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Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2009)185_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 4 Μαΐου 2010,  9.00 – 12.30   και   15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα  ASP   A1G-3

από 9.00  έως  10.00      (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

10.00

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1  PE 441.059
FdR 814056

3. Ανακοινώσεις του προέδρου 

                                               
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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4. Διάφορα

5. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

6. Γνωμοδότηση για τη βιοποικιλότητα
(2009/2108(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης :  BOSTINARU  (S-D)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 438.222
    FdR 813811

7. Γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία των 
πολιτών
(2010/0074(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης :  
- 1η ανταλλαγή απόψεων

    PA– PE 
    FdR 

8. Γνωμοδότηση για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
(2008/0090(COD)) COM (2008)0229
Συντάκτης γνωμοδότησης :  
- 1η ανταλλαγή απόψεων

    PA– PE 
    FdR 

9. Έκθεση για τη διερευνητική αποστολή στην Καμπανία  (27-30 
Απριλίου 2010)
- προκαταρκτικά αποτελέσματα - προφορική έκθεση

10. Παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κ. Νικηφόρο 
Διαμαντούρο, της ετήσιας έκθεσής του για το 2009

11. Παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κ. Νικηφόρο 
Διαμαντούρο, της ειδικής έκθεσης που συνέταξε εν συνεχεία του 
σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά 
την καταγγελία 676/2008RT
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A. Αναφορές για συζήτηση σε επιτροπή επί τη βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής

12. Αριθ. 791/2008 του Christopher Stockwell, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Names' Action for Compensation in 
Europe» (Δράση της Names για αποζημίωση στην Ευρώπη), 
σχετικά με αίτημα για διαδικασίες επί παραβάσει κατά του 
Ηνωμένου Βασιλείου για εικαζόμενη αδυναμία εφαρμογής της 
οδηγίας 73/239/ΕΚ όσον αφορά την υπόθεση της Lloyds
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

    PETI20100504_
    sir791-08_EN

13. Συνέχεια της έκθεσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική 
Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία (αναφορές 
0614/2007 και 0952/2007)
(2007/2118(INI)) (Εισηγητής : LIBICKI)
(GERINGER)

    A6-0225/2008

+ επιστολή

* * *

15.00

Θεμελιώδη δικαιώματα

14. Παρουσίαση 2 μελετών σχετικά με την επιστροφή περιουσιών
:
- Ζητήματα ιδιωτικών περιουσιών μετά την περιφερειακή 
σύγκρουση σε Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Κροατία και Κοσσυφοπέδιο
- Ζητήματα ιδιωτικών περιουσιών μετά την αλλαγή του πολιτικού 
καθεστώτος στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και τα Δυτικά Βαλκάνια 
(παρουσίαση από 2 εμπειρογνώμονες)

σχετικά με
Αριθ. 665/2006 του Στράτου Παραδιά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, η οποία 
συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με την ανάγκη 
προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα Δυτικά Βαλκάνια
(παρουσία των αναφερόντων)
και
Αριθ. 1734/2008 του Virgil Stere, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Asociaţa Proprietarilor Deposedaţi Abuziv de Stat 
[Ένωση ιδιοκτητών ακινήτων οι περιουσίες των οποίων 

    CM– PE 384.347
    FdR 650083

    
    PETI20100504_
    sir1734-08_EN
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κατασχέθηκαν παράνομα από το κράτος], η οποία συνοδεύεται 
από 785 υπογραφές, σχετικά με παραβίαση του δικαιώματος 
ιδιοκτησίας στη Ρουμανία
(παρουσία των αναφερόντων)  
και
Αριθ. 1456/2007 του Joaquim Monteiro de Barros, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Union Pan Européenne de la 
Propriété Immobilière, σχετικά με προβλήματα που αφορούν τον 
τομέα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη την ΕΕ και την 
αναγκαιότητα ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ

    
   
   CM– PE 426.912
    FdR 784473

Περιβάλλον

15. Έκθεση για τη διερευνητική αποστολή στην Huelva σχετικά με 
τις αναφορές 631/2007, 1458/2007 και 1682/2008  (16-
18.02.2010)
- εξέταση

   DT– PE 439,341
   FdR 806932

16. Αριθ. 265/2007 της Natalia Gonzalez Menendez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Κατοίκων San Martin de 
Verina, σχετικά με τον βιομηχανικό θόρυβο και την 
ατμοσφαιρική ρύπανση

    CM–
    PE 398.526/REV.
    FdR 785675

17. Αριθ. 831/2008 του M.C.L.V., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio 
Guadalupe de Alcaniz», σχετικά με προστασία από τη ρύπανση 
από αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 στην πόλη Alcañiz της 
αυτόνομης ισπανικής περιφέρειας Aragón

