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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2011)198_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 14 Ιουνίου  2011, 15.00 – 18.30
Τετάρτη 15 Ιουνίου  2011, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP  A3G-2

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

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 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

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

4. Αριθ. 0163/2010 του P.B. (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με 
την πρόσβαση τρίτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έκδοση 
προδικαστικών αποφάσεων

   DV- sir163-10
   + Γνωμοδότηση JURI 

*** Έναρξη ψηφοφορίας ***

5. Ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 
2010 (2010/2295(INI))
Εισηγητής:  MEYER  (GUE/NGL)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης:

    PR– PE 462.845v3
    FdR 866499

    AM– PE 466.956
    FdR 868586

*** Τέλος ψηφοφορίας ***

Περιβάλλον

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

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

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

    DT– PE 464.930
    FdR 867298

8. Αριθ.1617/2009, του Ivan Martin, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των «ADEVAC» και «Stop Nuisances», σχετικά με τις 
επιπτώσεις της προβλεπόμενης διάνοιξης σε μεγαλύτερο βάθος 
του λατομείου ασβεστόλιθου "Chaumes de la Bergerie" (La 
Couronne, Charente) πάνω από δύο κοιτάσματα υπογείων υδάτων 
(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 445.592
   FdR 822415
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Κοινωνικές υποθέσεις

9. 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
(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 
450.810/ΑΝΑΘ.
   FdR 857249

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

10. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

15  Ιουνίου  2011, 9.00 – 12.30

11. Ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

12. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
προϋπολογισμού για το 2012 – όλα τα τμήματα –
Διαμεσολαβητής (BUD) όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο
(2011/2020)(BUD))
(προθεσμία τροπ. : 23.06.2011 – 18.00  /  έγκριση 13.07.2011)
Εισηγητής:  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

13. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2010 του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή
(2011/2106)

    PR– PE 466.968
    FdR 868703
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(προθεσμία τροπ. : 24.06.2011 – 13.00.  /  έγκριση 13.07.2011)
Εισηγητής:  IOTOVA  (S-D)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

Θεμελιώδη δικαιώματα

14. Αριθ.1109/2010 της Simone Eiler, γερμανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από μία ακόμα υπογραφή, σχετικά με την 
ενίσχυση από την ΕΕ προς την ιταλική ΜΚΟ «Amici dei 
Bambini»

   CM– PE 460.735
   FdR 859694

Ανταγωνισμός

15. Αριθ. 580/2010, του Salvador López Florencio, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης χονδρεμπόρων ιχθύων «El 
Barranco», σχετικά με το μονοπώλιο της «Mercasevilla» στο 
χονδρεμπόριο ιχθύων
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)

    CM– PE 458.697
    FdR 857257

16. Αριθ. 752/2010 της M. Bateman, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με άδικους και καταχρηστικούς όρους στα συμβόλαια μίσθωσης 
καταστημάτων κατανάλωσης ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)

    CM– PE 458.714
    FdR 857275

Φορολόγηση

17. Αριθ. 726/2010, του John E. Doherty, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Irish Drivers’ Association, σχετικά με το τέλος 
ταξινόμησης αυτοκινήτων στην Ιρλανδία
(παρουσία των αναφερόντων)

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

Αναφορά 1211/2009, του Axel Engemann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή φορολόγηση μεταξύ Γερμανίας 
και Γαλλίας
και

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

18.

Αριθ. 1053/2010 των Antonio & Susanna Cifelli, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή φορολογία στην Ιταλία και τη 
Γερμανία
(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 460.731
   FdR 859689
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και

Αριθ. 1404/2010, του Axel Engemann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διπλή φορολόγηση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας
και
Αριθ. 1584/2010, του Gerhardt Heinz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διπλή φορολόγηση στην Πορτογαλία και 
στη Γερμανία

   DV– sir

   DV– sir

19. Αριθ. 652/2010, του Pierre Gerard, βελγικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής για την υπεράσπιση των βέλγων 
μεθοριακών εργαζομένων που εργάζονται στη Γαλλία «Comité de
Défense des Frontaliers belgo-francais», σχετικά με τη 
φορολόγηση των γαλλικών συμπληρωματικών συντάξεων στο 
Βέλγιο
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)
και
Αριθ. 006/2011 του Arsène Schmitt, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la 
Moselle», σχετικά με τη φορολόγηση στη Γερμανία των 
συντάξεων συνταξιούχων διασυνοριακών εργαζομένων που 
διαμένουν στη Γαλλία

