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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, 15.00 – 18.30
Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP  A3G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης  (1) PE 450.916
FdR 835531

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
   29-30 Σεπτεμβρίου 2010

PV– PE 450.605
FdR 835270

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 του σχεδίου ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν καθόλου κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης αυτής. Ωστόσο, κάθε μέλος δύναται να ζητήσει έως τo τέλος της συνεδρίασης τη μεταφορά ενός 
σημείου από το τμήμα Β στo τμήμα Α· τo σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στo τμήμα Α προσεχούς 
συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

5. Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης προς την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT  
(2010/2086(INI))
(Νέα λήξη προθεσμίας για την κατάθεση τροπολογιών:  13 Οκτωβρίου, 18.00)
Εισηγήτρια:  ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ  (S-D)
Έγκριση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 442.877 v.03
    FdR 832866

*** Λήξη της ψηφοφορίας ***

A. Αναφορές προς εξέταση από την επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Γονική μέριμνα

6. Παρουσίαση της μελέτης "Η γονική μέριμνα, η επιμέλεια τέκνων 
και τα δικαιώματα επίσκεψης στους διασυνοριακούς χωρισμούς"
(Ανάλυση για τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το ΗΒ, τη 
Σουηδία και την Πολωνία)

(παρουσία των εμπειρογνωμόνων  Καθ. Gian Paolo Romano και
της κ. Daria Solenik, επιστημονικής συνεργάτιδας, Ελβετικό
Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου, Λοζάνη)

   
   

7. Αναφορά 1565/2008, του E.A., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του 
Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής 
μέριμνας

   CM– PE 427.111/REV
   FdR 816598

8. Αναφορά 1614/2009, της Marinella Colombo, ιταλικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 134 υπογραφές, σχετικά με 
τη γερμανική υπηρεσία κοινωνικής μέριμνας παίδων και νέων 
(Jugendamt) και τις διακρίσεις των γερμανικών αρχών που 
ασχολούνται με οικογενειακά ζητήματα σε βάρος υπηκόων ξένων 
χωρών
(παρουσία της αναφέρουσας)
και

   CM– PE 443.183
   FdR 822413

   PETI20101025_sir
   216-10_
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Αναφορά 0216/2010, του Massimo Moltoni, ιταλικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 230 υπογραφές, σχετικά με τη 
γερμανική Υπηρεσία Κοινωνικής Μέριμνας Παίδων και Νέων 
(Jugendamt)

9. Αναφορά 0219/2010, του E. G., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα δικαιώματα των βιολογικών πατέρων
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

   PETI20101025_sir
   219-10_

Θεμελιώδη δικαιώματα - Δικαιώματα του παιδιού

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

   CM– PE 421.147
   FdR 770912

11. Αναφορά 0402/2008, της Pavlina Radkova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αξιοπρεπή ζωή του ανάπηρου παιδιού 
της

   CM– PE 415,117/REV
   FdR 802687

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

    CM– PE 411.994
    FdR 738851

13. Αναφορά 0911/2008, 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

14. 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 
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 450.730
   FdR 834261

15. Δήλωση της Roberta Angelilli, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Διαμεσολαβήτριας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για τη Διεθνή Απαγωγή Ανηλίκων Τέκνων από 
Γονείς
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16. Ομιλία της Επιτρόπου Viviane Reding, για την ιθαγένεια και τα
δικαιώματα του παιδιού

* * *

26 Οκτωβρίου 2010, 9.00 – 12.30

από 9  έως  10     (κεκλεισμένων των θυρών)

17. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

στις 10.00 

18. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

19. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα
του ΕΚ, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ((2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών:  10.11.2010, 18.00.)
Εισηγήτρια:  HANKISS  (EPP)
(ενδεχομένως παρουσία του κ. Peter Hustinx, Ευρωπαίου επόπτη 
προστασίας δεδομένων)
Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 441.376
    FdR 817059

20. Διερευνητική επίσκεψη στο Mellau/Damuls, Vorarlberg 
(Αυστρία)
(29.09 - 1.10.2010)
Σχετικά με την αναφορά. 672/2007, του Lothar Petter, αυστριακής 
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ιθαγένειας, εξ ονόματος της Επιτροπής δράσης κατά των 
σχεδιαζόμενων νέων εγκαταστάσεων χειμερινών αθλημάτων στο 
Mellau και στο Damüls του Vorarlberg (Αυστρία), η οποία συνοδεύεται 
από 26 υπογραφές, σχετικά με σχεδιαζόμενη κατασκευή χιονοδρομικών 
αναβατήρων και τελεφερίκ στις περιοχές Mellau και Damüls
- προσχέδιο προφορικής έκθεσης

