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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2011)193_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011,  15.00 – 18.30
Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2011,  9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα JAN  2Q2  

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 456.777
FdR 853822

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
   -   9 Νοεμβρίου 2010

PV– PE 452.894
FdR 851227
+ παραρτήματα

   -   22 Νοεμβρίου 2010 PV– PE 452.896
FdR 840175

2.

   -   1-2 Δεκεμβρίου 2010 PV– PE 454.457
FdR 850333
+ παραρτήματα

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

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Ευρωπαϊκός Οδηγός Πόλεων

5. Συνέχεια που δόθηκε στην Έκθση Busutill σχετικά με
παραπλανητικές πρακτικές των εταιρειών έκδοσης καταλόγων 
επιχειρήσεων   
(Αναφορές 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 
52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 και άλλες)     
(2008/2126(INI))

Αριθ. 100/2010 του Jacques de Lepinau, γαλλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του WWW.StopECG.ORG, σχετικά με την ανάγκη
θέσπισης ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία μικρών
επιχειρήσεων έναντι της παγίδευσής τους σε ανεπιθύμητα
συμβόλαια και παραπλανητική διαφήμιση
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

   A6-0446/2008

   sir

Περιβάλλον

Απόβλητα

6. Αριθ. 273/2010 της Mariagrazia Canuti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον χώρο διάθεσης αποβλήτων Malagrotta κοντά στη
Ρώμη
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. Αριθ. 323/2010 του Matteo Grossi, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά
με την επιβολή της χρήσης ενός και μόνο λογισμικού
ηλεκτρονικών υπολογιστών (SISTRI) από το ιταλικό Υπουργείο
Περιβάλλοντος για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για
την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

8. Αριθ. 1405/2007 του Ivaylo Asenov Krastev, βουλγαρικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης «Προστασία της υγείας και
της ζωής του πληθυσμού και του περιβάλλοντος», σχετικά με

   CM– PE 415.083/REV
   FdR 797190
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παράνομη λειτουργία χώρου διάθεσης στερεών οικιακών
αποβλήτων
(παρουσία του αναφέροντος)

9. Αριθ. 78/2007 του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων σε 
τοποθεσία στην Ανατολική Αττική
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 396.614/REV. III
   FdR 814289

10. Αριθ. 1292/2009 του Juozas Imbrasas, λιθουανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΚ σε σχέση με προβλεπόμενη μονάδα 
αποτέφρωσης αποβλήτων στη Βίλνα
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 441.332
   FdR 816751

από  17.30 έως 18.30     (κεκλεισμένων των θυρών)

11. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

25 Ιανουαρίου 2011, 9.00 – 12.30

9.00

12. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

13. [Ετήσια Έκθεση επί της δραστηριότητας της Επιτροπής Αναφορών 
2010       (2010/2295(INI))
Εισηγητής :  
- προκαταρκτική ανταλλαγή απόψεων]
(ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για την επόμενη συνεδρίαση !!!)



PE456.777v01-00 4/9 OJ\853822EL.doc

EL

14. Γνωμοδότηση σχετικά με την Ενιαία Αγορά για τους Ευρωπαίους 
(IMCO)  (2010/2278(INI))
(έγκριση IMCO : 28.02.2011 - ολομέλεια : 23.03.2011)
Συντάκτης γνωμοδότησης:
- 1η ανταλλαγή απόψεων

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

Περιβάλλον

Αγωγός φυσικού αερίου

15. Συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση σχετικά με τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού 
αερίου στη Βαλτική Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία με τη 
Γερμανία (Αναφορές 614/2007 και 952/2006)
(2007/2118(INI)) (Εισηγητής : LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
   A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965

16. Αριθ. 1345/2009 του Michal Racki (πολωνικής ιθαγένειας), 
σχετικά με υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στην Κάτω Σιλεσία της
Πολωνίας
και
Αριθ. 46/2010 της Irena Rogowska (πολωνικής ιθαγένειας), εξ
ονόματος της ένωσης ‘Stop Odkrywce’ (παύση της υπαίθριας
εξόρυξης), σχετικά με υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στη Νότια Σιλεσία
της Πολωνίας
(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307