   CM– PE 456.757
   FdR 853743
   + παραρτήματα

   DV– sir

20. Αριθ. 595/2010, της Henryka Magdalena Andersen, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις δανικές διατάξεις για μειωμένες 
συντάξεις και την επακόλουθη μη τήρηση των αρχών του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους 
μισθωτούς και στις οικογένειές τους που διακινούνται εντός 
της Κοινότητας
(παρουσία των αναφερόντων)
και
Αριθ. 799/2010 της Britta Schulz, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις δανικές διατάξεις για μειωμένη σύνταξη και τη συνεπαγόμενη 
μη τήρηση των αρχών του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 
μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητας

   CM– PE 462.649
   FdR 862696

Περιβάλλον

21. Αριθ. 1345/2009 του Michal Racki (πολωνικής ιθαγένειας), 
σχετικά με υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στην Κάτω Σιλεσία της 
Πολωνίας
και

   CM– PE 448.664
   FdR 829307



PE466.986v01-00 6/12 OJ\868915EL.doc

EL

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)

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

22. Αριθ. 826/2001, του Christian Monatte, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω φύλου

    CM–
    PE 317.284/ΑΝΑΘ.. 
VII
    FdR 866842

23. Αριθ. 448/2003, του Manuel Rodriguez Blanco, ισπανικής 
ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 2000 υπογραφές, σχετικά με τη 
δημιουργία του Εθνικού Δρυμού στο Las Fuentes de Narcea y 
Del Ibias, στην περιφέρεια της Αστουρίας της Ισπανίας 

   CM–
   PE 341.487 αναθ..II
   FdR 640087

24. Αριθ. 298/2005, του Ole Vielemeyer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης ευρωπαίων πολιτών που 
επιθυμούν να αποκτήσουν θεωρήσεις στις ΗΠΑ

   CM– PE 464.841
   FdR 866740

25. Αριθ. 637/2006, του Paul-Hubert Mönnig, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με περιβαλλοντική ρύπανση στη Σικελία

   CM–
   PE 390.330/ΑΝΑΘ.. II
   FdR 866745

26. Αριθ. 897/2007, του Janusz Wilczynski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά τη μη συμμόρφωση των πολωνικών αρχών με την οδηγία 
2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων 
σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με 
την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων 
στο περιβάλλον, σε σχέση με την προγραμματισμένη κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου στη νότια Πολωνία

   CM–
   PE 414.101/αναθ..II
   FdR 853654

   + επιστολή ENVI: δεν 
θα εκδοθεί 
γνωμοδότηση 

27. Αριθ. 1037/2007 της Jill Bell, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Irish Association of Health Stores, σχετικά με την οδηγία 
2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής 
και
Αριθ.1184/2007, της Grace Kinirons, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των Nutritional Therapists of Ireland, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής 

   CM– PE 
414.110/αναθ.
   FdR 786503

  + επιστολή ENVI : δεν 
θα εκδοθεί 
γνωμοδότηση 
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και
Αριθ. 1419/2008 του Robert Verkerk, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Alliance for Natural Health, σχετικά με την 
επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των επιλογών ελέγχου και 
αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση με σχέδια για τον περιορισμό της 
πρόσβασης των καταναλωτών σε βιταμίνες και ανόργανα 
στοιχεία  
και
Αριθ. 1849/2008 του Alan G. Ruth, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Irish Health Trade Association, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής  
και
Αριθ. 415/2009 του P. A., σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής

28. Αριθ. 1155/2007 της Monika Orzechowska, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομάδας δράσης «Fosfi», η οποία 
συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με τη ρύπανση που 
προκαλείται από την επιχείρηση «Fosfory» στο Gdansk

   CM–
   PE 415.067/ΑΝΑΘ.. 
III
   FdR 866753

29. Αριθ. 1324/2007, της Ana María Calfat Busquets, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Plataforma Salvem La Real, σχετικά 
με την κατασκευή νοσοκομείου σε περιοχή που κινδυνεύει από 
πλημμύρες στην Palma de Mallorca 