21. Γνωμοδότηση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία των 
πολιτών
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Συνεισηγητές:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (GREENS)
- ενημέρωση από τους συνεισηγητές

   DT– PE 445.752
   FdR 824375

Δημοσιονομικός κανονισμός

22. Αναφορά 1820/2009, του José Maria Carrasco Cano, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción», σχετικά με τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις της παύσης πληρωμών για τις ΜΜΕ του 
κλάδου των κατασκευών
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 441,363
   FdR 816798

Βέλγιο :    (με την ευκαιρία της Βελγικής Προεδρίας)

Δικαιώματα του καταναλωτή

23. Αναφορά 0614/2009, της Stela Velichi γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον βέλγο 
πάροχο φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας «Lampiris» και 
τη μη ικανοποιητική πολιτική του απέναντι στους πελάτες
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 430.804
   FdR 797251

24. Αναφορά 0762/2009, της Jolanta Szczebiot, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετώπισε με την 
αεροπορική εταιρεία Ryanair
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 431.094
   FdR 800222

Αναγνώριση προσόντων
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25. Αναφορά 0940/2008, του Arie Machiel Rijkenberg, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με μη αναγνώριση στο Βέλγιο μιας εξέτασης 
στην ολλανδική γλώσσα που πραγματοποιήθηκε στις Κάτω 
Χώρες

   CM– PE 423.674/REV
   FdR 816557

26. Αναφορά 0452/2009, του M.A., βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την έλλειψη δυνατότητας να εργάζεται ως γιατρός εργασίας με 
ιδιωτικό ιατρείο στο Βέλγιο

   CM– PE 429.650/REV
    FdR 816604

Διακρίσεις

27. Αναφορά 1609/2008, του D.A.L, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες διακρίσεις ως προς την εισαγωγή σε 
ολλανδόφωνο σχολείο στην περιφέρεια των Βρυξελλών

   CM– PE 427.009/REV
    FdR 805866

Περιβάλλον

28. Αναφορά 0180/2010, του Hubert Marx, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα χρήσης αποχέτευσης και επεξεργασίας 
λυμάτων στο Βέλγιο

   PETI20101025_sir
   180-10_

Β. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθεί η εξέταση βάσει της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής

29. Αναφορά αριθ. 370/2000, του Özkan Nissen, γερμανού, τούρκου 
και αλβανού υπηκόου, σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει 
για να ταξιδεύσει σε διάφορα κράτη μέλη και ιδιαίτερα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, για λόγους ασφαλείας

   CM– PE 448,668
   FdR 829333

30. Αναφορά 0071/2006, του José Manuel Dolón García, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις αρκετών 
περιβαλλοντικών οδηγιών σε σχέση με την κατασκευή πισίνας 
και πάρκου αναψυχής στην «Punta la Víbora» από τον δήμο της 
Torrevieja

   CM– PE 380.892/REV
   FdR 829569

Αναφορά 0074/2006, της Djamila Saidi Rebbadj, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με σχέδιο της τοπικής διοίκησης της 
Μασσαλίας (Γαλλία) για την κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης 
οικιακών αποβλήτων στη Fos sur Mer
και

   CM–
   PE 382.501/ΑΝΑΘ. 
III
   FdR 829570

31.

Αναφορά 0023/2007, του Gerard Casanova, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης κατά της αποτέφρωσης του Port Saint
Louis du Rhône, η οποία συνοδεύεται από 52 υπογραφές, σχετικά 
με τη συνεχιζόμενη λειτουργία αποτεφρωτήρα αποβλήτων

   CM–
   PE 382.501/ΑΝΑΘ.
   FdR 829571
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32. Αναφορά 0083/2006, του Mr. Dan Foley, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της επιτροπής υδάτων Kildimo και Pallaskenry, 
σχετικά με την πρόθεση των τοπικών αρχών να τροποποιήσουν 
την παροχή νερού στις περιοχές Kildimo και Pallaskenry

