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Επιτροπή Αναφορών
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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 15 Μαρτίου 2011,  15.00 – 18.30
Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011,  9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P4B001  

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 460.829
FdR 860262

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των:
   - 24-25 Ιανουαρίου 2011

PV– PE 456.918
FdR 855079
+ παραρτήματα

2.

   - 1 Φεβρουαρίου 2011 PV- PE 458.479
FdR 855766
+ 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 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

Διερευνητική επίσκεψη

5. Διερευνητική επίσκεψη στο Mellau/Damuls, Vorarlberg 
(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

- έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636

Εκθέσεις

6. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών
2010       (2010/2295(INI))
Εισηγήτρια:  MEYER  (GUE/NGL)
-  2η ανταλλαγή απόψεων

7. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση 
των αποβλήτων βάσει των αναφορών που ελήφθησαν
(2011/2038 (INI))
Εισηγήτρια:  ITURGAIZ  (EPP)
- 1η ανταλλαγή απόψεων 

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

Περιβάλλον

8. Αριθ. 944/2004 της Sheila Ellis, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Κάτοικοι κατά τοξικού χώρου ταφής 
αποβλήτων», συνοδευόμενη από 7 υπογραφές, σχετικά με την 
υποτιθέμενη αδυναμία του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει 
την οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM–
   PE 367.729/REV. V
   FdR 857132

9. Αριθ. 1367/2007 της Eliane Audonet, γαλλικής ιθαγένειας, η
οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με εναντίωση σε
δύο σχέδια τεράστιων χωματερών
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM_O– PE 414.061
   FdR 745796
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10. 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
(ενδχομένως παρουσία της αναφέρουσας)

   CM–
   PE 426.982/REV. II
   FdR 834707

11. Αριθ. 944/2009 της Lorenza Ferraris, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με σχεδιαζόμενο 
έργο εξόρυξης πετρελαίου στον προστατευόμενο δρυμό Riserva 
Naturale di Valle Santa Croce e Alta Valle del Curone

   CM– PE 438.334
   FdR 802782

Κρατικές ενισχύσεις - Κοινωνικές υποθέσεις

12. Αριθ. 1833/2008 του Ιωάννη Αστερίου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος των Σωματείων Μεταλλείων Κασσάνδρας (ένωση
εργαζομένων στα μεταλλεία της Κασσάνδρας), η οποία
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με την υποψία κρατικής
ενίσχυσης σε σχέση με την πώληση από μέρους του ελληνικού
Δημοσίου των μεταλλείων της Κασσάνδρας στην εταιρεία
Ελληνικός Χρυσός
(ενδεχομένως παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 430.786
   FdR 797230

Χρηματοδότηση της ΕΕ

13. Αριθ. 931/2009 του Νικολάου Καγιαόγλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη κατάχρηση χρηματοδοτικών πόρων της 
ΕΕ και τις επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός έργου 
υποδομής στην πόλη Νικηφόρος στη βόρεια Ελλάδα (νομός 
Δράμας)
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 440.056
    FdR 810962

14. Γνωμοδότηση επί της ανακοίνωσης σχετικά με την 27η έκθεση 
για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου 2009 (COM
(2010)0538)
(2011/2027 (INI)
Εισηγήτρια:  AUKEN  (GREENS)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

    DT– PE 460.822
    FdR 860173

από 17.30  έως 18.30     (κεκλεισμένων των θυρών)
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15. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

16 Μαρτίου 2011, 9.00 έως 12.30 

στις 9.00

16. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Περιβάλλον - Γεωργία - Υγεία

17. Αριθ. 1447/2009 του Philip Woolley, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Australian Wildlife Protection Council Inc.», που 
φέρει +/-4.000 υπογραφές, σχετικά με απαγόρευση της εισαγωγής 
δέρματος και κρέατος καγκουρό στην ΕΕ
(παρουσία των αυστραλιανών αρχών)

