζικης ιθαγένειας, 
σχετικά με περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, 
η οποία προκαλείται από τα υψηλά αεροπορικά τέλη στη Μάλτα 

Αναφορά 0490/2006, του Michael Tanti-Dougall, μαλτεζικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομόσπονδης ένωσης ταξιδιωτικών και 
τουριστικών πρακτόρων (FATTA), σχετικά με την ολιγωρία 
ανάληψης δράσης εκ μέρους της Επιτροπής για μια καταγγελία κατά 
του μαλτεζικού φόρου αναχώρησης 

PE 376.489/REV.
FdR 687527

PE 392.309
FdR 679807

40. Αναφορά 0363/2008, της Doris Mueller, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις ελληνικές αρχές 

   CM–PE 416.403 REV
   FdR 766202

Παλαιστίνη

41. Αναφορά 1451/2008, του David Pegg, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του παραρτήματος στο York της Εκστρατείας Αλληλεγγύης 
στην Παλαιστίνη, σχετικά με την ανανέωση της χρηματοδότησης της ΕΕ 
προς την ισραηλινή επιτροπή κατά της κατεδάφισης σπιτιών (ICHD)
και
Αναφορά 463/2009 του κ. Tomasz Brzdak, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση στην Παλαιστίνη

   CM– PE 426.996
   FdR 785729

   PETI20090901_sir
   463-09_EN

42. Αναφορά 1764/2008, του David Pegg, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της EU Trade Group of the Palestinian Solidarity Campaign 
(Εμπορική ομάδα της ΕΕ για την εκστρατεία αλληλεγγύης προς την 
Παλαιστίνη), σχετικά με την απαγόρευση όλων των εισαγωγών στην ΕΕ 
προϊόντων που προέρχονται από τους ισραηλινούς οικισμούς στα 
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

   PETI20090901_sir
   1764-08_EN
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B. Αναφορές των οποίων προτείνεται η περάτωση υπό το φως της γραπτής απάντησης 
της Επιτροπής 

43. Αναφορά αριθ. 253/2000, του κ. Μιχαήλ Αγγελόπουλου, έλληνα 
υπηκόου, σχετικά με την απόλυση 188 εργαζομένων από το εργοστάσιο 
λιπασμάτων

   CM– PE 302.895
   FdR 785664

44. Αναφορά αριθ. 1015/2001, της κ. Cathy Darling, ιρλανδής 
υπηκόου, εκ μέρους του συλλόγου "Families Advocate 
Immediate Redress - FAIR" σχετικά με ανωμαλίες στους 
κανονισμούς για τον κλάδο των ταξί στην Ιρλανδία 

   CM– PE 321.492/REV
   FdR 489599

45. Αναφορά 0442/2006, του κ. Peter Dunne, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη δραστηριότητα της ιρλανδικής υπηρεσίας ρύθμισης της 
λειτουργίας των ταξί 

   CM– PE 396.594
   FdR 691297

46. Αναφορά 0989/2004, του Björn Wackerhagen, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Kieler Wach- und Schliessgesellschaft» (μιας εταιρείας 
ασφαλείας με έδρα το Κίελο) σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής για 
την τροποποίηση της οδηγίας 2003/88/ΕΚ σχετικά με ορισμένα στοιχεία 
της οργάνωσης του χρόνου εργασίας 

    CM– PE 386.612
    FdR 785667

47. Αναφορά 148/2005, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης Οικολόγων Ανατολικής Ουγγαρίας», η οποία 
συνοδεύεται από 4 000 υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή δρόμου 
και πολυκατοικιών στα πέριξ ενός τόπου Natura 2000

   CM– PE 367.643
   FdR 785668

48. Αναφορά 0080/2006, του José Camacho, πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Federatie van de Portuguese Gemeenschap in Nederland», 
σχετικά με ισχυριζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στις Κάτω Χώρες 

   CM– PE 388.740
   FdR 785669

49. Αναφορά 0090/2006, του Malte Magold, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Günther Schmidt, σχετικά με απαγόρευση της χρήσης 
επιβλαβών κεραμικών ινών σε οχήματα, ιδίως σε καταλυτικούς 
μετατροπείς 