   CM–
   PE 382.501/ΑΝΑΘ. II
   FdR 

33. Αναφορά 0764/2006, του Philippe Riglet, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αντίθεσή του σε έργο αστικής ανάπτυξης σε 
προστατευόμενη τοποθεσία χωρίς πρότερη εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων
και
Αναφορά 0133/2007, του Jean Raoul-Duval, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης «Les riverains des Veillas», σχετικά με 
ενστάσεις για την κατασκευή τουριστικού χωριού

   CM–
   PE 382.501/ΑΝΑΘ. V
   FdR 829622

34. Αναφορά 0857/2006, του Francisco Murcia Puchades, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και 
παραβίαση των κανόνων περί ελεύθερου ανταγωνισμού στον 
ισπανικό τομέα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε βάρος των 
κατασκευαστών και των καταναλωτών

   CM– PE 396.600/REV
   FdR 777448

35. Αναφορά 0386/2007, του Allan J. Navratil, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Irish Biofuels Initiative, σχετικά με 
τη μεταστροφή της παραγωγής της ιρλανδικής βιομηχανίας 
ζάχαρης προς την παραγωγή βιοκαυσίμων

   CM– PE 398,557/REV
   FdR 829631

36. Αναφορά 0762/2007, του Adam Kowalcyzk, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη σύνταξή του ως ναυτικού

    CM–
   PE 382.501/ΑΝΑΘ. II
    FdR 829633

37. Αναφορά 1322/2007, της Yolanda Díaz Pérez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Izquierda Unida de Galicia [Ενωμένη 
Αριστερά της Γαλικίας], του Jesús Ignácio Caselas Pérez, εξ 
ονόματος της Federación Roi Xordo de AAVV de la zona urbana 
de Ferrol, η οποία συνοδεύεται από 4 ακόμη υπογραφές, και του 
Bernardo Bastida Sixto, εξ ονόματος της Cofradía de Pescadores 
de Ferrol [Αδελφότητα Αλιέων της Ferrol] σχετικά με τη 
λειτουργία μονάδας επαναεροποίησης στο Mugardos, La Coruña

   CM– PE 429,587/REV
    FdR 829635

38. Αναφορά 1408/2007, του Vicente Felipe Sanchez Pedrosa, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση, από τις αρχές 
κοινωνικής ασφάλισης στο Santander, της κοινοτικής νομοθεσίας 
υπό τη μορφή της απόφασης C-347/00 και του κανονισμού 
1408/71

   CM– PE 414,067/REV
    FdR 829636

39. Αναφορά 1458/2007, του Luis de la Rasilla Sánchez-Arjona, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Proyecto Inter/Sur para la 
Ecociudadania, σχετικά με τη μόλυνση του ποταμού Tinto από το 

   CM– PE 415,085/REV
   FdR 829637
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ραδιενεργό ισότοπο καίσιο-137 και τα ανεπαρκή μέτρα 
επιτήρησης μετά το ατύχημα της εταιρείας Acerinox το 1998 
(Huelva, Ανδαλουσία)

40. Αναφορά 0263/2008, του Alexander Heyd, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Komitee gegen den Vogelmord
e.V.» (Ένωση για την Προστασία των Πτηνών), σχετικά με τη 
χρήση των λεγόμενων πετροπαγίδων για τη σύλληψη πτηνών

   CM–
   PE 382.501/ΑΝΑΘ. 
III
   FdR 829639

41. Αναφορά 0339/2008, 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 382.501/ΑΝΑΘ. II
   FdR 829641

42. Αναφορά 1521/2008, του Justinus A. Linskens, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα με επιδόματα κοινωνικής 
ασφάλισης από τη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες

   CM– PE 448,681
   FdR 829382

43. Αναφορά 1661/2008, του Mike Santo Valentino Portera, 
μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση ενός μαλτεζικού 
ερασιτεχνικού συλλόγου καλαθοσφαίρισης να αποδεσμεύσει τον 
γιο του από τον σύλλογο

    CM– PE 441,083
    FdR 814402

44. Αναφορά 1715/2008, του Thomas Stange, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για μη συμμόρφωση των ολλανδικών και 
των γερμανικών αρχών με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 
περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στην 
Ευρώπη

   CM– PE 448,682
   FdR 829383

45. Αναφορά 1717/2008, του Ion Garboan, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το τέλος πρώτης ταξινόμησης οχημάτων που 
αγοράζονται σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ
και
Αναφορά 1776/2008, της Paula Sandu-Stillert, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση της ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από τη ρουμανική κυβέρνηση

