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Επιτροπή Αναφορών
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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 26 Απριλίου 2010, 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.
Τρίτη 27 Απριλίου 2010, 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.

Βρυξέλλες

Αίθουσα SP  A3G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1  PE 440.980
FdR 812972

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
   -   23 Φεβρουαρίου 2010    

PV– PE 439.343
FdR 806962
+ παραρτήματα

2.

   -   22-23 Μαρτίου 2010 PV- PE 439.974
FdR 810130
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

                                               
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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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Θεμελιώδη δικαιώματα

5. Αριθ. 360/2009 της Kathy Sinnott, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αναπηρίας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 364 984 υπογραφές, σχετικά με τα δικαιώματα 
των ατόμων με αναπηρίες («1 million 4 disability»)
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 430.792
   FdR 797238

6. Αριθ. 385/2008 της Anna Schnackers, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πανευρωπαϊκή αναγνώριση της ταυτότητας ενός 
ατόμου με αναπηρία

   CM– PE 415.116
   FdR 750453
   + απάντηση TRAN

7. Αριθ. 142/2006 του Βασίλειου Κατσιούλη, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες από 
γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες
και
Αριθ. 609/2008 του Βασίλειου Κατσιούλη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες από 
τον γερμανικό ασφαλιστικό κλάδο και την πρόσφατη απόφαση του 
Δικαστηρίου όσον αφορά την ακυρότητα συμβάσεων με ρήτρες που 
εισάγουν διακρίσεις λόγω αναπηρίας
(παρουσία του αναφέροντος)

   PE 384.366/REV.
   FdR 770867

8. Αριθ. 1402/2009 του Βασιλείου Κατσιούλη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ανεπαρκή ενίσχυση προς μαθητές με 
σωματική ή διανοητική αναπηρία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 440.035
   FdR 810812

9. Αριθ. 840/2007 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/REV
   FdR 810614

10. Αριθ. 1767/2009 της Carmen Gherca, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ρουμανικής ένωσης για παιδιά και ενηλίκους με 
αυτισμό – παράρτημα Ιασίου, σχετικά με προβλήματα στην 
εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα δικαιώματα των 
παιδιών με αναπηρία

   PETI20100426_sir
   1767-09_EN



OJ\812972EL.doc 3/9 PE440.980v01-00

EL

11. Αριθ. 402/2008 της Pavlina Radkova, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αξιοπρεπή ζωή του ανάπηρου παιδιού της

   CM– PE 415.117/REV
   FdR 802687

12. Αριθ. 1403/2007 της Dobrinka Pavlova, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με στήριξη των εγκαταλελειμμένων παιδιών

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

13. Αριθ. 1215/2007 του Desmond Fitzgerald, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με κακοποιήσεις σε βουλγαρικά ιδρύματα παιδιών

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

14. Αριθ. 911/2008 του Martin Karbowski, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με περιπτώσεις παιδοφιλίας και άλλα περιστατικά που 
αφορούν κακοποίηση παιδιών και άσκηση βίας σε παιδιά στη 
Βουλγαρία τα τελευταία δύο έτη

    CM– PE 428.029
    FdR 789375

15. Αριθ. 1696/2008 της Jacqueline de Croy, βελγικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του ιδρύματος Princesses de Croy, σχετικά με την 
ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και την υποστήριξη των 
θυμάτων αυτής της εκμετάλλευσης
(παρουσία της αναφέρουσας)

    CM– PE 428.062
    FdR 789457

16. Αριθ. 645/2009 του BP, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
“O.B.S.”, η οποία συνοδεύεται από 18 υπογραφές, σχετικά με 
αίτηση εναρμόνισης των προτύπων για την προστασία των 
παιδιών στην κινηματογραφική βιομηχανία και τη βιομηχανία 
λογισμικού ψυχαγωγίας

    CM– PE 430.820
    FdR 797388

Υγεία

17. Αριθ. 813/2008 του John Brian, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες παραβιάσεις των γενικών αρχών που διέπουν τη 
δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (ΕΑΑΤ) αναφορικά με την εξέταση των αιτήσεων για 
γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 423.665/REV
   FdR 789345
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18. Αριθ. 33/2009 του Klaus Landahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την καταγωγή και προέλευση των τροφίμων