   DV–
   PETI20110315_   
απάντησηINTA+ IMCO

18. Αριθ. 305/2010 της Carola Twardella, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σύστασή της προς το Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει
την απόφασή του να επιτρέψει τη μεγάλης κλίμακας φύτευση
γενετικά τροποποιημένων γεωμήλων από την BASF και την
πώληση γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου από τη Monsanto

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

19. 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
και
Αριθ. 436/2010 του κ. Brian John, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με επίσημη διαμαρτυρία κατά του σχεδίου κανονισμού της 
Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής που διέπουν τις 
αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων τροφίμων 
και ζωοτροφών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

   sir436-10  + 
απάντησηENVI436-10



OJ\860262EL.doc 5/13 PE460.829v01-00

EL

και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 641/2004 και
(ΕΚ) αριθ. 1981/2006
(παρουσία του αναφέροντος)

20. Αριθ. 774/2008 της María Jesus Peréx Agorreta, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Departamento de Historia Antigua-
UNED» (Τμήμα Αρχαίας Ιστορίας του ισπανικού Ανοικτού 
Πανεπιστημίου-UNED), σχετικά με την προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος στη Soria και τη Numancia στην 
περιφέρεια Castilla y León στη βόρεια Ισπανία
(παρουσία της αναφέρουσας)
και
Αριθ. 862/2008 του Amalio de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία του φυσικού και 
πολιτισμικού περιβάλλοντος στη Soria και Numancia στην
Castilla y León της βόρειας Ισπανίας
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αριθ. 1686/2008 του Álvaro de Marichalar y Sáenz de Tejada, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος της Soria και Numancia, Castilla y 
León, Ισπανία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 421.164/REV. II
   FdR 859035

21. 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

22. Αριθ. 355/2010 του Daniel Hegoburu, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Πρασίνων της Χώρας των Βάσκων (Βάσκοι 
οικολόγοι), η οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με το 
αεροδρόμιο του Fuenterrabía
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 452.738
   FdR 838883

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

   CM– PE 440.082/REV
   FdR 829678

24. Αριθ. 764/2006 του Philippe Riglet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αντίθεσή του σε έργο αστικής ανάπτυξης σε 
προστατευόμενη τοποθεσία χωρίς πρότερη εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

   CM–
   PE 406.053/REV. V
   FdR 829622
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και
Αριθ. 133/2007 του Jean Raoul-Duval, γαλλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης "Les riverains des Veillas", σχετικά με
ενστάσεις για την κατασκευή τουριστικού χωριού

25. Αριθ. 161/2006 του Dan Brennan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με μόλυνση στο Kilkenny (Ιρλανδία) και τις επιπτώσεις της στην 
τοπική κτηνοτροφία
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM–
    PE 380.904/REV. II
    FdR 829612
    
PETI20110315_ltbrick_

* * *

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

26. Αριθ. 832/2001 του Américo da Silva Jorge, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα στο Alhos 
Vedros της Πορτογαλίας

   CM–
   PE 321.498/REV. IX
   FdR 853805

27. Αριθ. 1095/2003 του Karl Heinz Duthel, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα ως προς τη χορήγηση άδειας παραμονής 
για τη μητέρα των παιδιών του στην Ισπανία

   CM– PE 458.834/REV
   FdR 858219

28. Αριθ. 825/2005 του Παναγιώτη Γεωργιάδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με συνταξιοδοτικά προβλήματα τα οποία έχουν 
αντίκτυπο στον πατέρα του

   CM–
   PE 374.299/REV. III
   FdR 857168

29. Αριθ. 774/2006 των Margit και Jürgen Parey, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές τιμές εισόδου σε δημόσια 
λουτρά για Ούγγρους συνταξιούχους και για συνταξιούχους από 
άλλες χώρες (της ΕΕ)

   CM–
   PE 392.316/REV. II
  FdR 857169

30. Αριθ. 130/2007 του Γεώργιου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του βιβλιοπωλείου «Φλωράς Κόσμος», σχετικά με την 
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την ελληνική αγορά 
ξενόγλωσσων βιβλίων

