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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2010)0181_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010, 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.

Βρυξέλλες

Αίθουσα JAN 2Q2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 438.241
FdR 802051

Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
- 3-4 Νοεμβρίου 2009

PV– PE 430.575
FdR 795142
+ παραρτήματα

2.

- 30 Νοεμβρίου 2009 PV- PE 430.882
FdR 798096

                                               
1 Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής, στις 30 Σεπτεμβρίου 1997, με βάση το έγγραφο εργασίας PE 

223.544, τα σημεία των τμημάτων Β και Γ 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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- 1-2 Δεκεμβρίου 2009 PV– PE 430.919
FdR 798639
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

5. Γνωμοδότηση στην έκθεση για το SOLVIT (IMCO)
 (2009/2138 (INI))
Εισηγητής: BUSUTTIL (EPP)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης 

PA– PE 430.779
FdR 797200

AM- PE 430.886
FdR 800717

*** Λήξη της ψηφοφορίας ***

A. Αναφορές για συζήτηση σε επιτροπή επί τη βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής

Υγεία και ασφάλεια

6. Αριθ. 710/2008 του Peter Downes, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το πρότυπο ασφάλειας για τα κράνη ιππασίας
(παρουσία του αναφέροντος)

CM-O– PE 418.081
FdR 759796

Περιβάλλον

7. Αριθ. 161/2006 του Dan Brennan, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μόλυνση στο Kilkenny (Ιρλανδία) και τις 
επιπτώσεις της στην τοπική κτηνοτροφία
(παρουσία του αναφέροντος)

CM-O–
PE 380.904/REV
FdR 679798

8. Αριθ. 992/2008 των Ger και Bridget McLaughlin, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με συνδρομή για τη διερεύνηση του 
ασυνήθιστα υψηλού αριθμού ανεξήγητων θανάτων στο κοπάδι 
προβάτων που διατηρούν

CM-O– PE 421.180
FdR 770979
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Ανταγωνισμός

9. Αριθ. 454/2009 της Wendy Clark (βρετανικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος της Port Services (Invergordon) Ltd., περί κατάχρησης 
της δεσπόζουσας οικονομικής θέσης εκ μέρους των λιμενικών 
αρχών του Cromarty Firth (Σκωτία)
(παρουσία της αναφέρουσας)

CM– PE 428.123
FdR 789549

Αριθ. 959/2004 του Roberto Jacchia, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 146 υπογραφές, σχετικά με την ιταλική 
νομοθεσία, τις διοικητικές πρακτικές και τη νομολογία όσον 
αφορά τα στοιχήματα για τους αθλητικούς αγώνες
και 

CM-O–
PE 370.032/REV. III
FdR 742551

10.

Αριθ. 142/2009 του R.A.J., ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την παρέμβαση στα 
στοιχήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
(παρουσία του αναφέροντος)

CM– PE 428.090
FdR 789505

Προστασία του παιδιού

11. Αριθ. 543/2009 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
(παρουσία του αναφέροντος)

CM– PE 430.515
FdR 794576

Θεμελιώδη δικαιώματα

12. Αριθ. 901/2008 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/REV
FdR 797214

Πρωτοβουλία πολιτών

13. Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία ευρωπαίων 
πολιτών
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πράσινη Βίβλος σχετικά με την 
πρωτοβουλία ευρωπαίων πολιτών - COM(2009) 622 τελικό)
(παρουσία οργανώσεων)
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* * *

28 Ιανουαρίου 2010, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.

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

14. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

10 π.μ.

15. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

16. Γνωμοδότηση για τη βιοποικιλότητα
(2009/2108(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: BOSTINARU (S&D)
- πρώτη ανταλλαγή απόψεων

PA– PE 438.222
FdR 801922

Περιβάλλον

Δήλωση εκπροσώπου της κυβερνήσεως της Ιταλικής 
Δημοκρατίας και εκπροσώπου της κυβερνήσεως της διοικητικής 
περιφέρειας σε ό,τι αφορά τα θέματα που θίγουν οι ακόλουθες 
αναφορές:

Αριθ. 683/2005 του Vincenzo Marmora, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών «Campagna nostra», 
σχετικά με διαμαρτυρία για τη δημιουργία χώρου διάθεσης 
αποβλήτων

WQ

CM_O–
PE 374.295/REV. III
FdR 755998

Αριθ. 31/2006 του Giampiero Angeli, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 21 υπογραφές, σχετικά με μείζονες 
κινδύνους για την υγεία λόγω διοξινών από τη διάθεση 
αποβλήτων

CM_O–
PE 376.541/REV. III
FdR 757322

17.