    CM– PE 416.443
    FdR 756237

30. 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/ΑΝΑΘ.. II
   FdR 866754

31. Αριθ. 893/2008, του Serhiy Solomko, ουκρανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μη εκτέλεση απόφασης ισπανικού δικαστηρίου και 
εικαζόμενη παραβίαση των κανόνων Σένγκεν από την αστυνομία 
συνόρων της Γαλλίας

   CM– PE 
428.028/ΑΝΑΘ.
   FdR 866761

32. Αριθ. 1019/2008, του Reinhold Goisser, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αναγνώριση συντάξιμου χρόνου απασχόλησης στην 
Ελλάδα

   CM– PE 
441.317/ΑΝΑΘ.
   FdR 866762

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

   CM–
   PE 423.694/ΑΝΑΘ. 
III
   FdR 866763
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34. Αριθ. 202/2009, του SOP, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με το 
πρόβλημά του με ρουμανικό συνταξιοδοτικό ταμείο

   CM– PE 
431.120/ΑΝΑΘ.
   FdR 866767

35. Αριθ. 303/2009, των Bärbel και Michael Keller, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της πρωτοβουλίας πολιτών 
«Bürgerinitiative Oldisleben» σχετικά με την κατασκευή μιας 
χοιροτροφικής εκμετάλλευσης 

   CM– PE 
429.623/ΑΝΑΘ.
   FdR 866768

36. Αριθ. 588/2009 του Καθηγητή Lüderitz, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Ένωσης Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΟΔΓ 
(BUND) της Σαξωνίας-Άνχαλτ, η οποία συνοδεύεται από 2
υπογραφές, σχετικά με την κατασκευή του νέου 
αυτοκινητοδρόμου Α14, την οικονομική του σκοπιμότητα και τις 
περιβαλλοντικές του επιπτώσεις
και
Αριθ. 737/2010, της Dorothée Hübner, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Dachverband Bürgerinitiative Westliche Altmark, η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με νέο σχέδιο 
δρόμου (B 190n) στην περιοχή τους

   CM– PE 
441.326/ΑΝΑΘ.
   FdR 866769

37. Αριθ. 0710/2009, του Michel Desrues, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις σε βάρος ανδρών δημοσίων υπαλλήλων 
που αφορούν τη συμπερίληψη της γονικής άδειας στον 
υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 

   CM– PE 
431.127/ΑΝΑΘ.
   FdR 866840

38. Αριθ. 1580/2009, της Chantel Marriott, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αποφυλάκιση των Michael Turner και Jason
McGoldrick, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Ηνωμένο Βασίλειο 
στην Ουγγαρία όπου βαρύνονται με κατηγορίες για απάτη
και
Αριθ. 1117/2010, του O. F., αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παράνομη και αυθαίρετη χρήση του ευρωπαϊκού 
εντάλματος σύλληψης 

   CM–
   PE 441.122/ΑΝΑΘ.. II
   FdR 866773

39. Αριθ. 1631/2009, της Anna Gallés Gabarró, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης για την προστασία της φύσης «Depana 
Liga de Defensa del Patrimoni Natural», σχετικά με τη χορήγηση 
άδειας χρήσης ξοβεργών για την παγίδευση πτηνών στην 
περιφέρεια της Καταλονίας στην Ισπανία

   CM– PE 
450.779/ΑΝΑΘ.
   FdR 866774

40. Αριθ. 178/2010, του Olivier Hepworth, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση από το Λουξεμβούργο βρετανικού 
συμφώνου συμβίωσης

   CM– PE 464.844
   FdR 866779

41. Αριθ. 303/2010, του Wolfgang Suchomel, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη απάτη με επιδοτήσεις της ΕΕ στη 
Σλοβακία

   CM– PE 
450.803/ΑΝΑΘ.
   FdR 866780



OJ\868915EL.doc 9/12 PE466.986v01-00

EL

42. Αριθ. 503/2010 του Andrejs Saiko, λετονικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας Inversija, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων αναφορικά με την παύση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων του αεροσκάφους IL-76 της λετονικής 
αεροπορικής εταιρείας "Inversija"