   CM–
   PE 396.378/REV. II
   FdR 857170

31. Αριθ. 1276/2007 της María Begona Baquero Orgaz, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις των οδηγιών 
2000/4/ΕΚ και 92/43/ΕΚ σε σχέση με ένα σχέδιο για τη 
διαπλάτυνση του αυτοκινητοδρόμου A6 με δύο 

   CM– PE 416.439/REV
   FdR 853662
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λεωφορειολωρίδες από τη Las Rozas de Madrid έως τη Villalba 
(Μαδρίτη)
και
Αριθ. 251/2008 της Maria Begona Baquero Orgaz, ισπανικής
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για επιβλαβείς επιπτώσεις
στο περιβάλλον από την σχεδιαζόμενη παράκαμψη του
αυτοκινητοδρόμου A6 μέσω της Las Rozas de Madrid

32. Αριθ. 1386/2007 του κ. Román Alonso Santos, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Izquierda Unida de Vigo», σχετικά 
με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του γενικού σχεδίου αστικής 
ανάπτυξης του Vigo (PGOU)

   CM– PE 416.445/REV
   FdR 857186

33. Αριθ. 96/2008 του Σταύρου Σαρρή, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού και την 
ελληνική αγορά αυτοκινήτων μάρκας Fiat και ανταλλακτικών για 
τα εν λόγω αυτοκίνητα

   CM– PE 416.467/REV
   FdR 857171

34. 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.III
   FdR 853675

35. Αριθ. 1062/2008 της επιτροπής πρωτοβουλίας «Veliko Turnovo 
for the Forest, της Βουλγαρίας, η οποία συνοδεύεται από 879 
υπογραφές, σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις βουλγαρικές 
αρχές της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 
χλωρίδας σε σχέση με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε 
μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 στην κεντρική Βουλγαρία

    CM– PE 456.728
    FdR 853705

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

   CM– PE 426.971/REV
  FdR 857199

37. Αριθ. 1121/2008 του Manuel Fernandez Santamaria, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προγραμματισμένη εγκατάσταση 
αποθήκευσης καυσίμων στο Almodóvar del Campo (Ciudad 
Real)   

   CM– PE 439.185/REV
   FdR 857201

38. Αριθ. 1243/2008 της Gisela Cruz, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον πορτογαλικό νόμο 22A/2007 για τη φορολογία 
οχημάτων και τη συμμόρφωσή του προς τις ισχύουσες κοινοτικές 
διατάξεις εν προκειμένω

   CM–
   PE 423.926/REV. II
   FdR 853677
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39. Αριθ. 1322/2008 του E.S, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μόλυνση από διοξίνες στην πόλη Yakimovo-Montana στη 
βορειοδυτική Βουλγαρία

   CM–
   PE 426.983/REV. III
   FdR 853678

40. Αριθ. 410/2009 του Santangelo Carmelo, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης πολιτών «Mare Protetto», για την 
παράνομη διάθεση αποβλήτων σε προστατευόμενη θαλάσσια 
περιοχή
και
Αριθ. 547/2009 του Alfio Fabio Micalizzi, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ρύπανση του φυσικού περιβάλλοντος στην 
προστατευόμενη περιοχή «Area Marina Protetta Isole Ciclopi» 
(Ιταλία)

   CM– PE 430.508/REV
   FdR 853681

41. Αριθ. 471/2009 της A.M.N., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την
εκ μέρους των δανικών αρχών μη τήρηση των διατάξεων της
οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου 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 440.048/REV
   FdR 853682

42. Αριθ. 612/2009 του Jingwa Joseph Tongwa, από το Καμερούν, 
σχετικά με εικαζόμενη παράλειψη των γερμανικών αρχών να 
συμμορφωθούν προς τη νομοθεσία της ΕΕ που αφορά το 
δικαίωμα των πολιτών της ΕΕ και των μελών των οικογενειών 
τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην 
επικράτεια των κρατών μελών και το δικαίωμα πολιτών τρίτων
χωρών να διαμένουν στην ΕΕ