Αριθ. 26/2007 της Monica Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής «Serre per la vita», σχετικά με χώρο 
απόρριψης αστικών στερεών αποβλήτων
και

CM_O– PE 416.398
FdR 757601
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Αριθ. 756/2007 του Giovanni Roviello, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αντίθεσή του σε χώρο διάθεσης αποβλήτων που 
θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και τους υπόγειους υδάτινους 
πόρους
και
Αριθ. 789/2007 της Gigliola Izzo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αντίθεση που αφορά χώρο οικολογικής αποθήκευσης αποβλήτων 
δισκίων καυσίμου πλησίον γεωργικών εκτάσεων και οικιστικών 
περιοχών
και
Αριθ. 910/2007 του Francesco Di Pasquale, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 
στην Καμπανία
και
Αριθ. 991/2007 του Vincenzo Gala, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αίτημα για σύστημα χωριστής περισυλλογής απορριμμάτων 
στην περιφέρεια της Καμπανίας
και
Αριθ. 12/2008 του Francesco Miglino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Partito Internettiano, σχετικά με την κατάσταση 
όσον αφορά την αποθήκευση και την επεξεργασία οικιακών 
αποβλήτων στη Νάπολη και στην περιφέρεια της Καμπανίας 
στην Ιταλία
και
Αριθ. 16/2008 του F.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κρίση των οικιακών αποβλήτων στην Καμπανία (Ιταλία)
και
Αριθ. 209/2008 του Sebastiano Perrone, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κρίση της διάθεσης των απορριμμάτων και τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των κατοίκων του Marigliano κοντά 
στη Νάπολη
(παρουσία του αναφέροντος)
και 
Αριθ. 347/2008 των Tommaso Esposito και Virginia Petrellese, 
ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ομάδας δράσης πολιτών 
κατά του αποτεφρωτήρα», σχετικά με μονάδα αποτέφρωσης 
αποβλήτων στην Accerra (πλησίον της Νάπολης) στην Ιταλία
(παρουσία του αναφέροντος)

Αριθ. 587/2007 της Marina Salvadore, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Καμπανία και την 
ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών

CM_O–
PE 405.818/REV
FdR 756003

Αριθ. 1082/2008 του Raffaele Pacilio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παράνομη καύση ελαστικών αυτοκινήτων και άλλων 
απορριμμάτων στην περιοχή της Νάπολης (Ιταλία)

CM_O– PE 421.182
FdR 770981
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Αριθ. 396/2009 του Salvatore Fatone, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 152 υπογραφές, σχετικά με εγκατάσταση 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Cuma-Licola 
(Ιταλία)

CM–PE 429.645/REV
FdR 797132

Αριθ. 1223/2009 του Daniele Giove, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ρύπανση του περιβάλλοντος στον δήμο Casalnuovo di Napoli 
(Ιταλία)

PETI20091001_sir
1223-09_EN

18. Αριθ. 955/2008 του Ferdinando Kaiser, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δημιουργία χώρου διάθεσης απορριμμάτων στο 
Chiaiano (Ιταλία)
και 
Αριθ. 1011/2008 της A.S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με χώρο 
διάθεσης αποβλήτων στο Chiaiano, κοντά στη Νάπολη της 
Ιταλίας

CM_O– PE 421.176
FdR 770975

19. Αριθ. 260/1999 του κ. Daniel Pequeño Prado, ισπανικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 4 000 
υπογραφές, σχετικά με τον σταθμό καθαρισμού αστικών λυμάτων 
στο Vigo, o οποίος έχει κατασκευασθεί με κοινοτικά κονδύλια
(παρουσία των αναφερόντων)
και 
Αριθ. 462/2006 της ομάδας δράσης «Plataforma Pola Defensa da 
Ría de Vigo», ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με προστασία της 
ακτής της Γαλικίας, και συγκεκριμένα του Κόλπου του Vigo, από 
μόλυνση και περιβαλλοντική καταστροφή
(παρουσία των αναφερόντων)
και 
Αριθ. 138/2009 του Antonio Lores Franco, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του San Simón Bay Conservation Platform, σχετικά 
με τη μόλυνση της εκβολής του ποταμού Vigo
(παρουσία του αναφέροντος)

CM-O–
PE 287.092/REV. VIII
FdR 782509

PETI20100127_sir
138-09_EN

20. Αριθ. 1380/2007 του κ. Javier Gomez Gonzalez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε σχέση με τη 
δραστηριότητα της εταιρείας «Emasagra» (Γρανάδα, Ισπανία)