17. Αριθ. 1843/2009 του Francis Pont, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά
με σοβαρούς κινδύνους για την υγεία εξαιτίας της ακατάλληλης
διαχείρισης μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην Béziers 
(Γαλλία)

   CM– PE 450.785
   FdR 834561

18. Αριθ. 1486/2009 του Bo Håkansson, δανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Ένωσης της Δανίας για την Προστασία της Φύσης, 
σχετικά με τη χορήγηση άδειας από την κυβέρνηση της Δανίας
για τη βυθοκόρηση με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών σε περιοχές
του δικτύου Natura 2000 και την επακόλουθη παραβίαση της
οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας
και χλωρίδας
(παρουσία των αναφερόντων)

    CM–
    PE 441.339/REV
    FdR 851632
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Διερευνητική επίσκεψη

19. Διερευνητική επίσκεψη στο Damüls/Mellau, Vorarlberg, στην 
Αυστρία
(29.09 - 1.10.2010)
σχετικά με την αναφορά 672/2007 του Lothar Petter, αυστριακής
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
- εξέταση της έκθεσης της διερευνητικής επίσκεψης 
(παρουσία των αναφερόντων)

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636 

Αναγνώριση προσόντων

20. Αριθ. 689/98 του David Petrie, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι λέκτορες ξένων γλωσσών 
(lettori) στα ιταλικά πανεπιστήμια
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 230.117/REV. VIII
   FdR 720306
   DV–docspet

Τουρισμός

21. Αριθ. 1132/2009 του H.M., πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της πορτογαλικής ένωσης τουριστικών επιχειρήσεων
«AETP», σχετικά με ελλιπή διαφάνεια στο πλαίσιο αιτήσεων
ενίσχυσης από τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 441.092
    FdR 814420

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

22. Αριθ. 261/2005 της Colette Goeuriot, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Κοινοτήτων Ορυχείων της Λωρραίνης, σχετικά με 
τους κινδύνους για το περιβάλλον και την υγεία που 
προκαλούνται από την εγκατάλειψη της εξόρυξης στη Λορένη

   CM–
   PE 367.766/REV. II
   FdR 816541

23. Αριθ. 15/2007 του Manuel Barrios Hernandez, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τις επιπτώσεις της λειτουργίας του
σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στη Maqua (Asturias) στους
κατοίκους της περιοχής

   CM–
   PE 394.290/REV. III
   FdR 851640
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24. Αριθ. 217/2007 του Javier Sanchis Marco, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απουσία μέτρων για την προστασία του
περιβάλλοντος στη Masalaves (Βαλένθια) σε σχέση με τη
δραστηριότητα μιας τοπικής πλινθοποιίας

   CM_O–
   PE 400.335/REV. II
   FdR 777470

25. Αριθ. 330/2007 του Ion Anghel, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με το γεγονός ότι παραβλέφθηκαν τα δικαιώματά του σε
κοινωνική ασφάλιση από τις ελληνικές αρχές

   CM– PE 414.285/REV
   FdR 802653

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

   CM– PE 414,112/REV
   FdR 851646

27. Αριθ. 569/2008 του Daniele Rovai, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά
με τις χρεώσεις σε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος για τη
διάλυση παλαιών σταθμών πυρηνικής ενέργειας στην Ιταλία

   CM– PE 423,649/REV
   FdR 851653

28. Αριθ. 1449/2008 του Isaac Dominguez Santos, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τις καταστροφικές συνέπειες στην περιοχή
Grajal de Campos (León) έργων που πραγματοποιούνται για την
κατασκευή της σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας
Palencia-León

   CM– PE 428,050/REV
    FdR 838921

29. Αριθ. 642/2009 του Balazs Bonnyai, γερμανικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 34 υπογραφές, σχετικά με το δικαίωμα
των μελών της ουγγρικής μειονότητας στη Σλοβακία να
εκφράζονται στη μητρική τους γλώσσα