   CM– PE 386.439
   FdR 785670

50. Αναφορά 0142/2006, του Wasilios Katsoulis, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες από 
γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες 
και 
Αναφορά 0609/2008 του Βασίλειου Κατσούλη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες από 

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867
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τον γερμανικό ασφαλιστικό κλάδο και την πρόσφατη απόφαση του 
Δικαστηρίου όσον αφορά την ακυρότητα συμβάσεων με ρήτρες που 
εισάγουν διακρίσεις λόγω αναπηρίας 

51. Αναφορά 0171/2007, της Breeda Moynihan Cronin TD, μέλους του 
ιρλανδικού κοινοβουλίου- Teachta Dála, σχετικά με τη μη τήρηση από 
μέρους των ιρλανδικών τηλεπικοινωνιακών αρχών των υποχρεώσεών 
τους που απορρέουν από την οδηγία για την καθολική υπηρεσία 

   CM– PE 392.341
   FdR 785673

52. Αναφορά 0477/2007, της Catherina Groeneveld, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγόρευση της ιδιωτικής κατ’ οίκον 
εκπαίδευσης στη Γερμανία 

   CM– PE 402.619/REV
   FdR 766204

53. Αναφορές 0701 και 0702/2007, των John McCarthy και Mary 
Maddock, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την αντίθεση στη 
θεραπεία με ηλεκτροσόκ που εφαρμόζεται στην Ιρλανδία στο πλαίσιο 
του νόμου περί διανοητικής υγείας του 2001 

   CM– PE 419.976
   FdR 766545

54. Αναφορά 0744/2007, του Hubert Busekros, γερμανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την απαγόρευση της 
κατ’ οίκον διδασκαλίας στη Γερμανία 

   CM– PE 416.409
   FdR 756143

55. Αναφορά 0840/2007, της Teresa Hayes, ιρλανδικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 12 υπογραφές, σχετικά με αδιαφορία και 
αμέλεια που επιδεικνύει η ιρλανδική κυβέρνηση όσον αφορά το 
εκπαιδευτικό σύστημα για ανηλίκους που πάσχουν από αυτισμό 

   CM– PE 418.051
   FdR 759752

56. Αναφορά 0932/2007 του Philip Andrews, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ για τις 
μετακινήσεις και την υποχρέωση θεώρησης για τους συζύγους 
πολιτών της ΕΕ 

   CM– PE 426.966
   FdR 785692

57. Αναφορά 0960/2007, της κ. Gerardine O'Brien, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με οικονομική ζημία που υπέστη λόγω αθέμιτης 
δραστηριότητας διευθυντή τοπικής τράπεζας 

    CM– PE 415,038
    FdR 749985

58. Αναφορά 0990/2007, του Carlos Carrasco Munoz de Vera, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατάχρηση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων σε σχέση με σχέδιο οδοποιίας στην Palazuela de Eresma 
(Ισπανία) 

   CM– PE 415.039
   FdR 749986

59. Αναφορά 1177/2007, της κ. Maura Griffin, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών της προσόντων 
ως καθηγήτριας πληροφορικής στο Ηνωμένο Βασίλειο 

   CM– PE 419.977
   FdR 766550

60. Αναφορά 1300/2007, του κ. Sheelagh Morris, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ομάδας St. Margarets Concerned Residents, σχετικά 
με παρατυπίες που αφορούν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και 

   CM– PE 414.271
   FdR 747484
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τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση με την έγκριση 
αναπτυξιακών έργων στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου 

61. Αναφορά 1416/2007, του κ. Roland Blomeyer, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διακριτική μεταχείριση πολιτών της ΕΕ ως 
συνέπεια της νέας ισπανικής νομοθεσίας για τους πολίτες της ΕΕ 
που διαμένουν στην Ισπανία 
και
Αναφορά 1500/2008, του κ. Graser, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις δυσχέρειες που προκαλεί η νέα ισπανική νομοθεσία που διέπει 
τις άδειες διαμονής των πολιτών της ΕΕ 

    PETI20090901_sir
   1416-07_EN

    CM– PE 426.998
    FdR 785731

62. Αναφορά 0461/2008, της Yolande Rodulfo, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με επίδομα ορφανών 