   CM– PE 438.303/REV
   FdR 853683

43. Αριθ. 709/2009 του κ. Pablo Vicente Salinas, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υποτιθέμενες διακρίσεις όσον αφορά το δικαίωμα 
διαμονής του προγονού του

   CM– PE 431.126/REV
   FdR 853684

44. Αριθ. 812/2009 του Ezequiel Llorach Ayza, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Asociación de Vecinos Afectados del Cami Vell, 
σχετικά με το γενικό σχέδιο αστικής ανάπτυξης (PGOU) για την 
Peñíscola, στη Βαλένθια της Ισπανίας

   CM– PE 443.171/REV
   FdR 853686

45. Αριθ. 905/2009 του Fernando Moreno Gonzáles, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης Ecologistas en Acción, 
σχετικά με πιθανές παραβιάσεις των οδηγιών για τους οικοτόπους 
και το δίκτυο Natura 2000 με φράκτες από συρματόπλεγμα εντός 
του εθνικού πάρκου Saja-Besaya

   CM– PE 448.689
   FdR 829423

46. Αριθ. 913/2009 της Mirjam Bot, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μέριμνα για τους νέους στις Κάτω Χώρες

   CM– PE 456.732
   FdR 853713
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47. Αριθ. 993/2009 του Eugene Bourgeois, ολλανδικής ιθαγένειας,
σχετικά με τη διπλή του ιθαγένεια

   CM– PE 456.733
   FdR 853714

48. Αριθ. 1028/2009 του Isaac Ibáñez García, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανάγκη να εγκριθεί νομοθεσία, υπό τη μορφή 
κατάλληλης νομοθετικής πράξης (κοινοτικού κανονισμού), σε 
ό,τι αφορά διαδικασίες επί παραβάσει σε σχέση με το κοινοτικό 
δίκαιο

   PETI20100929_sir
   1028-09_EN
   + PETI20100929_
   
γνωμοδότησηJURI1028-
09_

49. Αριθ. 1060/2009 της Ángeles Sánchez Celdrán, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ένταλμα έκδοσης του συζύγου της στη 
Γαλλία

   CM– PE 456.734
   FdR 853716

50. Αριθ. 1341/2009 της Μαρίας Καραγιαννάκη, ελληνικής
ιθαγένειας, σχετικά με πολυάριθμα προβλήματα στην Ελλάδα και
την Κρήτη

   CM– PE 440.078/REV
   FdR 853691

51. Αριθ. 1470/2009 του Περικλή Διονυσόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση εκ μέρους των ελληνικών 
αρχών του πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και του κανονισμού (ΕΟΚ, ΕΚΑΧ, 
Ευρατόμ) αριθ. 260/68 περί καθορισμού των όρων και της 
διαδικασίας επιβολής του φόρου του θεσπισθέντος υπέρ των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

   CM– PE 441.114/REV
   FdR 853693

52. Αριθ. 1549/2009 της Mateja Mark, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ολλανδική σύνταξη επιζώντος για χήρες που 
διαμένουν στο εξωτερικό

   CM– PE 456.736
   FdR 853718

53. Αριθ. 1809/2009 της A.P., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις
ανησυχίες της για την προγραμματιζόμενη κατασκευή
θερμοηλεκτρικού σταθμού παραγωγής ενέργειας

   CM– PE 445.618/REV
   FdR 853697

54. Αριθ. 1815/2009 του Michel Berny, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διαφορές όσον αφορά τη μεταχείριση των πολιτών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι έχουν εργαστεί σε περισσότερα 
από δύο κράτη μέλη της ΕΕ κατά τη συνταξιοδότηση