   CM– PE 438.305
   FdR 802740

30. Αριθ. 705/2009 του S.R., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παρατυπίες ως προς την εφαρμογή του προγράμματος SIALON 
στην Ελλάδα, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΕΕ

   CM– PE 431,125/REV
   FdR 851661

31. Αριθ. 878/2009 του Angel Mendizabal Albizu, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τις προδιαγραφές διαπίστευσης των
οργανισμών ελέγχου της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία
και την καλή διαβίωση των ζώων ("κανονισμός 882/2004/ΕΚ")

   CM– PE 440.055
   FdR 810961

32. Αριθ. 1116/2009 του H.L., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με
περιβαλλοντικά επιζήμια μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στην
πόλη Luzino στη Βόρεια Πολωνία

   CM– PE 445.767
   FdR 824562

33. Αριθ. 1211/2009 του Leonid Brevdo, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διπλή φορολόγηση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας
και
Αριθ. 1439/2009 του Bernhard Frey, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με άδικη φορολογική μεταχείριση των διασυνοριακών
εργαζομένων μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας

   CM– PE 441.331
   FdR 816750
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και
Αριθ. 1610/2009 του Agostino Consigliere, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διπλή φορολογία μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας

34. Αριθ. 1316/2009 του Norbert Jung, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αίτημα για τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας όσον
αφορά τον ελάχιστο χώρο για τα καθίσματα των εμπορικών
αεροσκαφών

   CM– PE 441.333
   FdR 816752

35. Αριθ. 1390/2009 της Margret και του Alan Bereton,  βρετανικής
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα που συνδέονται με τη
λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής του Cold Meece
(Staffordshire)

   CM– PE 445.769
   FdR 824564

36. Αριθ. 1450/2009 της Ulrike Büker, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προκαταβολή διατροφής προς γερμανούς
δικαιούχους που είναι κάτοικοι άλλου κράτους μέλους

   CM– PE 454,587
   FdR 851674

37. Αριθ. 1453/2009 της Brigitte Maille Calgaro, γαλλικής
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση του γαλλικού τίτλου
νομικών σπουδών της από την πλευρά των ιταλικών αρχών

   CM– PE 440,092/REV
   FdR 851666

38. Αριθ. 1501/2009 του Roque Leal Carretero, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλεπόμενη κατασκευή οδού που θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις στο πάρκο άγριας χλωρίδας και πανίδας Sierra Norte 
κοντά στη Σεβίλλη

   CM–
   PE 441,343/REV. II
   FdR 851667

39. Αριθ. 1593/2009 του Metodie Nicoară, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που αφορούν τη διαδρομή που επελέγη
για την παρακαμπτήριο Caransebeş (Ρουμανία) στο πλαίσιο των
προγραμματισμένων βελτιωτικών έργων στον δρόμο DN 6 που
ενώνει την πόλη Drobeta Turnu Severin με την επαρχία Lugoj
(Ρουμανία)

    CM– PE 452,716
    FdR 838839

40. Αριθ. 1771/2009 του Marin Mândrilă, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας Mari-Vila COM S.R.L., σχετικά με 
σχετικά με παραβίαση της νομοθεσίας για τη σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων αγοράς στη Ρουμανία

   CM– PE 441.359
   FdR 816794

41. Αριθ. 1772/2009 της Helena Maijala, φινλανδικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της εταιρείας Pro Hanhikivi, σχετικά με την
προβλεπόμενη κατασκευή σταθμού παραγωγής πυρηνικής
ενέργειας της Fennovoima στο Hanhikivi

   CM– PE 454,589
   FdR 851677

42. Αριθ. 194/2010 του Edward Mallia, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης Friends of the Earth (Βαλέτα), 
συνοδευόμενη από 461 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη
παραβίαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ από τη Μάλτα στο πλαίσιο