   CM– PE 416.509
   FdR 785678

63. Αναφορά 0657/2008, της Tanja Monti Hofer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα με την έγκριση τρίκυκλου οχήματος για τη 
μεταφορά επιβατών στη Γερμανία 

   CM– PE 426.968
   FdR 785694

64. Αναφορά 0706/2008, του Vladimir Plachetka, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση των γερμανικών αρχών να 
αναγνωρίσουν τις σπουδές Ιατρικής που πραγματοποίησε στην 
Τσεχία 

   CM– PE 418.079
   FdR 785680

65. Αναφορά 0847/2008, του Owen O’Neill, ιρλανδικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τον υπολογισμό της 
σύνταξής του και την ασυμβατότητά του με τις αρχές της οδηγίας 
2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, 
εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων 

   CM– PE 421,169
   FdR 770967

66. Αναφορά 0976/2008, της Σοφίας Παπαλεξίου, ελληνικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με μη συμμόρφωση 
των ελληνικών αρχών προς την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ 
αναφορικά με την εγκατάσταση σταθμού καθαρισμού υδάτων κατά 
μήκος λεκανών απορροής ποταμών και παράκτιων περιοχών στη 
βόρεια Ελλάδα 

   CM– PE 423.688
   FdR 777661

67. Αναφορά 1052/2008, του Aldwyn Llewelyn, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα νομικά δικαιώματα σε σχέση τα σύμφωνα συμβίωσης 
στη Γαλλία (PACS) και τη Βρετανία (civil partnership) 

    CM– PE 426.970
    FdR 785697

68. Αναφορά 1159/2008, του Udo Nietz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κοινοτική πολιτική στήριξης της ένταξης των ατόμων άνω 
των 50 ετών στον εργασιακό βίο 

   CM– PE 426.972
   FdR 785699
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69. Αναφορά 1160/2008, της Aicha Lahrouchi, μαροκινής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις συνθήκες εργασίας των μαροκινών γυναικών στην 
Ισπανία 

   CM– PE 426.973
   FdR 785700

70. Αναφορά 1250/2008, του Σωτηρίου Γκανάτσιου, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Ε.Α.Κ." (Ένωση θιγέντων 
γαιοκτημόνων και κτηνοτρόφων στην Κάρλα Μαγνησίας) σχετικά 
με την αποκατάσταση της λίμνης Κάρλας και τους συνεπαγόμενους 
περιορισμούς για τη χρήση αυτής από τους πληττόμενους αγρότες 
και κτηνοτρόφους

   CM– PE 426.994
   FdR 785727

71. Αναφορά 1272/2008 του Silvio Mundinger (γερμανικής ιθαγένειας), 
εξ ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών «Härtsfeld», η οποία 
συνοδεύεται από τρεις υπογραφές, σχετικά με σταθμό 
μετάδοσης/λήψης κινητής τηλεφωνίας 

   CM– PE 426.995
   FdR 785728

72. Αναφορά 1280/2008, της K.R., φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την υποχρεωτική χρήση οικολογικών απορρυπαντικών 

   CM– PE 426.975
   FdR 785703

73. Αναφορά 1283/2008 της Dorina Vasilescu ρουμανικής ιθαγένειας, 
για την εφαρμογή στην Ιταλία της οδηγίας 96/71/ΕΚ, σχετικά με την 
απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών 

   CM– PE 426.976
   FdR 785707

74. Αναφορά 1289/2008, της Mary Suzanne O'Connor, ελληνικής και 
βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συνασπισμού για την 
υπεράσπιση των ζώων στην Ελλάδα, σχετικά με τις παραβιάσεις εκ 
μέρους των ελληνικών αρχών των διατάξεων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού 
χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς 

   CM– PE 426.978
   FdR 785709

75. Αναφορά 1310/2007, της Margaret Cronin, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες 

CM– PE 414.052
 FdR 745756

76. Αναφορά 1359/2008, της κυρίας S.B., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ενιαίους κανόνες για τη χρήση ονομάτων και επωνύμων 

   CM– PE 426.987
   FdR 785718

77. Αναφορά 1399/2008, του M.S., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβιάσεις του δικαιώματός του σε ευεργέτημα πενίας, όπως αυτό 
ορίζεται στην οδηγία 2003/8/ΕΚ από τον συνήγορο νομικής βοήθειας 
της Μάλτας 

