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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 1η Φεβρουαρίου 2011,  9.00 – 12.30  και  15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα  ASP  A3E2

1. Έγκριση σχεδίου ημερήσιας διάταξης1  PE 456.868
FdR 854600

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. 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 ή άλλων εγγράφων

Ευρωπαϊκός Οδηγός Πόλεων

4. Συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση 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

5. Αριθ. 1335/2008 του Hristo Genev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 14 432 υπογραφές, σχετικά με την αύξηση της
παραγωγής στο χρυσωρυχείο του Chelopech στη Βουλγαρία με
τη μέθοδο της έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 426.985
   FdR 785716

Αριθ. 1534/2008 του Borislav Sandov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της εταιρείας αγροτικών και περιβαλλοντικών έργων
- GEO, η οποία συνοδεύεται από 13 626 υπογραφές, σχετικά με
παράβαση εκ μέρους των βουλγαρικών αρχών της οδηγίας
2001/42/ΕΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και
προγραμμάτων, και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για
τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας
πανίδας και χλωρίδας, σε σχέση με αθλητικό και τουριστικό
κέντρο στην οροσειρά της Ροδόπης
και

   CM– PE 427.109
   FdR 786523

6.

Αριθ. 1587/2008 της Nevena Asenova, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Επιτροπής της πρωτοβουλίας για τους
κατοίκους του χωριού Mougla», η οποία συνοδεύεται από 410 
υπογραφές, σχετικά με την «ανταλλαγή γαιών» και την

   CM– PE 427.006
   FdR 785744
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περιφρόνηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην
περιοχή Smolyan της νότιας Βουλγαρίας

7. Αριθ. 1336/2008 του Andrey Kovatchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 1 υπογραφή, σχετικά με πλημμελή υλοποίηση 
του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία και σχετικά με μη 
ικανοποιητική εξέταση εκ μέρους της Επιτροπής μιας συναφούς 
καταγγελίας 

   CM– PE 440.044
   FdR 810936

8. Αριθ. 437/2001 του José Antonio Muñoz Grau, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Asociación Comisión Pro-Río", 
σχετικά με τη ρύπανση του ποταμού Segura στην περιφέρεια
Murcia
και
Αριθ. 1026/2002 του Pedro Marset Campos, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με την παρατεταμένη και χρόνια ρύπανση του
ποταμού Segura και, ως εκ τούτου, του δικτύου αγωγών
άρδευσης που τροφοδοτούνται από αυτόν

   CM–
   PE 313.911/REV. VI
   FdR 838949

Αριθ. 1098/2007 του 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/REV.
   FdR 838914

9.

και
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 στο
Βράχο του Γιβραλτάρ

   CM–
   PE 438.304/REV
   FdR 838916

10. Αριθ. 287/2008 του Bernd Hofmann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη αναγκαστική αγορά και κατάχρηση
κοινοτικής χρηματοδότησης στο Elche (επαρχία του Alicante 
στην αυτόνομη περιοχή της Βαλένθια)

   CM– PE 438.294
   FdR 802728

Αριθ. 776/2009 του Roland Sharp, βρετανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Asociación de vecinos de Hondón de los Frails», 
σχετικά με παραβιάσεις χωροταξικών διατάξεων στο Hondón de 
los Frailes, στο Alicante, στην Ισπανία

   CM– PE 439.191
   FdR 805897

11.

και
Αριθ. 917/2009 των Josefa Fernandez Quirante και Ronald Henry
Sharp, ισπανικής και βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της

   CM– PE 441.327
   FdR 816737
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Asociación de Vecinos de Hondon de los Frailes, η οποία
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη μείωση της αξίας
των ακινήτων τους ως αποτέλεσμα της κατασκευής οδού, και με
την ανεπαρκή αποζημίωσή τους

12. Αριθ. 584/2008 του Pedro Cuevas Cueto, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επέκταση του αυτοκινητοδρόμου A-8 (Autovía del 
Cantábrico) και τη σχεδιαζόμενη διέλευσή του από την περιοχή
στην οποία βρίσκονται τα σπήλαια του Cuartamentero στο Llanes 
(Asturias)

   CM– PE 441.314
   FdR 816611

13. Αριθ. 418/2009 του Álvaro Fernández Durán, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με ένα έργο αυτοκινητοδρόμου στα
Πυρηναία, στην Ισπανία

   CM– PE 430,793/REV
   FdR 829664

14. Αριθ. 1400/2009 του Gerhard Holzinger, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα προβλεπόμενου
αυτοκινητοδρόμου στις Κανάριους Νήσους

   CM– PE 440,082/REV
   FdR 829678

******

από  11.30  έως  12.30     (κεκλεισμένων των θυρών)

15. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

15.00

16. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

*** Ψηφοφορίες ***
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17. Γνωμοδότηση σχετικά με την Ενιαία Αγορά για τους Ευρωπαίους
(IMCO)  (2010/2278(INI))
(έγκριση IMCO : 28.02.2011 - ολομέλεια : 23.03.2011)
Συντάκτης γνωμοδότησης:
- ενδεχομένως εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

   PA– PE 456.866
   FdR 854595

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

*** Τέλος των ψηφοφοριών ***

Διακρίσεις

18. Αριθ. 632/2008 του Robert Biedron, πολωνικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Kampania Przeciw Homofobii» (Εκστρατεία κατά
της Ομοφοβίας), σχετικά με την απροθυμία των πολωνικών
αρχών να εκδώσουν πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης σε
πολωνούς πολίτες που επιθυμούν να συνάψουν σχέση
καταχωρισμένης συμβίωσης με άτομο του ίδιου φύλου σε άλλο
κράτος μέλος
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