   CM– PE 427.119/REV
   FdR 829649

46. Αναφορά 1860/2008, του Ken Gregory και της Susan Newbold, 
βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των κατοίκων της οδού 
Branton Hill Lane, Aldridge (Walsal, Ηνωμένο Βασίλειο), 
σχετικά με την πυκνή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων στην οδό 
Branton Hill Lane

   CM– PE 428,075/REV
   FdR 829654

47. Αναφορά 0418/2009, του Álvaro Fernández Durán, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ένα έργο αυτοκινητοδρόμου στα 
Πυρηναία, στην Ισπανία

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664
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48. Αναφορά 0685/2009 του Berthold Kalbe, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ίση μεταχείριση των ιδιοκτητών αυτοκινούμενων 
τροχόσπιτων στην Ευρώπη

   CM– PE 448,686
   FdR 829391

49. Αναφορά 0800/2009, της ACC, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για την ταξινόμηση του 
αυτοκινήτου της στη Ρουμανία

   CM– PE 430.826/REV
   FdR 805871

50. Αναφορά 0864/2009, του Ayoze Mariano Machín Rodriguez, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση των 
οδηγιών για τα πτηνά και τους οικοτόπους από την κατασκευή 
σταθμού παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας και αιολικού 
πάρκου στο νησί El Hierro

   CM– PE 448,688
   FdR 829422

51. Αναφορά 0967/2009, του Jurgen De Ceuninck, βελγικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα που αντιμετωπίζει με τις 
ολλανδικές και βελγικές αρχές κοινωνικής πρόνοιας

   CM– PE 438,338/REV
   FdR 829673

52. Αναφορά 1173/2009, της S. A., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη μη τήρηση εκ μέρους των βελγικών αρχών των αρχών 
της ΕΕ σχετικά με την εσωτερική αγορά

   CM– PE 441.330
   FdR 816749

53. Αναφορά 1178/2009, του V.S., ουκρανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει όσον αφορά τη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων του σύμφωνα με την οδηγία 2003/109/ΕΚ 
σχετικά με το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι 
επί μακρόν διαμένοντες

   CM– PE 440,064/REV
   FdR 829674

54. Αναφορά 1235/2009, του A.H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την πληρωμή για υλικά σε σχέση με τη σχολική φοίτηση της 
κόρης του

   CM– PE 440,070/REV
   FdR 829675

55. Αναφορά 1245/2009, του Diego de Ramón Hernández, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης των πληγέντων από την 
ανακήρυξη του φυσικού πάρκου και του πολεοδομικού σχεδίου 
της «Sierra de Escalona y Dehesa de Campoamor», και της 
ένωσης ιδιοκτητών της «Sierra de Carrascoy» σχετικά με τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό στη Murcia και Βαλένθια.

   CM– PE 448,703
   FdR 829514

56. Αναφορά 1375/2009, της Veronica Dini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δημάρχου του Sondrio, σχετικά με την ιταλική 
νομοθεσία περί ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτων

   CM– PE 440,079
   FdR 829677

57. Αναφορά 1400/2009, του Gerhard Holzinger, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
προβλεπόμενου αυτοκινητοδρόμου στις Κανάριες Νήσους

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678
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58. Αναφορά 1469/2009, του Juan José Pajarón, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την καταστροφή της θαλάσσιας χλωρίδας 
λόγω της επέκτασης της μαρίνας του Campomanes στην Altea, 
Alicante

   CM– PE 448,697
   FdR 829508

59. Αναφορά 1496/2009, των Gian Valerio Sanna και Renato Soru, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με νομοθεσία που εισάγει ειδικά 
μέτρα για την προώθηση του κατασκευαστικού τομέα και της 
οικονομικής ανάπτυξης στη Σαρδηνία

   CM– PE 440,096/REV
   FdR 829679

60. Αναφορά 1528/2009, του Gerhard Holzinger, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πολιτική ενίσχυσης των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών (Κανάρια Νησιά)

   CM– PE 440,103/REV
   FdR 829680

61. Αναφορά 1600/2009, του Román Jiménez Gil, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης Puma 22 των απόδημων 
βρετανών, η οποία συνοδεύεται από 100 υπογραφές, σχετικά με 
το δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη για τους ευρωπαίους 
που συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα και μένουν στην αυτόνομη 
κοινότητα της Βαλένθια

