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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2011)200_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου  2011,  15.00 – 18.30

Αίθουσα PHS  P1A002  

από 15.00 έως 16.00      (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

στις 16.00

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης
FdR 874464

_________________________
(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.



PE469.975v01-00 2/8 OJ\874464EL.doc

EL

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
   -   14 - 15 Ιουνίου 2011

PV– PE 467.190
FdR 870854
+ παραρτήματα

3.

   -   12 - 13 Ιουλίου  2011 PV– PE 469.879
FdR 873943
+ παραρτήματα

4. Ανακοινώσεις του προέδρου

5. Διάφορα

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Περιβάλλον

6. Αναφορά 978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της 
Μεγαλόπολης, σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρους 
των ελληνικών αρχών των κοινοτικών κριτηρίων και διαδικασιών 
υποδοχής των αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευής χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της 
Πελοποννήσου, στην Ελλάδα

   CM– PE 421.179/REV
   FdR 851654

7. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση 
των αποβλήτων βάσει των αναφορών που ελήφθησαν
(2011/2038(INI))
Εισηγητής:  ITURGAIZ  (EPP)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

8. Αναφορά 1542/2010, του François Arcangeli, γαλλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Pays de l’Ours-Adet 
Maison des Associations», σχετικά με τη διατήρηση της καφέ 
αρκούδας στη Γαλλία
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 469.912
   FdR 874139

9. Αναφορά 1532/2010, της Laura Di Carlantonio, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το κυνήγι καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία

   CM– PE 467.120
   FdR 870287
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10. Αναφορά 922/2010, του Manuel Antonio Cao Prado, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της συντεχνίας αλιέων («Confraria de 
Pescadores») της La Coruña (Ισπανία), η οποία συνοδεύεται από 
16 υπογραφές ενώσεων, σχετικά με τη ρύπανση των εκβολών του 
ποταμού Burgo (επαρχία La Coruña)

   CM– PE 462.662
   FdR 862710

11. Αναφορά 1766/2009, του Federico Cappello, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της (επαρχιακής) Ένωσης Υπαλλήλων 
Περιβάλλοντος της Ιταλίας (Associazione Guardie Ambientale 
d'Italia), σχετικά με την παρουσία αμιάντου μεταξύ 
σιδηροτροχιών

   CM– PE 448,705
   FdR 829516

Αγωγός φυσικού αερίου "Nordstream"

12. Συνέχεια της έκθεσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
του σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική 
Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία με τη Γερμανία (αναφορές 
0614/2007 και 0952/2007)
(2007/2118(INI)) (Εισηγήτρια : LIBICKI)
(GERINGER)

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

Κοινωνικές υποθέσεις

13. Αναφορά 192/2009, του Michael Ashbrook, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της συνδικαλιστικής ένωσης 
εργαζομένων «Αλληλεγγύη, Ανεξαρτησία, Δημοκρατία» (SID), η 
οποία συνοδεύεται από 469 υπογραφές, σχετικά με τους 
συμβασιούχους υπαλλήλους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ 
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 430,503
   FdR 794562
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B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

14. Αναφορά 199/2005, του António Marinho Teixeira, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης κατοίκων του Chamosinhos, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από ένα 
έργο στο São Pedro da Torre της Πορτογαλίας 

   CM–
   PE 369,996/REV. II
   FdR 874028

15. Αναφορά 210/2007, του Robert Pocock, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της οργάνωσης «Voice of Irish Concern for the 
Environment», σχετικά με ανησυχίες που εκφράζονται για την 
προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6) στο πόσιμο νερό 
στην Ιρλανδία
και
Αναφορά 0211/2007, του Walter Graham, βρετανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του «Council of Northern Ireland against 
Fluoridation» (Συμβούλιο της Βορείου Ιρλανδίας κατά της 
φθορίωσης), σχετικά με την ανησυχία που εκφράζεται για την 
προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6) στο πόσιμο νερό στο 
Ηνωμένο Βασίλειο

   CM–
   PE 398,514/REV. IV
   FdR 874030

16. Αναφορά 1185/2007, του Ogieriakhi Ewaen Fred, άγνωστης 
ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμα μέλους οικογένειας 
ευρωπαίου πολίτη προς εργασία 

   CM– PE 411,990/REV
   FdR 874062

17. Αναφορά 156/2008, του Austin Rodriguez Marrero, ισπανικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με 
διαμαρτυρία κατά της επέκτασης, με χρηματοδότηση από την ΕΕ, 
του λιμένα της La Tiñosa στο Puerto del Carmen, στη νήσο 
Lanzarote

