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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2011)199_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 12 Ιουλίου 2011, 15.00 – 18.30
Τετάρτη 13 Ιουλίου 2011, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P5B001  

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1  PE 469.748
FdR 872414

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
   -   23 - 24 Μαΐου 2011

PV– PE 465.068
FdR 868535
+ 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

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

Περιβάλλον

5. Αριθ. 387/2008 της Katiuscia Verlingieri, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διατήρηση της ιστορικής κληρονομιάς στις 
επαρχίες Salerno, Avellino και Benevento στην Ιταλία
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 464.842
   FdR 866757

Ευρωπαϊκά σχολεία

6. Αριθ. 353/2011 της Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, πολωνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 74 υπογραφές, σχετικά με 
περικοπές στον προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Σχολείων
και
Αριθ. 478/2011  της APEEE (Ένωση Γονέων των Μαθητών του 
Ευρωπαϊκού Σχολείου) φέρουσα 1.356 υπογραφές, σχετικά με τις 
συνέπειες των περικοπών προϋπολογισμού στη λειτουργία του
συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων
(παρουσία της Ένωσης Γονέων, του Interparents και ενδεχομένως
των Διευθυντών του σχολείου και του Διοικητικού Συμβουλίου και 
εκπροσώπων της Επιτροπής Προϋπολογισμών)

   DV– sir353-11

   DV– sir478-11

Περιβάλλον

7. Μελέτη: "Διαχείριση των αποβλήτων στην Ευρώπη: βασικά 
προβλήματα και βέλτιστες πρακτικές"
- παρουσίαση της μελέτης από εμπειρογνώμονες

***********

από 17.30 έως 18.30     (κεκλεισμένων των θυρών)

8. Συνεδρίαση των συντονιστών
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* * *

13 Ιουλίου 2011, 9.00 – 12.30

9.00

9. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

*** Ψηφοφορίες ***

10. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
προϋπολογισμού για το 2012 – όλα τα τμήματα –
Διαμεσολαβητής (BUD) όπως τροποποιήθηκε από το Συμβούλιο
(2011/2020)(BUD))
Συντάκτης γνωμοδότησης :  KOCH-MEHRIN   (ALDE)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 466.960
    FdR 868617

    AM– PE 467.288
    FdR 871500

11. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2010 του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή (2011/2106(INI))
Εισηγητής :  IOTOVA  (S-D)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 466.968
    FdR 868703

    AM– PE 467.289
    FdR 871501

*** Τέλος ψηφοφοριών ***

12. Έκθεση για τη Διερευνητική επίσκεψη στη Bουλγαρία  (29.06 -
2.07  2011)
- προκαταρκτική προφορική έκθεση

Ταμεία της ΕΕ

13. Αριθ. 1026/2010 του Radostin Roussev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της εταιρείας «Bull Gate Ltd.», σχετικά με 
κατάχρηση πόρων της ΕΕ και διαφθορά στη Βουλγαρία

   CM– PE 460.729
    FdR 859679
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14. Αριθ. 628/2010 του Ciprian Dobre, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση
και διαχείριση, εκ μέρους της ρουμανικής κυβέρνησης, 
πιστώσεων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής
Ανάπτυξης

    CM– PE 460.708
    FdR 859626

Πρόγραμμα Life

15. Αριθ. 1330/2010 του Juan Antonio Iborra Bernal, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την επέκταση του προγράμματος LIFE 
ούτως ώστε να περιλαμβάνει την πρόληψη καταστροφών

   CM– PE 464.877
   FdR 866818

Ελεύθερη μετακίνηση

16. N°  171/2010 της Kamila Beata Klim-Petersen, πολωνικής
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές
εταιρικού οχήματος της ίδιας το οποίο είναι ταξινομημένο στην
Πολωνία, και τα συνεπαγόμενα εμπόδια για την ελεύθερη
μετακίνηση των υπαλλήλων της
(παρουσία της αναφέρουσας)