   CM– PE 448,699
   FdR 829510

62. Αναφορά 1650/2009, της A.G., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα προβλήματά της με την αεροπορική εταιρεία Ryanair

   CM– PE 448,700
   FdR 829511

63. Αναφορά 1686/2009, του Xavier Geoffroy d'Assy, γαλλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ένωσης για την Προστασία των 
Κοιλάδων των Ποταμών Erve, Treulon και Vaige και τη 
Διαχείριση της Γης», η οποία συνοδεύεται από 1 200 υπογραφές, 
σχετικά με την προβλεπόμενη ανάπτυξη της λεκάνης απορροής 
του ποταμού Erve στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο για την 
πολιτική των υδάτων

   CM– PE 448,704
   FdR 829515

64. Αναφορά 1766/2009, του Federico Cappello, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της (επαρχιακής) Ένωσης Υπαλλήλων 
Περιβάλλοντος της Ιταλίας (Associazione Guardie Ambientale
d'Italia), σχετικά με την παρουσία αμιάντου μεταξύ 
σιδηροτροχιών

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

65. Αναφορά 1774/2009, του Hans Strawe, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με νυχτερινές πτήσεις από τον αερολιμένα 
Κολωνίας/Βόννης
και
Αναφορά 0249/2010, του Klaus Zydek, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση νυκτερινών πτήσεων από και προς 
τους αερολιμένες της ΕΕ

   CM– PE 445.776
   FdR 825107
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66. Αναφορά 1778/2009, του H. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αμοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων στην 
Ευρώπη

   CM– PE 448,707
   FdR 829518

67. Αναφορά 1783/2010, της Stella Pendleton, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των ατομικών 
της δικαιωμάτων σε σχέση με έργο κατασκευής νέας 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ Tours και 
Bordeaux (Γαλλία)

   CM– PE 448,708
   FdR 829519

68. Αναφορά 1829/2009, της Simone Thieme, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον εντοπισμό οφειλέτη με τη βοήθεια δεδομένων 
κινητού τηλεφώνου

   CM– PE 448,709
   FdR 829520

69. Αναφορά 1837/2009, του Roberto Marcoccio, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη βιντεοσκόπηση των ανακρίσεων της 
αστυνομίας και των διαδικασιών ενώπιον του δικαστηρίου στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ

   CM– PE 448,710
   FdR 829521

70. Αναφορά 1891/2009, του Mauro Pulvirenti, πολωνικής
ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   CM– PE 448,713
   FdR 829524

71. Αναφορά 1895/2009 του Joan Mellado Villanova (ισπανικής 
ιθαγένειας), εξ ονόματος της ένωσης "Asociación salvem el 
poble", σχετικά με τη διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας 
στον δήμο Palau-solità i Plegamans της Βαρκελώνης

   CM– PE 448,714
   FdR 829525

72. Αναφορά 1899/2009, του H. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εθνικό ραδιοτηλεοπτικό τέλος για τη χρήση του διαδικτύου

   CM– PE 448,715
   FdR 829527

73. Αναφορά 1907/2009, του U. P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα αναδυόμενα παράθυρα («pop-ups») και τα ανεπιθύμητα 
διαφημιστικά σποτ

   CM– PE 448,716
   FdR 829528

74. Αναφορά 0011/2010, του Oliver Herrmann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με αυθαίρετες ενέργειες ιδιωτικών 
επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας σε αερολιμένες

   CM– PE 448,717
   FdR 829529

75. Αναφορά 0035/2010, του A.S., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την πρότασή του για νέα νομοθεσία που θα στοχεύει στη 
βελτίωση της διαφάνειας των διαδικασιών επιλογής των 
υπαλλήλων της ΕΕ και στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους 
τους υποψηφίους

   CM– PE 448,718
   FdR 829530
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76. Αναφορά 0068/2010, του Gabriel Benaroche, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το μονοπώλιο στην υπηρεσία ταξί στο 
Παρίσι

   CM– PE 448,719
   FdR 829531

77. Αναφορά 0092/2010, του Klaus Fuchs, γερμανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 775 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση της νομοθεσίας περί αναδασμού με σκοπό την 
αναγκαστική εξαγορά γης

   CM– PE 448,720
   FdR 829532

78. Αναφορά 0470, του Benito Sanchez Ortiz, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον καθορισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 
του.