   CM– PE 458.688
   FdR 857246

55. Αριθ. 1840/2009 της Rosemarie Eder, γερμανικής ιθαγένειας,
σχετικά με ελλιπείς δυνατότητες υποτροφιών για γερμανούς 
σπουδαστές στην Αυστρία

   CM– PE 456.737
   FdR 853719

56. Αριθ. 1874/2009 του Angelo Acino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης καταναλωτών «SOS Utenti», σχετικά με τις 
συσκευασίες «mini-martini» και το προϊόν Martini Soda

   CM– PE 456.738
   FdR 853721
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57. Αριθ. 1887/2009 του Bernardo Sánchez Capuchino, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση από την πλευρά της 
περιφερειακής υπηρεσίας υγείας της Βαλένθια των 
επαγγελματικών του προσόντων τα οποία απέκτησε σε άλλο 
κράτος μέλος

   CM– PE 445.623/REV
   FdR 853698

58. Αριθ. 259/2010 του V.M., σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη κατάχρηση κοινοτικών πόρων από τον Οργανισμό 
Αγροτικών Πληρωμών της Σλοβακίας

   CM– PE 456.742
   FdR 853726

59. Αριθ. 315/2010 του Gavin Scott, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις επιπτώσεις της υπεράκτιας βυθοκόρησης στην παράκτια 
περιοχή του Holderness (Ηνωμένο Βασίλειο)

    CM– PE 450.808
    FdR 834590

60. Αριθ. 331/2010 του Ignacio Ruipérez arregui, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας στην Ισπανία
και
Αριθ. 651/2010 του Juan María García Gil, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της συνδικαλιστικής ένωσης ελεγκτών εναέριας
κυκλοφορίας, σχετικά με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας
κυκλοφορίας στην Ισπανία

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249

61. Αριθ. 332/2010 του Eloi Nolla Subirats, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Ecologistas en acción, σχετικά με την Κεντρική 
Προσωρινή Αποθήκη πυρηνικών αποβλήτων

   CM– PE 456.743
   FdR 853727

62. Αριθ. 340/2010 της María de la Soledad Ramiro Martínez, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσταση υποβάθμισης 
της πεδιάδας Morata de Tajuña της Μαδρίτης

    CM– PE 458.691
    FdR 857250

63. Αριθ. 398/2010 του M. Jean-Pierre Decool, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του κ. Bruno Rommelaere και της συνοδού του κ. de
Castro, σχετικά με την κατάσχεση των εγγράφων ταξινόμησης 
του οχήματος της συνοδού του κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού 
στην Πορτογαλία

   CM– PE 448.749/REV
   FdR 853702

64. Αριθ. 492/2010 του José Enrique Sanz Salvador, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Arca Ibérica, σχετικά με την 
αποξήρανση ενός υγροτόπου στην Benicassim, Castellón

   CM– PE 456.746
   FdR 853730

65. Αριθ. 509/2010 του Jan Wilinski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη διπλή φορολόγηση κληρονομιάς

   CM– PE 456.748
   FdR 853732

66. Αριθ. 542/2010 του José Ramón Tolosa González, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή πεζογέφυρας 
στο Mongas στην Pasaia

   CM– PE 458.694
   FdR 857254
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67. Αριθ. 571/2010 του P.K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ισότιμη πρόσβαση σε υλικό ψηφιακής μορφής στην ΕΕ

   CM– PE 458.696
   FdR 857256

68. Αριθ. 588/2010 του Reinhard Rink, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με άνιση μεταχείριση σύμφωνα με το άρθρο 5, 
περίπτωση ε), της οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο

   CM– PE 458.698
   FdR 857258

69. Αριθ. 597/2010 του Gerhard Holzinger, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως 
όσον αφορά τη στήριξη για οδικές υποδομές

   CM– PE 458.699
   FdR 857259

70. Αριθ. 609/2010 του Gerard-Bob van der Maas, ολλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη ανάληψη δράσης εκ μέρους της 
Επιτροπής αναφορικά με την αιτιολογημένη γνώμη για τη 
φορολογία των εισερχόμενων μερισμάτων