   CM– PE 427.019
   FdR 785758

19. Αριθ. 1037/2007 της Jill Bell, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Irish Association of Health Stores, σχετικά με την οδηγία 
2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής
(παρουσία της αναφέρουσας)
και
Αριθ. 1184/2007 της Grace Kinirons, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Nutritional Therapists of Ireland, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής
και
Αριθ. 1419/2008 του Robert Verkerk, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Alliance for Natural Health, σχετικά με την 
επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των επιλογών ελέγχου και 
αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση με σχέδια για τον περιορισμό της 
πρόσβασης των καταναλωτών σε βιταμίνες και ανόργανα 
στοιχεία
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)
και 
Αριθ. 1849/2008 του Alan G. Ruth, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Irish Health Trade Association, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής
και
Αριθ. 415/2009 του P. A., σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής

   CM– PE 414.110/REV
   FdR 786503

20. Αριθ. 986/2006 του Θεόδωρου Δαλμάρη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση στην Ελλάδα κοινοτικών διατάξεων 
σχετικά με ειδικούς όρους για την χορήγηση αδειών σε 
καταστήματα που δραστηριοποιούνται στη χονδρική πώληση και 
τη διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης

   CM–
   PE 392.230/REV. II
   FdR 802600

21. Αριθ. 1098/2007 του κ. Juan Antonio Carrasco Ragel, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του φορέα «Plataforma Por El Estudio 
Epidemologico», σχετικά με την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης 
επιδημιολογικής μελέτης για τους κατοίκους τόσο της κομητείας 
του Γιβραλτάρ (Ανδαλουσία, Ισπανία) όσο και του Γιβραλτάρ 
(Ηνωμένο Βασίλειο)

   CM– PE 438.293
   FdR 802727
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Αριθ. 615/2009 της Justine Olivero, βρετανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 237 υπογραφές, σχετικά με την αύξηση 
των κρουσμάτων καρκίνου στο Campo de Gibraltar και στον 
Βράχο του Γιβραλτάρ

   CM– PE 438.304
   FdR 802739

22. Αριθ. 439/2009 της κ. Elsa Aimone (ιταλικής ιθαγένειας), η οποία 
συνοδεύεται από 86 υπογραφές, σχετικά με ασθενείς που 
υποφέρουν από κύστη του Tarlov

   CM– PE 430.509
   FdR 794569

* * *

27 Απριλίου 2010, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ.

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

23. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

10 π.μ.

24. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

25. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Επιτροπής Αναφορών 
κατά το έτος 2009 
(2009/2139(INI))
Εισηγητής :  ITURGAIZ ANGULO (EPP)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 439.934
    FdR 809729

26. Γνωμοδότηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα
 (2009/2108(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης :  BOSTINARU  (S-D)
- πρώτη ανταλλαγή απόψεων επί σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 438.222
    FdR 801922
    DT– PE 438.284
    FdR 806215
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Περιβάλλον

27. Αριθ. 276/2008 του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Greenaction Transnational, σχετικά με τη ρύπανση 
από χώρο διάθεσης τοξικών αποβλήτων στο θέρετρο Barcola της 
Τεργέστης (Ιταλία)

    CM–
    PE 415.109/REV. II
    FdR 794527

28. Αριθ. 181/2009 του Karl Wezel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φοινικέλαιο και τη 
συνεπαγόμενη ρύπανση
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 430.502
    FdR 794560

29. Αριθ. 1337/2008 του Nayden Chakarov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 12 υπογραφές, σχετικά με τον σταθμό 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Maritza-Iztok και τη ρύπανση 
της περιοχής γύρω από την πόλη Stara Zagora της Βουλγαρίας
και
Αριθ. 1865/2009 του I.P., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη Stara Zagora της κεντρικής 
Βουλγαρίας

   CM– PE 426.986/REV
   FdR 800211

   PETI20100426_sir
   1865-09_EN

30. Αριθ. 1501/2008 της Διονυσίας Αυγερινοπούλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από άλλες 3 υπογραφές, σχετικά 
με παράλειψη εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά 
εξορυκτική δραστηριότητα στη νήσο Μήλο

   CM– PE 427.105
   FdR 786518

31. Αριθ. 1318/2008 της Joanna Smolinska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της περιβαλλοντικής ένωσης «Stowarzyszenie 
Milosnikow Krowiarek», σχετικά με μη συμμόρφωση προς τη 
νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον σε σχέση με την εξόρυξη 
αδρανών υλικών κοντά σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 στη 
νότια Πολωνία

   CM– PE 426.982/REV
   FdR 802694

32. Αριθ. 884/2009 του D.D., βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
των κατοίκων του St Kingsmark Chepstow, σχετικά με 
εικαζόμενη αμέλεια της επιχείρησης Welsh Water plc όσον 
αφορά τα αποχετευτικά προβλήματα στο St Kingsmark και τη 
συνακόλουθη δυσοσμία

    CM– PE 438.322
    FdR 802764
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B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής

33. Αριθ. 771/2004 του Jan van Es, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «Transes Holding SA» και τριών άλλων 
εταιρειών, σχετικά με υποτιθέμενη παράνομη παρακώλυση δύο 
έργων από τις πορτογαλικές αρχές

   CM–
   PE 370.046/REV. III
   FdR 805832

34. Αριθ. 458/2007 του Luis J. Fernandéz Fernandéz, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociación de Vecinos de 
Candás “Amigos de Candás”», σχετικά με τις επιζήμιες 
επιπτώσεις των έργων ανάπτυξης στον λιμένα της Gijon στις 
παραλίες Peña María και Xivares

   CM– PE 402.617
   FdR 708872

35. Αριθ. 1029/2007 του κ. Freddy Kerr, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πλημμύρες και άλλα προβλήματα που οφείλονται 
στην εγγύτητα του αγροκτήματός του με την οδό N4 (κομητεία 
του Longford)

   CM– PE 414.109/REV
   FdR 782466

36. Αριθ. 467/2008 του S.A.N., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα για τη χορήγηση κοινοτικών γεωργικών 
επιδοτήσεων στο πλαίσιο του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης για 
τη γεωργία

   CM– PE 416.510/REV
   FdR 797197

37. Αριθ. 603/2009 της D.S., άγνωστης ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση 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

   CM– PE 439.189
   FdR 805887

38. Αριθ. 912/2009 του Geert van Oijen, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και 
υπηρεσιών

   CM– PE 439.194
   FdR 805908

39. Αριθ. 958/2009 του SPR, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που αφορούν την εφαρμογή της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για την απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους 
χώρους στη Ρουμανία

   CM– PE 439.196
   FdR 805910

40. Αριθ. 959/2009 του Jens Genzer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εκπόνηση νομοθεσίας για την απαγόρευση εισαγωγών 
τροπικής σκληρής ξυλείας μη βιώσιμης προέλευσης

   CM– PE 439.197
   FdR 805912
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41. Αριθ. 1098/2009 του F.B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δυνατότητα των καταναλωτών να μην αγοράζουν υπολογιστές με 
προεγκατεστημένο λογισμικό

   CM– PE 439.205
   FdR 805922

42. Αριθ. 1110/2009 του Matthias Schrötter, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια των 
σιδηροδρομικών μηχανών και βαγονιών

   CM– PE 439.206
   FdR 805923

43. Αριθ. 1139/2009 της Angred Limbersky, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ονομασία των μαρμελάδων φρούτων στη 
Γερμανία

   CM– PE 439.211
   FdR 805930

44. Αριθ. 1149/2009 του Uwe Käser, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη άδικη επιβολή δασμού από την Ισπανία κατά την 
εισαγωγή αυτοκινήτου από κράτος μέλος της ΕΕ

   CM– PE 439.214
   FdR 805933

45. Αριθ. 1150/2009 του Thomas Garner, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επιλεξιμότητα για επιδοτήσεις αγροτικής 
ανάπτυξης της ΕΕ για μεικτούς οπωρώνες

   CM– PE 439.215
   FdR 805934

46. Αριθ. 1152/2009 του Adrian Vlad Bellamy, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβληματισμούς περί δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα αναφορικά με τις τακτικές ενημερώσεις 
των Windows από τη Microsoft

   CM– PE 439.216
   FdR 805935

47. Αριθ. 1177/2009 του Veit Wilhelmy, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα απεργίας στη Γερμανία

    CM– PE 439.217
    FdR 805936

48. Αριθ. 1327/2009 του M. Z., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
εικαζόμενες απαράδεκτες εμπορικές πρακτικές της ολλανδικής 
εταιρείας παροχής καλωδιακών υπηρεσιών UPC

    CM– PE 439.230
    FdR 805973

49. Αριθ. 1354/2009 του Manfred Hien, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με αποζημίωση για καθυστέρηση πτήσης

    CM– PE 439.231
    FdR 805974

50. Αριθ. 1429/2009 του Jörg Wischhusen, γερμανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 159 υπογραφές, σχετικά με την εφαρμογή 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις βρεφικές πάνες

   CM– PE 440.084
   FdR 810993

51. Αριθ. 1476/2009 της Marga Santamaría, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ANDAFED (Εθνική Ένωση Πληγέντων από το 
Φουμαρικό Διμεθύλιο), σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις του 
DMF κατά τη χρήση του για την παρασκευή διαφόρων 
καταναλωτικών προϊόντων

   CM– PE 440.094
   FdR 811006
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52. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 4 Μαΐου 2010, 9 π.μ. – 12.30 μ.μ. και 3 μ.μ. – 6.30 μ.μ.