   CM– PE 448,722
   FdR 829534

79. Αναφορά 0129/2010, του Walter Bauer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το κόστος των θεωρήσεων και τη συμμόρφωση των 
γερμανικών αρχών με τις σχετικές συμφωνίες

   CM– PE 448,724
   FdR 829536

80. Αναφορά 0154/2010, του Ralph Lehmann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εναρμόνιση του τεχνικού ελέγχου 
οχημάτων και των διαφορετικών τύπων σύνδεσης των φιαλών 
υγραερίου στην Ευρώπη

   CM– PE 448,727
   FdR 829539

81. Αναφορά 0164/2010, των Mark Vautz και Reiner Geib, 
γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ηχορρύπανση από τα 
αεροσκάφη Hercules του αερολιμένα Ramstein στη Γερμανία

   CM– PE 448,728
   FdR 829540

82. Αναφορά 0177/2010, του Klaus Helmut, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Ito Ryu Wuppertal e.V., σχετικά με εικαζόμενη 
άνιση μεταχείριση των παραδοσιακών ασιατικών όπλων στη 
γερμανική νομοθεσία περί όπλων

   CM– PE 448,730
   FdR 829543

83. Αναφορά 0184/2010, του Hartmut Hofmeister, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με παράταση της ασφαλιστικής 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης από το Κοινό Σύστημα 
Υγειονομικής Ασφαλίσεως [Joint Sickness Insurance Scheme
(JSIS)] μετά τη συνταξιοδότηση

   CM– PE 448,731
   FdR 829544

84. Αναφορά 0230/2010, του Vincent Derudder, βελγικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συμβούλων και 
Μεσιτών Χρηματοπιστωτικών Προϊόντων, σχετικά με τη δίκαιη 
εκπροσώπηση των συμβούλων και μεσιτών χρηματοπιστωτικών 
προϊόντων στα διοικητικά συμβούλια των νέων εποπτικών αρχών 
που προτείνει η έκθεση de Larosière

   CM– PE 448,735
   FdR 829548

   ECON γνωμοδότηση

85. Αναφορά 0235/2010, του Jean-Pierre Save, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη νομιμότητα του φόρου που επιβάλλεται από τις 
ισπανικές αρχές σε σκάφη αναψυχής υπό σημαία άλλου κράτους 
μέλους της ΕΕ

   CM– PE 448,736
   FdR 829549
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86. Αναφορά 0267/2010, της Milena Pehlivanova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Bulgaria to Reinstate Free
Medication for Cancer Children» (Η Βουλγαρία να επαναφέρει τη 
δωρεάν φαρμακευτική αγωγή για παιδιά που πάσχουν από 
καρκίνο), σχετικά με την έλλειψη πρόσβασης σε αντικαρκινικά 
φάρμακα στη Βουλγαρία

   CM– PE 448,738
   FdR 829551

87. Αναφορά 0269/2010, του Lucian Voicu-Dungan, ρουμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας SC Aquasturo Proiect
S.R.L., σχετικά με τα προβλήματα που προκλήθηκαν από 
αλλαγές στον οδηγό υποψηφίων χορήγησης συνδρομής στο 
πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 2 (μέτρο 2.1) του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 2007-2013 της 
Ρουμανίας που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Αλιείας

   CM– PE 829552
   FdR 448.739

88. Αναφορά 0300/2010 του Bozo Jakeljić, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Kroatische Reine Staatsrechtspartei (HCSP)», 
σχετικά με την παράδοση κροατών υπηκόων σε κράτη μέλη της 
ΕΕ λόγω πολιτικά υποκινούμενων εγκλημάτων που 
διαπράχθηκαν στην πρώην Γιουγκοσλαβία

   CM– PE 448,740
   FdR 829553

89. Αναφορά 0361/2010, του Kjell Håkansson, σουηδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με φορολογική συμφωνία μεταξύ Σουηδίας και Δανίας

   CM– PE 448,742
   FdR 829555

90. Αναφορά 0371/2010, του Johan Dufour, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα ψήφου στο Βέλγιο

   CM– PE 448,747
   FdR 829564

o O o

91. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 9 Νοεμβρίου 2010, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30