CM–PE 414.063/REV
FdR 794523

21. Αριθ. 468/2007 του Jan Terkel Nielsen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση των κανόνων της ΕΕ για το περιβάλλον 
που αφορά σχέδιο κατασκευής εξοχικών κατοικιών στη Δανία

CM-O–
PE 402.618/REV
FdR 782457
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22. Αριθ. 553/2007 της Krystyna Kowalska, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραβίαση από τις πολωνικές αρχές της οδηγίας 
96/62/ΕΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση και τη διαχείριση της 
ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της οδηγίας 99/30/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές 
τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων 
του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του 
περιβάλλοντος

CM-O–
PE 404.447/REV
FdR 782459

23. Αριθ. 230/2009 του Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία των ελληνικών αρχών να 
συμμορφωθούν με την απόφαση 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, 
σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της 
εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

CM-O– PE 427.088
FdR 786480

* * *

B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής

24. Αριθ. 685/2004 του Eusebio Ortega Villalvilla, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης κατοίκων "San Andrés de los 
Tacones", η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με 
υποτιθέμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ σε σχέση με την 
ανάπτυξη βιομηχανικής ζώνης

CM– PE 362.774/REV
FdR 797155

25. Αριθ. 74/2005 του Ramón Román Gálvez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Εθνικής Πλατφόρμας Ενώσεων Διδασκόντων 
Πληροφορικής (PNAPI), σχετικά με τη δημοσίευση από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση πληροφοριών αμφιβόλου περιεχομένου όσον 
αφορά το ισπανικό εκπαιδευτικό σύστημα στον τομέα της 
πληροφορικής

CM-O
PE 372.036/REV. II
FdR 782442

26. Αριθ. 969/2005 του Antero Oliveira Resende, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «PCP/PEV» («Coligaçao 
Democrática Unitária»), σχετικά με την περιβαλλοντική ρύπανση 
στη Santa Maria da Feira 

CM– PE 407.947/REV
FdR 797156

27. Αριθ. 978/2005 του Dietmar Bieber, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη αδυναμία συμμόρφωσης της Γερμανίας με 
την οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου

CM–
PE 378.479/REV. II
FdR 797158
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28. Αριθ. 357/2006 του κ. Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές αρχές της 
κοινοτικής νομοθεσίας για την αναγνώριση της ισοτιμίας των 
προσόντων

CM–
PE 388.748/REV. III
FdR 797160

29. Αριθ. 465/2006 του Juan de Dios Gutierrez Cogolor, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociacion Comunidad de 
Vecinos Urb. Velle del Sol Sector XXX», σχετικά με την 
ποιότητα του πόσιμου νερού στο Mutxamel (Ισπανία) 

CM– PE 419.970/REV
FdR 797161

30. Αριθ. 480/2006 της Barbara Kohnke, πολωνικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 15 υπογραφές, σχετικά με τις δυσμενείς 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός πάρκου αιολικής ενέργειας 
πλησίον του Puck

CM– PE 390.694/REV
FdR 797162

31. Αριθ. 745/2006 της Marta Brzozowska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków», 
σχετικά με την προστασία του λευκοπελαργού (ciconia ciconia) 
στην επαρχία Warminsko-Mazurskie της βορειοανατολικής 
Πολωνίας

CM–
PE 392.212/REV. III
FdR 797163

32. Αριθ. 507/2007 του Petko Kovatchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, κατά της χρηματοδότησης 
από την Κοινότητα σχεδίου κατασκευής αυτοκινητοδρόμου 

CM-O–
PE 400.363/REV
FdR 777476

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

CM-O–
PE 411.974/REV
FdR 782465

34. Αριθ. 1039/2007 του Giuseppe Lipari, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής «construiamo il domani» (ας χτίσουμε το 
αύριο), σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του θεμελιώδους 
δικαιώματος στην εκπαίδευση όσον αφορά την πρόσβαση στη 
Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή στην Ιταλία

CM– PE 430.776
FdR 797169

35. Αριθ. 1238/2007 της Fabienne Martinie, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της PADI EUROPE, σχετικά με την αποδοχή των 
διπλωμάτων των αλλοδαπών δυτών στη Γαλλία

CM–
PE 414.261/REV. II
FdR 797185

36. Αριθ. 262/2008 του Juan Gamero Egea, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης Comision de Representantes de 
Sociedades Cooperativas del Plan Almonte Marismas, σχετικά με 
την προστασία του οικοσυστήματος του εθνικού πάρκου Doñana 
(Ανδαλουσία)