    CM–
    PE 448.729/REV. II
    FdR 870250

17. Αριθ. 1225/2010 του Dariusz Pachala, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσχεση αυτοκινήτου ταξινομημένου στην 
Πολωνία στα δανο-γερμανικά σύνορα
και
Αριθ. 1349/2010 του Ryszard Antoni Bielawa, πολωνικής
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές του
οχήματός του, το οποίο είναι ταξινομημένο στην Πολωνία, και τα
συνεπαγόμενα εμπόδια για την ελεύθερη μετακίνηση των
εργαζομένων
και
Αριθ. 1444/2010 του Jacek Naguszewski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με κατάσχεση από τις δανικές φορολογικές και
αστυνομικές αρχές μηχανοκίνητου οχήματος ταξινομημένου στην
Πολωνία, παραβιάζοντας με αυτόν τον τρόπο την υποχρέωση
προστασίας άρρωστου βρέφους

   CM– PE 464.865
   FdR 866806

18. Αριθ. 590/2008 του N. M. M., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με
τη μεταφορά φαρμάκων από ταξιδιώτες στην Ευρώπη
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 420.013/REV. II
   FdR 866759

Περιβάλλον
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19. Αριθ. 1665/2009 του Peter Brown, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αιτιολόγηση της απαγόρευσης χρήσης 
υδροχλωρικής στρυχνίνης για τον έλεγχο βλαβερών οργανισμών 
σύμφωνα με την οδηγία 98/8/ΕΚ
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 445.773/REV
   FdR 866775

Ανταγωνισμός

20. Αριθ. 500/2010 του Saverio De Bonis, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της ένωσης «ANLAC - Associazione Nazionale Liberi 
Allevatori di Conigli», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των
αντιμονοπωλιακών κανόνων στην αγορά κρέατος κουνελιού στην
Ιταλία
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 452.749
    FdR 838895

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

21. Αριθ. 798/2004 του Nicola Leugio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη λαθροθηρία στη Μάλτα
και
Αριθ. του Kevin Sourd, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία
συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με τη σφαγή πτηνών στη
Μάλτα
και
Αριθ. 886/2005 του Hugues FANAL, βελγικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της Βελγικής βασιλικής εταιρείας για την προστασία
των πτηνών (LRBPO), σχετικά με τη μεταφορά από τις αρχές της
Μάλτας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των
αποδημητικών πτηνών
και
Αριθ. 530/2006 του Lutz Blume, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά
με τη θανάτωση πτηνών στη Μάλτα
και
Αριθ. 1091/2007 του κ. Seamus Feeney, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θήρα προστατευόμενων αποδημητικών πτηνών στη
Μάλτα και την Κύπρο
και
Αριθ. 1374/2010 του Bernhard Vetter, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παράνομη θήρα μεταναστευτικών πτηνών σε αρκετά
κράτη μέλη της ΕΕ

    CM–
    PE 364.842/REV. VI
    FdR 870871
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22. Αριθ. 1328/2007 του Zsak Ferenc Tibor, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στην Ουγγαρία

   CM–
   PE 414.053/REV. V
   FdR 870218

23. Αριθ. 832/2008 του Anton Huber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με έκκληση για αναστολή της χρηματοδότησης ερευνητικού 
προγράμματος που αφορά την πλοϊμότητα του Δούναβη, 
ιδιαίτερα δε του τμήματος μεταξύ Straubing και Vilshofen

    CM–
    PE 423.667/REV. II
    FdR 870220

24. Αριθ. 1688/2008 του George Milne, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης National Sheep Association, η οποία 
συνοδεύεται από 8 136 υπογραφές, σχετικά με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγνώριση των 
προβατοειδών από την 1η Ιανουαρίου 2010

   CM– PE 427.118
   FdR 786534

   + reply AGRI

25. Αριθ. 1211/2009 του Leonid Brevdo, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διπλή φορολόγηση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας

  CM– PE 441.331/REV
    FdR 870229

26. Αριθ. 1790/2009 του Antony Christev, γαλλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με μη εκτέλεση 
δικαστικής απόφασης όσον αφορά αποζημίωση για ιδιοκτησία 
στη Σόφια

  CM– PE 441.361/REV
    FdR 870247

27. Αριθ. 163/2010 του P.B. (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
πρόσβαση τρίτων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την έκδοση 
προδικαστικών αποφάσεων

   DV- sir163-10
   + JURI Opinion

28. Αριθ. 247/2010 του P. B., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πρόσβαση τρίτων μερών σε αρχεία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

   CM– PE 448.737
   FdR 829550

29. Αριθ. 502/2010 του Reiner Husemans, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται σε συναλλαγές μεταξύ 
εταιρειών

   CM– PE 452.750/REV
   FdR 870257

30. Αριθ. 720/2010 του Giulio Marini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διευκρινίσεις για τη μεταφορά από την Ιταλία της οδηγίας 
98/5/ΕΚ για τη διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του 
δικηγορικού επαγγέλματος σε κράτος μέλος διάφορο εκείνου στο 
οποίο αποκτήθηκε ο επαγγελματικός τίτλος

   CM– PE 456.765/REV
   FdR 870259

31. Αριθ. 939/2010 του Fernando Sferratore, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί περιβαλλοντικής καταστροφής λόγω 
διαρροής μονωτικού ελαίου από υποθαλάσσιο ηλεκτρικό αγωγό
μεταξύ της ηπειρωτικής Ιταλίας και της Ischia

   CM– PE 467.098
   FdR 870262



OJ\872414EL.doc 7/7 PE469.748v01-00

EL

32. Αριθ. 948/2010 του Lazzaro Lenza, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης από τις αρχές του 
Salerno, σύμφωνα με την οδηγία 85/337/ΕΟΚ (οδηγία ΕΠΕ), πριν 
από την αδειοδότηση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού 
εξοπλισμού για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

   CM– PE 458.732/REV
   FdR 870263

33. Αριθ. 1059/2010 του Mahmoud Daka, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με άρνηση έκδοσης θεώρησης από τις γερμανικές αρχές

   CM– PE 467.100
   FdR 870265

34. Αριθ. 1071/2010 της María de los Milagros Hernán Álvarez, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ένωσης θυμάτων της 
AFINSA Bienes Tangibles SA», σχετικά με διαδικασία 
ελεγχόμενης διαχείρισης της εταιρείας «AFINSA»

    CM– PE 467.101
    FdR 870266

35. Αριθ. 1376/2010 του J.O., ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της LOPZ, σχετικά με τη φροντίδα/θεραπεία των ποδιών ασθενών 
που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα και διαβήτη

   CM– PE 467.108
   FdR 870273

36. Αριθ. 1414/2010 του Enrique Arraiz Curbelo, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί κενών στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου, για
τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

    CM– PE 467.113
    FdR 870278

37. Αριθ. 1580/2010 του Graziano Benedetto, ιταλικής ιθαγένειας, εξ
ονόματος της «Accademia d’Arte Lirica PQI», σχετικά με πιθανή
κρατική χρηματοδότηση της ορχηστρικής και φωνητικής
μουσικής στην Ιταλία

   CM– PE 467.125
   FdR 870296

38. Αριθ. 1582/2010 του E.P, λιθουανικής καταγωγής, σχετικά με την 
αυθεντικότητα των διαφόρων γλωσσικών εκδόσεων της 
Συνθήκης της Λισαβόνας

   CM– PE 467.126
   FdR 870297

39. Αριθ. 1631/2010 του Kevin O’Malley, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ακουστικές αποτρεπτικές συσκευές

   CM– PE 467.131
   FdR 870302

40. Αριθ. 95/2011 του B. V., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών και 
υπηρεσιών λόγω της περιοριστικής πολιτικής της Apple Inc.

   CM– PE 467.133
   FdR 870304

o O o

41. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 8 Σεπτεμβρίου 2011, 15.00 – 18.30