   CM–
   PE 429,588/REV. II
   FdR

18. Αναφορά 284/2008, του Jan Bubela, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σχεδιαζόμενη περιφερειακή οδό της Πράγας 
και
Αναφορά 993/2008, της Hana Francova, τσεχικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με μη συμμόρφωση 
των τσεχικών αρχών προς την απόφαση αριθ. 1692/96/ΕΚ του 

   CM– PE 423.633/REV
   FdR 810838
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί των 
κοινοτικών προσανατολισμών για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών

19. Αναφορά 1749/2008, της Janice Watson, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχέδιο αστικής ανάπτυξης που έχει αρνητικές 
συνέπειες για την κατοικία της στον δήμο Dolores του Αλικάντε, 
στην Ισπανία 

   CM– PE 441,084/REV
   FdR 874098

20. Αναφορά 720/2009, του Pablo Serrano, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διάκριση λόγω ιθαγένειας

   CM–
   PE 441,087/REV. II
   FdR

21. Αναφορά 773/2009, του Sandro Mizzi, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Harpoon Fishing Association», σχετικά με τις 
άδειες αλιείας που διατίθενται στη Μάλτα

    CM–
    PE 431,099/REV. II
    FdR 870226

22. Αναφορά 1081/2009, του Joachim Schroeder, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση της επαγγελματικής 
εμπειρίας από τη Γερμανία στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού πλαισίου 
επαγγελματικών προσόντων (ΕΠΕΠ) για τη διά βίου μάθηση 

   CM– PE 439,203/REV
   FdR 874104

23. Αναφορά 1431/2009, των Riccarda Nissen & Angelika Dahlin, 
γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Netwzwerk Rafael e.V. 
& Terre des Femmes σχετικά με μέτρα εναντίον του 
ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων στην ΕΕ 

   CM– PE 441,109/REV
   FdR 874105

24. Αναφορά 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. II
   FdR 870244

25. Αναφορά 1480/2009, της Eva Margulius, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα μεταφοράς των συνταξιοδοτικών της 
δικαιωμάτων από τη Ρουμανία στην Ουγγαρία

    CM– PE 452.714
    FdR 838837

26. Αναφορά 1515/2009, του A.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ρύπανση, από υποτιθέμενες καρκινογόνους ουσίες, από κοντινό 
διυλιστήριο πετρελαίου  

   CM– PE 441,345/REV
   FdR 874106

27. Αναφορά 1876/2009, του Slawomir Ogorek, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του περιφερειακού κέντρου υπηρεσιών 
υγείας και φροντίδας «PZOZ» στην Ostroda της 
βορειοανατολικής Πολωνίας, η οποία συνοδεύεται από 1 
υπογραφή, σχετικά με την απόρριψη της αίτησής του για 
επιδότηση στο πλαίσιο του περιφερειακού επιχειρησιακού 
προγράμματος για την περιφέρεια Warmińsko-Mazurskie για την 

   CM– PE 448,712/REV
   FdR 874108
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περίοδο 2007-2013

28. Αναφορά 0258/2010, του J. RQ. B., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με λατομικές δραστηριότητες στην περιοχή του ποταμού 
Erro στη Ναβάρα 

   CM– PE 452,726/REV
   FdR 870252

29. Αναφορά 297/2010, του Krystian Kaczmarek, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με σιδηροδρομικό έργο στη νοτιοδυτική 
Πολωνία
και
Αναφορά 1131/2010, της Stanislawa Novak, πολωνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με 
σιδηροδρομικό έργο στη νοτιοδυτική Πολωνία

   CM– PE 454,593/REV
   FdR 874111

30. της Z. K., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα στο 
Ευρωπαϊκό Σχολείο «Mamer 2» στο Λουξεμβούργο

   CM– PE 450,814/REV
   FdR 870254

31. Αναφορά 507/2010, της D. T., ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Probaal (Pro Barocal Algarvio), σχετικά με 
λατομείο σε προστατευόμενη φυσική περιοχή

   CM– PE 469,897
   FdR 874120

32. Αναφορά 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/REV
   FdR 874122

33. Αναφορά 697/2010, του E. R. R, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη δημιουργία ευρωπαϊκού πρωτοκόλλου για τις διαδικασίες 
που πρέπει να ακολουθεί η αστυνομία ως προς την κατάσχεση 
δεδομένων και εξοπλισμού πληροφορικής 