   CM– PE 464.846
   FdR 866784

43. Αριθ. 723/2010 του D.F., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημά 
του να επεκταθεί η εφαρμογή της οδηγίας 2002/58/ΕΚ (σχετικά 
με την προστασία των δεδομένων στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών) σε πύλες διαδικτυακών παιχνιδιών

   CM– PE 464.847
   FdR 866786

44. Αριθ. 749/2010, του Steven Gordon, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με απόφαση γερμανικού συνταξιοδοτικού ταμείου

   CM– PE 464.848
   FdR 866787

45. Αριθ. 804/2010 των Adone Doni και Mattia Donadel, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Coordinamento Comitati Ambiente e 
Territorio della Riviera Brenta e del Miranese, σχετικά με την 
περιφερειακή οδό γύρω από το Mestre (A4).

   CM– PE 
458,719/ΑΝΑΘ.
   FdR 866788

46. Αριθ. 867/2010 του Golamali Shojaeitarighi, ιρανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόρριψη της αίτησής του για χορήγηση 
πολιτικού ασύλου στην Κύπρο

   CM– PE 464.849
   FdR 866789

47. Αριθ. 920/2010 του Salvador Peiró Gómez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Κέντρου Πειραματικής Υδατοκαλλιέργειας 
(«Centro Acuicultura Experimental»), σχετικά με την 
ερασιτεχνική αλιεία χελιών στη Βαλένθια της Ισπανίας

   CM– PE 464.850
   FdR 866790

48. Αριθ. 937/2010 της I. M. V. D., πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί προβλημάτων στην άσκηση 
ελεύθερου επαγγέλματος στην Ιταλία

   CM– PE 464.851
   FdR 866791

49. Αριθ. 967/2010 του A. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη καταβολή της σύνταξής του στη Γερμανία από τις ρουμανικές 
συνταξιοδοτικές αρχές

   CM– PE 464.852
   FdR 866792

50. Αριθ. 977/2010 του Guy Gerome, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διαφορά του με τις γερμανικές νομικές αρχές και ισχυρισμούς 
περί παραβίασης των δικαιωμάτων του ως πολίτη της ΕΕ 

   CM– PE 464.853
   FdR 866793

51. Αριθ. 1073/2010 του Jean-Pierre Sammut, μαλτεζικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το μαλτεζικό μονοπώλιο στη λοταρία

   CM– PE 464.857
   FdR 866797
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52. Αριθ. 1099/2010 του T. H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάργηση της οδηγίας για τις άδειες οδήγησης 

   CM– PE 464.859
   FdR 866799

53. Αριθ. 1217/2010 του Claudio Pettenati, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον κινεζικό ανταγωνισμό και την ανεργία στην 
Ευρώπη

   CM– PE 464.864
   FdR 866804

54. Αριθ. 1230/2010, του Angelo Bonelli, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Federazione dei Verdi» και τεσσάρων 
συνυπογραφόντων, σχετικά με ανακολουθίες που αφορούν το 
νομοθετικό διάταγμα 155 της 18ης Αυγούστου 2010 για τη 
μεταφορά της οδηγίας 50/2008/ΕΚ

   CM– PE 464.866
   FdR 866807

55. Αριθι. 1261/2010, του Andreas Meller, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δήμου του Ostseebad Prerow, σχετικά με την 
εναπόθεση λυμάτων από βυθοκόρηση σε φυσική περιοχή 
οικολογικού ενδιαφέροντος

   CM– PE 464.868
   FdR 866809

56. Αριθ. 1301/2010, της «Colectivo de técnicos superiores sanitarios 
en la especialidad de documentación sanitaria», μιας ένωσης που 
εκπροσωπεί τους ειδικούς ιατρικών αρχείων, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού της εν λόγω 
επαγγελματικής κατηγορίας από την Κοινότητα της Γαλικίας

   CM– PE 464.873
   FdR 866814

57. Αριθ. 1305/2010, του Juan Eladio Palmis Sánchiez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εγκατάσταση ενός αποτεφρωτηρίου 
κοντά σε κατοικίες, ένα σχολείο και μια παραλία στο Puerto de 
Mazarrón, στη Murcia της Ισπανίας 

   CM– PE 464.874
   FdR 866815

58. Αριθ. 1325/2010, του Aaro Keskitalo, φινλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ονομασία τροφίμων