    CM–
    PE 421.167/REV.
    FdR 797213

18. Αριθ. 1459/2007 του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Greenaction Transnational, σχετικά με 
ατμοσφαιρική ρύπανση στη διασυνοριακή παράκτια περιοχή 
Ιταλίας/Σλοβενίας

   CM– PE 416.460/REV
   FdR 797191

19. Αριθ. 1070/2008 του D. T-P., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των κατοίκων της οδού Bor, σχετικά με πυκνή 
κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στη βουλγαρική πόλη Sevlievo 
και τα συναφή προβλήματα για την υγεία των κατοίκων και το 
περιβάλλον

   CM– PE 426.970
   FdR 785698
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20. 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

Διακρίσεις

21. Αριθ. 1066/2008 του Δημήτριου Αντωνίου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις λόγω ιθαγένειας στο πλαίσιο εγγραφής στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην Οξφόρδη

   CM_O– PE 423.694
    FdR 777667

22. Αριθ. 683/2009 του Maurizio Tani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος και άλλων φοιτητών πανεπιστημίου, που συνοδεύεται 
από 55 υπογραφές, σχετικά με ισχυρισμούς για μεροληψία κατά 
την αναγνώριση της ισοδυναμίας των πτυχίων ιταλικών 
πανεπιστημίων σε ορισμένα κράτη μέλη

   CM_O– PE 438.306
    FdR 802741

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

23. Αριθ. 690/2006 του Σταύρου Ντιν, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με τη σύμβαση για 
το καθεστώς των προσφύγων (Σύμβαση της Γενεύης του 1951) 
και τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ

    CM–
    PE 392.210/REV. II
    FdR 

24. Αριθ. 350/2007 της Eanna Connely, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα ηχορρύπανσης που σχετίζονται με τη 
λειτουργία της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων του Mooncoin

   CM– PE 398.554/REV
   FdR 782456

25. Αριθ. 700/2007 του Ian Murphy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των χρηστών του λιμένα του Limerick (Limerick Port 
Users), σχετικά με τη συνέχιση λειτουργίας του λιμένα του 
Limerick

   CM– PE 404.455
   FdR 713962

26. Αριθ. 1002/2007 του Rudolf Dancek, κροατικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση εισόδου του στη Γαλλία

   CM– PE 428.014
   FdR 789357
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27. Αριθ. 1024/2008 του κ. T.B., ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «The Friends of the Aquifer ltd», σχετικά με 
εικαζόμενες παρατυπίες κατά τη διαδικασία έκδοσης άδειας για 
την κατασκευή αποτεφρωτή στο Carranstown (κομητεία Meath, 
Ιρλανδία)

   CM– PE 423.915
   FdR 782534

28. Αριθ. 1254/2008 του Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, ελληνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με 
την κατασκευή σταθμού παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στο 
Akkuyu στη μεσογειακή ακτή της Τουρκίας

    CM– PE 428.041
    FdR 789418

29. Αριθ. 1385/2008 του Peter Penchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Anna Politovskaya», σχετικά με την 
προστασία του βούλγαρου πυρηνικού φυσικού Georgi Kotev

   CM– PE 424.027
   FdR 784441

30. Αριθ. 99/2009 του κ. J.N., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις λόγω εθνότητας από το GS1 Global 
Office Brussels

   CM– PE 428.083
   FdR 789497

31. Αριθ. 255/2009 του Joaquim Carlos Pinto Concha de Almeida, 
πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για φυλετική 
διάκριση στην Πορτογαλία
και
Αριθ. 941/2009 του Ιωάννη Θεόδωρου Παπαρρηγόπουλου, 
ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Ένωσης για τα ισότιμα 
δικαιώματα γονέων και παιδιών", για τον ελλιπή σεβασμό εκ 
μέρους των ελληνικών αρχών των δικαιωμάτων των γονέων και 
των παιδιών

    PETI20100504
    _sir255-09_EN
    _FEMM255-09_EN

    PETI20100504
    _sir941-09_EN

32. Αριθ. 1036/2009 του Antonio Lupo, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Comitato Vigiliamo per la Discarica», η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη διαχείριση των 
στερεών αποβλήτων στην επαρχία του Τάραντα

    CM– PE 439.201
    FdR 805916

33. Αριθ. 1464/2009 του Αναστάσιου Βυτινίδη, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του σωματείου «ΓΟΝ.ΙΣ.» (σύλλογος για 
τη γονεϊκή ισότητα και τα δικαιώματα του παιδιού), 
συνοδευόμενη από 19 υπογραφές, σχετικά με την αδιαφορία των 
ελληνικών αρχών για τα δικαιώματα γονέων και παιδιών

    PETI20100504
    _sir1464-09_EN
    _FEMM1464-09_EN

o O o
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34. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 31 Μαΐου 2010,  15.00 – 18.30
  1 Ιουνίου 2010,  9.00 – 12.30 