   CM– PE 426.989
   FdR 785720

78. Αναφορά 1404/2008, του Robert Verkerk, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Alliance for Natural Health, σχετικά με την άμεση 
ανάγκη αναθεώρησης του τρόπου εκτίμησης και ελέγχου των κινδύνων 
που εγκυμονούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία για τη δημόσια υγεία 

   CM– PE 426.991
   FdR 785722
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79. Αναφορά 1421/2008, του Gunar Erhardt, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη τήρηση στη Γερμανία της νομοθεσίας που αφορά την 
ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία 

   CM– PE 426.993
   FdR 785724

80. Αναφορά 1499/2008, του Jos Aalders, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του διαμεσολαβητή για τα παιδιά, σχετικά με την 
υποχρεωτική εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης στα αυτοκίνητα 

   CM– PE 426.997
   FdR 785730

81. Αναφορά 1541/2008, του Maurizio Infante, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1400/2002 ώστε να καλύπτει τις μοτοσικλέτες 

   CM– PE 427.002
   FdR 785735

82. Αναφορά 1583/2008, της Nicoleta Văcărăşteanu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στη Ρουμανία τίτλου 
σπουδών που αποκτήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο

   CM– PE 427.003
   FdR 785738

83. Αναφορά 1595/2008, του M.H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επιδότηση για κατοικία προς ιδιοκατοίκηση όσον αφορά την κατοικία 
του στο εξωτερικό 

   CM– PE 427.007
   FdR 785745

84. Αναφορά 1620/2008, του Κωνσταντίνου Αναστόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης ελλήνων φοροτεχνικών "ΠΕΦΕ", η 
οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την αποτυχία των 
ελληνικών αρχών κτηματογράφησης να συμμορφωθούν με τις 
διατάξεις της οδηγίας 91/533/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους 
όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας 

   CM– PE 427.011
   FdR 785749

85. Αναφορά 1639/2008, του Peter Bursch, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις προδιαγραφές σήμανσης και γνωστοποίησης για τα 
απορρυπαντικά στην Ευρώπη 

   CM– PE 427.012
   FdR 785750

86. Αναφορά 1665/2008, της Becky Hogge, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας «Open Rights Group», η οποία συνοδεύεται από 
13.952 υπογραφές, σχετικά με την παράταση της διάρκειας προστασίας 
του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας των ηχογραφήσεων 

    CM– PE 426.903
    FdR 784459

87. Αναφορά 1672/2008, του B. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διαφορές του πτωχευτικού δικαίου εντός της Ευρώπης 

   CM– PE 427.013
   FdR 785751

88. Αναφορά 1695/2008, του W. R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη τήρηση των διαδικασιών αμοιβαίας αναγνώρισης επαγγελματικών 
προσόντων στη Γαλλία και τη Γερμανία 

   CM– PE 427.014
   FdR 785752

89. Αναφορά 1753/2008, της κυρίας V.Τ.L, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη γερμανική ασφάλιση ασθενείας 

   CM– PE 427.015
   FdR 785753
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90. Αναφορά 1778/2008, της Ingela Bursjöö, σουηδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Föreningen Rädda Finngösravinen och 
Björnedammsdalen», σχετικά με την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος στο φαράγγι Finngös και στην κοιλάδα Björnedamm, 
στον δήμο Patille της μείζονος περιοχής του Γκέτεμποργκ

   CM– PE 427.016
   FdR 785754

91. Αναφορά 1829/2008, του Siegfried Pilcher, αυστριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Arbeiterkammer Salzburg (εργατικής ένωσης), σχετικά 
με τη συγχώνευση της Sappi και της M-real 

   CM– PE 427.017
   FdR 785755

92. Αναφορά 0014/2009, του Friedhelm Höfer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές και τους αριθμούς 
εξυπηρέτησης που υπόκεινται σε χρέωση 

   CM– PE 427.018
   FdR 785757

93. Αναφορά 0033/2009, του Klaus Landahl, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καταγωγή και προέλευση των τροφίμων

   CM– PE 427.019
   FdR 785758
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94. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 1 Οκτωβρίου 2009,  9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30