    DV– sir697-10
    + ltLIBE

34. Αναφορά 745/2010, της Cristina Pimenta, βραζιλιάνικης 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ομάδας Εργασίας για την 
πνευματική ιδιοκτησία του βραζιλιάνικου δικτύου ενοποίησης 
των ανθρώπων (GTPI/REBRIP), η οποία συνοδεύεται από 1 
υπογραφή, σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών 
μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας και τον σχετικό περιορισμό της 
πρόσβασης σε φθηνά φάρμακα για τις αναπτυσσόμενες χώρες 

   DV– sir745-10
   + INTA + DEVE

35. Αναφορά 1262/2010, του Ben Verbon, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αντικατάσταση ευρωπαϊκής άδειας οδήγησης στη 
Γαλλία. 

   CM– PE 467,104
   FdR 870269
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36. Αναφορά 1321/2010, του Francisco José Rodriguez Rodriguez, 
ισπανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 45 υπογραφές, 
σχετικά με τη νομοθεσία περί διαζυγίων στην Ισπανία

   CM– PE 467,106
   FdR 870271

37. Αναφορά 1352/2010, του Markus Lyyra, φινλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Φινλανδικής Νεολαίας στη Σουηδία, σχετικά με 
διακριτική μεταχείριση από τη Σουηδία μεταξύ των Σουηδών και 
των πολιτών από άλλα κράτη μέλη για την εισαγωγή στο 
πανεπιστήμιο

   CM– PE 467,107
   FdR 870272

38. Αναφορά 1478/2010, του Raúl Urquiaga Cela, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Οικολόγοι σε δράση», 
σχετικά με δημοσιονομικά μέτρα μείωσης δαπανών στην 
αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης

   CM– PE 467,115
   FdR 870280

39. Αναφορά 1503/2010, του Lutz Kiuntke, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υποχρεωτική συμπληρωματική ασφάλιση υγείας

   CM– PE 467,116
   FdR 870281

40. Αναφορά 1510/2010, της Jezefa Bania, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διπλή φορολόγηση

   CM– PE 467,117
   FdR 870283

41. Αναφορά 1511/2010, του P.B., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την άρνηση θεραπείας από γερμανικό φορέα ασφάλισης υγείας

   CM– PE 467,118
   FdR 870284

42. Αναφορά 1530/2010, του Kuisma Lappalainen, φινλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την επιβολή ΦΠΑ σε εμπορεύματα τα 
οποία εισάγονται στη Φινλανδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες

   CM– PE 467,119
   FdR 870285

43. Αναφορά 1549/2010, της Στεφανίας Λυγερού, ελληνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με 
την ανάπτυξη νέου χρυσωρυχείου στην Ολυμπιάδα στη 
χερσόνησο της Χαλκιδικής (βόρεια Ελλάδα)

   CM– PE 467,121
   FdR 870288

44. Αναφορά 1555/2010, του B. W., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την τυποποίηση των μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης 
χρημάτων

   CM– PE 467,122
   FdR 870289

45. Αναφορά 1596/2010 του Caesar Attard, μαλτεζικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2001/42/EΚ στη Μάλτα

   CM– PE 467,128
   FdR 870299

46. Αναφορά 28/2011, του S.O., σουηδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Biodistra AB, σχετικά με την προτεινόμενη μορφή της 
ημερομηνίας κατά την επισήμανση τροφίμων 

   CM– PE 469,927
   FdR 874155
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47. Αναφορά 125/2011, του Roland Mendle, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υποχρεωτική εγγραφή σε μια επαγγελματική 
οργάνωση (Βιοτεχνικό Επιμελητήριο) στη Γερμανία

   CM– PE 469,939
   FdR 874168

48. Αναφορά 189/2011, της Gordana Vidojkovič, σλοβενικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών της 
προσόντων ως γενική νοσηλεύτρια

   CM– PE 469,942
   FdR 874171

49. Αναφορά 193/2011, της A.D., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διαφορά στην τιμή των εισιτηρίων για τις πτήσεις από και προς 
τη Ρεουνιόν 

   CM– PE 469,943
   FdR 874172

o O o

50. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 3  Οκτωβρίου 2011,  15.00 – 18.30
 4  Οκτωβρίου 2011,  9.00 – 12.30 και 
 4  Οκτωβρίου 2011,  15.00 – 18.30