    CM_O– PE 420.019
    FdR 766651

   LT–
   FdR 833746

19. Αριθ. 829/2008 του Fernando Soares, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση λόγω ιθαγένειας 
στο πλαίσιο μη αναγνώρισης στη Γαλλία του βρετανικού αστικού 
συμφώνου συμβίωσης (Civil Partnership)
και
Αριθ. 1085/2010 του Aldwyn Llewelyn, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση στη Γαλλία σχέσης συμβίωσης που
έχει καταχωρηθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο

   CM– PE 428.026/REV
   FdR 810840

   sir

20. Αριθ. 305/2009 της Marisa Pignolo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά
με την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων στην ΕΕ

    CM– PE 429.624
    FdR 792210

Θεμελιώδη δικαιώματα

21. Αριθ. 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
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16.30 έως 17.30

22. Παρουσίαση εκ μέρους της Επιτρόπου Viviane Reding της 
έκθεσής της σχετικά με την ιθαγένεια

                                                         ***

23. Αριθ. 1746/2008 του Maksim Reva, εσθονικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των προσώπων με απροσδιόριστη
ιθαγένεια που ζουν στην Εσθονία

    CM– PE 428.067
    FdR 789462

24. Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 
2010       (2010/2295(INI))
Εισηγητής :  
- προσωρινή ανταλλαγή απόψεων

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

Αριθ. 142/2006 του Wasilios Katsoulis, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με 
αναπηρίες από γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες
και 

   CM– PE 
   FdR 

25.

Αριθ. 609/2008 του Βασιλείου Κατσούλη, 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

   LT–
   FdR 829559

26. Αριθ. 734/2007 του György Jakubinyi, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ρωμαιοκαθολικής αρχιεπισκοπής της Alba Iulia, 
σχετικά με την επιστροφή εκκλησιαστικής περιουσίας στη
ρωμαιοκαθολική αρχιεπισκοπή της Alba Iulia

  sir 
   LT–
   FdR 852287

27. Αριθ. 1397/2008 του Raffaele Mancuso, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανισότητα μεταξύ των δικαιωμάτων των
εργαζομένων που απασχολούνται με καθεστώς αορίστου χρόνου
και εκείνων που απασχολούνται με σύμβαση ορισμένου χρόνου

   CM– PE 423.939/REV
   FdR 805864

28. 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/REV
    FdR 851656
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29. Αριθ. 63/2009 του Georgio Germani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Associazione Nazionale Quadri delle 
Amministrazioni Pubbliche» - ANQUAP (Ένωση ανώτερων
δημοσίων υπαλλήλων), σχετικά με την ίση αμοιβή για όμοια
εργασία

   CM– PE 427.085
   FdR 786477

30. Αριθ. 128/2009 του Norbert Kaiser, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ίση μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων στη
Γερμανία

    CM–
    PE 428,087/REV. III
    FdR 851658

31. Αριθ. 302/2009 της Eugenia Ioan, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με συναλλαγματική ζημία σε σχέση με την καταβολή στη
Γερμανία της ρουμανικής της σύνταξης

   CM– PE 429,622/REV
   FdR 851659

32. Αριθ. 451/2009 του Antonio Tortosa, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα έργα που θα πραγματοποιήσουν ο δήμος της
Μαδρίτης και η αρχιεπισκοπή γύρω από τον ναό του San 
Francisco el Grande στη Μαδρίτη, Ισπανία
και
Αριθ. 725/2009 της Teresa Sànchez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ομάδας δράσης «Cornisa Vistillas», η οποία
συνοδεύεται από 22 844 υπογραφές, σχετικά με ένα νέο σχέδιο
αστικής ανάπτυξης της ακτής του ποταμού Manzanares

   CM– PE 430,510/REV
   FdR 851660

33. Αριθ. 286/2010 του M.D., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά την
πτώχευση του εργολάβου στην Ισπανία που επρόκειτο να
κατασκευάσει την οικία του

   CM– PE 454,592
   FdR 851694

34. Αριθ. 390/2010 του Giuseppe Claudio Vitale, ιταλικής
ιθαγένειας, σχετικά με το αίτημά του για τη μη επαναφορά των
ρυθμιζόμενων τελών επί των επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Ιταλία

   CM– PE 448.748
   FdR 829565

35. Αριθ. 482/2010 της Sonia Lamberti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά
με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 93/16/ΕΟΚ για τους
ιατρούς που παρακολουθούν εκπαίδευση ειδικότητας

   CM– PE 454.612
   FdR 851852

36. Αριθ. 496/2010 του J. D. L., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
ταχυδρομικές υπηρεσίες στην Ισπανία

   CM– PE 454,615
   FdR 851838

37. Αριθ. 511/2010 της Caroline Lindström, σουηδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση παροχής πολιτικού ασύλου σε ιρανό
κούρδο

   CM– PE 454,616
   FdR 851839
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38. Αριθ. 562/2010 της Agnieszka Sieczkowska, πολωνικής
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές του
ταξινομημένου στην Πολωνία εταιρικού αυτοκινήτου της και τα
επακόλουθα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των
εργαζομένων

   CM– PE 454,618
   FdR 851842

o O o

39. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 15 Μαρτίου 2011,  15.00 – 18.30
 16 Μαρτίου 2011,  9.00 – 12.30 