   CM– PE 452,722
   FdR 838846
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της τροποποίησης του διαρθρωτικού σχεδίου για τα νησιά της
Μάλτας του 1990

43. Αριθ. 441/2010 του Antonio Rodríguez de León, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης "Plataforma por el mar 
canario", σχετικά με την κατάσταση και το μέλλον των εξόχως
απόκεντρων περιφερειών

   CM– PE 454,606
   FdR 851829

44. Αριθ. 443/2010 του Salvatore Murru, ιταλικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 6 υπογραφές, σχετικά με ευρωπαϊκούς
κανόνες για τον τόνο ως παρεμπίπτον αλίευμα

  CM– PE 452,745
   FdR 838890

45. Αριθ. 455/2010 της Gabriele Lang, γερμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος του «Tierhilfe & Verbraucherschutz International e.V.», 
σχετικά με τον κτηνιατρικό παράγοντα ευθανασίας T61

   CM– PE 454,607
   FdR 851830

46. Αριθ. 464/2010 του Michael Groves, βρετανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της οργάνωσης «International Cruise Victims», σχετικά
με τα εγκλήματα βίας και τις εξαφανίσεις σε διεθνή
κρουαζιερόπλοια

   CM– PE 454,609
   FdR 851832

47. Αριθ. 474/2010 της A.S., ρουμανικής (;) ιθαγένειας, σχετικά με
ένα καλύτερο και πιο ομοιόμορφο καθεστώς για την έκδοση
κάρτας ασφάλισης ασθένειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   CM– PE 454,610
   FdR 851833

48. Αριθ. 485/2010 της Teresa Martin Jimenez (Ισπανίδας), σχετικά 
με τα γενόσημα φάρμακα

   CM– PE 454,613
   FdR 851836

49. Αριθ. 491/2010 της Luisa Maranelli, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία
συνοδεύεται από 9.350 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση
των μειωμένων ταχυδρομικών τελών για τα έντυπα

   CM– PE 452,748
   FdR 838894

50. Αριθ. 513/2010 του Tom Muirhea, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη γονική μέριμνα σε περίπτωση τέκνων μη έγγαμων
γονέων στο πλαίσιο της νομοθεσίας του Ηνωμένου Βασιλείου

    CM– PE 452,751
    FdR 838898

51. Αριθ. 515/2010 του Robert Walczak, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μη τήρηση από τις πολωνικές αρχές των διατάξεων
της οδηγίας 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς
οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

    CM– PE 452,753
    FdR 838900

52. Αριθ. 522/2010 του Michael Tschoetschel, γερμανικής
ιθαγένειας, σχετικά με τις αναδρομικές αλλαγές που επιβάλλει η
Σουηδία στα κριτήρια αναγνώρισης των επαγγελματικών
προσόντων των ειδικευμένων γιατρών

    CM– PE 452,754
    FdR 838901
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53. Αριθ. 619/2010 του Laszlo Siklosi, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά
με την αναγνώριση στη Γαλλία των επαγγελματικών προσόντων
του ως καθηγητή φυσικής αγωγής

   CM– PE 454,620
   FdR 851844

54. Αριθ. 620/2010 του David Carracoi, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις σε βάρος ηλικιωμένων όσον αφορά
ταξιδιωτικές ασφάλειες υγείας

   CM– PE 454,621
   FdR 851845

55. Αριθ. 639/2010 της Ramona Plaza Mesón, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με έγκριση τύπου οχήματος στην Ισπανία

   CM– PE 454,622
   FdR 851846

56. Αριθ. 718/2010 by A.K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επικύρωση δημόσιων εγγράφων προκειμένου να 
χρησιμοποιηθούν στο εξωτερικό

   sir
   LT– JURI
   FdR 852181

57. Αριθ. 725/2010 του Marco Noto, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με
τη σήμανση κονσερβοποιημένων ψαριών

   CM– PE 454,623
   FdR 851847

o O o

58. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 1η Φεβρουαρίου 2010,  9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30