   CM– PE 456.751
   FdR 853736

71. Αριθ. 626/2010 του A. K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
αρνητικές επιπτώσεις της φορολογικής νομοθεσίας της Πολωνίας 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων εντός της 
εσωτερικής αγοράς

   CM– PE 456.752
   FdR 853737

72. Αριθ. 629/2010 της Barbara Philippe, γερμανικής και γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την προσωπική της κατάσταση

    CM– PE 456.753
    FdR 853738

73. Αριθ. 645/2010 του F. C., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πρόληψη των απορριμμάτων συσκευασίας

   CM– PE 458.705
   FdR 857266

74. Αριθ. 650/2010 του Celestino Fernández González, ισπανικής
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης κατοίκων της Santa María
de Solís, σχετικά με τη χάραξη αυτοκινητοδρόμου, ο οποίος θα
διέρχεται από την Corvera της Asturias

    CM– PE 456.756
    FdR 853741

75. Αριθ. 656/2010 του M. D. B. G., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος των ομοφυλοφίλων στην Ιταλία

   CM– PE 458.707
   FdR 857268

76. Αριθ. 666/2010 του L. C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
κόστος αποστολής μηνυμάτων SMS και την κατάργηση των 
τελών ενεργοποίησης

    CM– PE 456.759
    FdR 853745

77. Αριθ. 673/2010 του Rudolf Stohr, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το πρόβλημα των λαθρομεταναστών στην ΕΕ

    CM– PE 456.761
    FdR 853747
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78. Αριθ. 681/2010 του Mark Sowery, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή ΦΠΑ από εταιρείες τηλεφωνίας στα 
Κανάρια Νησιά

   CM– PE 456.762
   FdR 853748

79. Αριθ. 683/2010 της Janet Fitzgerald, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Tick Talk Ireland, σχετικά με μη ικανοποιητική 
παρακολούθηση εκ μέρους των ιρλανδικών αρχών της νόσου του 
Lyme (μπορρελίωση)

   CM– PE 456.763
   FdR 853750

80. Αριθ. 731/2010 του Μελά Γιαννιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Βορείου 
Ελλάδας (ΕΑΒΕ), σχετικά με την Επιτροπή Εποπτείας της 
Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠΕΙΑ)

   CM– PE 456.766
   FdR 853753

81. Αριθ. 735/2010 του Attila Csegzi, ρουμανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 518 υπογραφές, σχετικά με την 
παράλειψη των τοπικών αρχών στο Cristesti (Mures, Ρουμανία) 
να διαβουλευθούν με τους κατοίκους προτού αποφασίσουν την 
κατασκευή συγκροτήματος μεταφοράς, διαλογής και 
λιπασματοποίησης αποβλήτων

   CM– PE 458.713
   FdR 857274

82. Αριθ. 803/2010 του Victor Aznar Marcén, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Sindicato de Enfermaria (SATSE), σχετικά με 
περικοπές για τους δημόσιους υπαλλήλους στην Ισπανία

   CM– PE 458.718
   FdR 857279

83. Αριθ. 827/2010 του Francisco Cano Sánchez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική ρύπανση

   CM– PE 456.768
   FdR 853755

84. Αριθ. 830/2010 της Liudmila Bedricovshi, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με μη αναγνώριση της κατάρτισής της στην 
οφθαλμολογία στη Γαλλία και παραβίαση της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ

   CM– PE 456.769
   FdR 853756

85. Αριθ. 843/2010 του Marcus Menzel, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους κανόνες στις αερομεταφορές

   CM– PE 456.770
   FdR 853757

86. Αριθ. 990/2010 της I. D. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παροχή αποδείξεων ανάληψης από τους αυτόματους 
διανομείς μετρητών

   CM– PE 456.772
   FdR 853759

o O o
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87. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
 13 Απριλίου 2011, 15.00 – 18.30
 14 Απριλίου 2011, 9.00 – 12.30 