   CM– PE 464.876
   FdR 866817

59. Αριθ. 1338/2010, του Kalin Valov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διαβίωση και την εργασία στη Βουλγαρία και τα 
ισχύοντα δεοντολογικά πρότυπα

   CM– PE 464.879
   FdR 866821

60. Αριθ. 1345/2010, του Paul McColgan, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εκστρατείας «Abolish VRT», σχετικά με 
προβλήματα αναφορικά με την ταξινόμηση οχήματος σε 
διασυνοριακό πλαίσιο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Ιρλανδίας
και
Αριθ. 1357/2010 του Ryan Stewart, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Abolish VRT Campaign» (εκστρατεία για την 
κατάργηση του τέλους ταξινόμησης οχημάτων), σχετικά με τον 
γρίφο που καλούνται να λύσουν ιρλανδοί φοιτητές που 

   CM– PE 464.880
   FdR 866822
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σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά το τέλος 
ταξινόμησης οχημάτων

61. Αριθ. 1389/2010, της Karin Griessmair, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εναρμόνιση των προτύπων ποιότητας και 
αξιολόγησης των επιχειρήσεων που παρέχουν διακοπές 
αγροτουρισμού

   CM– PE 464.882
   FdR 866826

62. Αριθ. 1401/2010, του Dietmar Kapl, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μια απόφαση δικαστηρίου για την έκδοση αδειών 
οδήγησης στη Γερμανία

   CM– PE 464.883
   FdR 866827

63. Αριθ. 1420/2010 του M.A., γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης υποστήριξης έκτακτων υπαλλήλων της ανώτατης 
εκπαίδευσης (Association de Soutien aux Vacataires de 
l'Enseignement Supérieur), σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης 
των έκτακτων υπαλλήλων στα γαλλικά πανεπιστήμια

   CM– PE 464.884
   FdR 866828

64. Αριθ. 1434/2010 της L. G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώρισή της ως πτυχιούχου καθηγήτριας στις Κάτω Χώρες

   CM– PE 464.885
   FdR 866829

65. Αριθ. 1436/2010, του Achille Loro, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη καταβολή αποζημίωσης λόγω καθυστερήσεων και 
ταλαιπωρίας σε πτήσεις της Alitalia

   CM– PE 464.886
   FdR 866830

66. Αριθ. 1446/2010, του Bernardo de Vires, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του συλλόγου Family Way, σχετικά με διακρίσεις στην 
εργασία και τη μη τήρηση των διατάξεων για την ίση μεταχείριση 
ανδρών και γυναικών εκ μέρους της αεροπορικής εταιρείας CAI-
ALITALIA

   CM– PE 464.887
   FdR 866831

67. Αριθ. 1458/2010, του Stefan Jauernich, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ένα ενιαίο μητρώο για τους μεσίτες ασφαλειών στην 
Ευρώπη

   CM– PE 464.888
   FdR 866832

68. Αριθ. 1462/2010, του Markus Vogt, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Skan Auto, σχετικά με την εναρμόνιση των 
προϋποθέσεων εισαγωγής μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην 
Ένωση

   CM– PE 464.889
   FdR 866833

69. Αριθ. 1514/2010 του Erich Ollnow, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σωφρονιστική διάρκεια της διαδικασίας 
αφερεγγυότητας στη Γερμανία, σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη

   CM– PE 464.890
   FdR 866834



PE466.986v01-00 12/12 OJ\868915EL.doc

EL

70. Αριθ. 1523/2010 της Marian Antonie, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διπλή μετατροπή συναλλάγματος από 
τράπεζες

   CM– PE 464.892
   FdR 866836

71. Αριθ. 1563/2010, του Aldo Annechini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ειδών 
πυροτεχνίας

   CM– PE 464.894
   FdR 866838

72. Αριθ. 1644/2010 του Stanislaw Olenski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πρόταση τροποποίησης της απόφασης για τα 
βιοκαύσιμα στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων της Επιτροπής για 
την ενέργεια και το κλίμα

    DV– sir
    
     + επιστολή ENVI : 
δεν θα εκδοθεί 
γνωμοδότηση 

o O o

73. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 12  Ιουλίου  2011,  15.00 – 18.30
 13  Ιουλίου  2011,  9.00 – 12.30