CM– PE 416.478/REV
FdR 797192
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37. Αριθ. 339/2008 του Joachim Schubert, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παράλειψη της γερμανικής ομοσπονδιακής αρχής 
αεροπορίας να λάβει υπόψη τις καταγγελίες που αφορούν 
παραβιάσεις του κανονισμού (ΕΚ) 261/2004

CM– PE 415.112/REV
FdR 797195

38. Αριθ. 403/2008 του Boyko Stoyanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μακροπρόθεσμη ρύθμιση των αρμοδιοτήτων των 
διαφόρων ενδιαφερομένων στον κλάδο της εκτροφής ζώων και 
την εφαρμογή γεωργικών πολιτικών στη Δημοκρατία της 
Βουλγαρίας 

CM– PE 416.502/REV
FdR 797196

39. Αριθ. 515/2008 του Giancarlo Albera, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Coordinamento dei Comitati Cittadini, σχετικά με 
αμερικανική στρατιωτική βάση στη Vicenza (Ιταλία)

CM– PE 423.643/REV
FdR 797202

40. Αριθ. 675/2008 του Ehrhardt Bekeschus, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση, την 
τραπεζική κρίση και την κατάρτιση του προσωπικού στον τομέα 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

CM-O–
PE 418.078
FdR 759792

41. Αριθ. 716/2008 του Luis Cerillo Escudero, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της οργάνωσης «Ecologistas en Accion de 
Valencia», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 
85/337/ΕΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον του 
σχεδίου κατασκευής πίστας Φόρμουλα 1 στη Βαλένθια

CM– PE 430.780
FdR 797223

42. Αριθ. 1050/2008 του Ernesto Cesarini, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 40 υπογραφές, σχετικά με έναν σταθμό 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα κοντά στην Civitavecchia 
και το Montalto di Castro (Ιταλία)

CM– PE 423.917/REV
FdR 797215

43. Αριθ. 1077/2008 της Véronique Robert, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το έργο κατασκευής σταθμού ανεφοδιασμού μεθανίου 
"Pégaz" και τις δυσμενείς συνέπειες αυτού στις εκβολές της 
Gironde και στην περιφέρεια Médoc
και
Αριθ. 1133/2008 της Françoise Bourgnon γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το έργο κατασκευής σταθμού ανεφοδιασμού μεθανίου 
"Pégaz" και τις δυσμενείς συνέπειές αυτού στις εκβολές της 
Gironde και στην περιφέρεια Médoc 
και
Αριθ. 1333/2008 του J.P.Robert, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προτεινόμενη κατασκευή και λειτουργία τερματικού σταθμού 
υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) από την 4Gas στις 
εκβολές του ποταμού Gironde κοντά στο Le Verdon-Médoc
και
Αριθ. 1585/2008 της Josiane Nouvel, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το έργο κατασκευής των τερματικών εγκαταστάσεων 

CM– PE 424.008/REV
FdR 797216
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μεθανίου "Pegaz" και τον αρνητικό αντίκτυπό του στις εκβολές 
του Gironde και την περιοχή Médoc

44. Αριθ. 1334/2008 του Vasil Kadrinov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 509 υπογραφές, σχετικά με ρύπανση από 
μέταλλα των υδάτων και του εδάφους στην πόλη Poibrene της 
Βουλγαρίας

CM-O–
PE 426.984
FdR 785715

45. Αριθ. 1669/2008 του Klaus Samer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το μονοπώλιο της Deutsche Telekom στην αγορά 
σταθερών δικτύων και την κακή πολιτική πελατών της

CM– PE 430.783
FdR 797227

46. Αριθ. 1679/2008 της G. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό και διατήρηση επιδόματος

CM– PE 430.784
FdR 797228

47. Αριθ. 1723/2008 της Ελένης Πόπορη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις λόγω ηλικίας όσον αφορά την απασχόλησή 
της ως γιατρού στο ελληνικό Λιμενικό Σώμα

CM– PE 430.785
FdR 797229

48. Αριθ. 52/2009 του Francesco Zurlo, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Verdi Crotone - Comitato Vertenza Ambientale 
Provincia di Crotone» (Περιβαλλοντική Επιτροπή του Crotone), 
σχετικά με τη μόλυνση του Crotone από απόβλητα, την ανεπαρκή 
πρόσβαση στην ενημέρωση και την αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»

CM– PE 430.787
FdR 797231

49. Αριθ. 164/2009 του M.A., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη ασυμφωνία του γερμανικού νόμου Hartz IV και του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη

CM– PE 430.790
FdR 797236

50. Αριθ. 446/2009 της María Pico Primoy, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επέκταση του βιομηχανικού συγκροτήματος Vilar 
do Colo στη Fene, La Coruña, της Ισπανίας
και
Αριθ. 481/2009 του Juan José Cabana Rey, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης για την προστασία του ποταμού Baa, 
σχετικά με την προγραμματιζόμενη επέκταση της βιομηχανικής 
ζώνης Vilar do Colo στο Fene (La Coruña)

CM– PE 430.794
FdR 797241

51. Αριθ. 477/2009 της Valentina della Santa, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που αφορούν άδεια παραμονής στην 
Ιταλία

CM– PE 430.795
FdR 797242

52. Αριθ. 565/2009 του Giorgio Tommasi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Consorzio Tutela Vini Bardolino DOC», που 
φέρει 1550 υπογραφές, σχετικά με τον ροζέ οίνο

CM– PE 428.126
FdR 789552
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53. Αριθ. 585/2009 του Samuel Martín-Sosa Rodríguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των «Οικολόγων εν δράσει» (Ecologistas 
en Acción), σχετικά με την κατασκευή γηπέδου γκολφ στην 
Melilla με ευρωπαϊκά κεφάλαια

CM– PE 430.798
FdR 797245

54. Αριθ. 589/2009 του Jean-Philippe Ducart, βελγικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της βελγικής οργάνωσης καταναλωτών «Test-Achats 
asbl», η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με την 
παραβίαση του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής περιουσίας 
των μετόχων της τράπεζας FORTIS

CM– PE 430.519
FdR 794581

55. Αριθ. 621/2009 του Johann Daniel, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εισαγωγή τσιγάρων από τρίτες χώρες

CM– PE 430.805
FdR 797252

56. Αριθ. 623/2009 του D.A., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διπλή φορολογία στις Κάτω Χώρες και στη Γερμανία

CM– PE 430.806
FdR 797253

57. Αριθ. 633/2009 της Isabel Leite, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απασχόληση επικουρικών διδασκάλων χωρίς τα 
απαραίτητα προσόντα στο Ευρωπαϊκό Σχολείο στο 
Λουξεμβούργο

CM– PE 430.818
FdR 797384

58. Αριθ. 639/2009 του Hans Peter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αίτημα αναθεώρησης του κανονισμού 684/92/ΕΚ, ιδίως όσον 
αφορά τα έγγραφα που απαιτούνται για τη μεταφορά επιβατών με 
πούλμαν και λεωφορεία

CM– PE 430.819
FdR 797386

59. Αριθ. 664/2009 του Fernando Prieto-Ruiz, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος των Συνομοσπονδιών Αμπελουργών και 
Οινοπαραγωγών Ισπανίας, Γαλλίας και Ιταλίας, σχετικά με τις 
προτεινόμενες ρυθμίσεις εφαρμογής του κανονισμού του 
Συμβουλίου 479/2008/ΕΚ για τον οίνο ροζέ
και
Αριθ. 718/2009 του Jacques Barbier, βελγικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εκστρατείας «Couper n’est pas rosé», για την 
προστασία του ροζέ οίνου 

CM– PE 430.521
FdR 794583

60. Αριθ. 707/2009 της Sylvia van der Weg, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις συνέπειες της εισαγωγής του ευρώ

CM– PE 430.821
FdR 797389

61. Αριθ. 721/2009 του J.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
υποτιθέμενη παραβίαση εκ μέρους της Ομοσπονδιακής 
Δημοκρατίας της Γερμανίας των διατάξεων που αφορούν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση 

CM– PE 430.822
FdR 797391



PE438.241v01-00 12/12 OJ\802051EL.doc

EL

62. Αριθ. 744/2009 της Martina Moritz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα ραδιοτηλεοπτικά τέλη στη Γερμανία

CM– PE 430.823
FdR 797392

63. Αριθ. 764/2009 του Günther Heinfred, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή στη Γερμανία του κανονισμού για τον 
χρόνο οδήγησης στον τομέα των οδικών μεταφορών

CM– PE 430.824
FdR 797394

64. Αριθ. 765/2009 του Ε. Τ., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των συνταξιοδοτικών του δικαιωμάτων που 
απέκτησε στον γερμανικό σιδηροδρομικό οργανισμό Deutsche 
Reichsbahn (DDR)

CM– PE 430.825
FdR 797396

o O o

65. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 23 Φεβρουαρίου 2010, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ. και 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ.


