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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011,  15.00 – 18.30
Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2011,  9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-3

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 ΡΕ 472.347
FdR 878254

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

3. Διάφορα

4. ακυρώνεται

                                               
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 εγγράφων

*** Ψηφοφορία ***

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

    PR– PE 467.312
    FdR 871564

    AM– PE 467.326
    FdR 871710

*** Τέλος ψηφοφορίας ***

Αναπηρία

6. Αναφορά 924/2011 του Dan Pescod (British), εξ ονόματος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (ΕΕΤ)/του Βασιλικού Εθνικού 
Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), σχετικά με την πρόσβαση των 
τυφλών στα βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

Περιβάλλον

7. Αναφορά 949/2003 του Alberto Perino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Habitat», κατά της υλοποίησης του 
σχεδίου κατασκευής σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας 
μεταξύ των πόλεων Τορίνο και Λυόν
και
Αναφορά  198/2005 του Marco Tomalino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Coordinamento sanitario Valle di Susa», σχετικά 
με τη σχέση των υγειονομικών κινδύνων με την κατασκευή της 
σιδηροδρομικής σύνδεσης Τορίνου-Λυόν μεγάλης ταχύτητας
και
Αναφορά 786/2007, του Paolo Prieri, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής κατά της σιδηροδρομικής σύνδεσης 
υψηλής ταχύτητας στην άνω κοιλάδα του Sangone, σχετικά με 
αντίθεση που αφορά τη διευρωπαϊκή σιδηροδρομική σύνδεση 
υψηλής ταχύτητας Τορίνο-Λυόν
και

   CM–
   PE 407.965/REV. V
   FdR 876682
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Αναφορά 900/2007 του Giancarlo Pastorutti, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της επιτροπής «NO-TAV» της Bagnaria Arsa και 
άλλων επιτροπών που εναντιώνονται στον διάδρομο 5, σχετικά 
με την αντίθεσή τους στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον 
σιδηροδρομικό άξονα Τεργέστη-Divača
και

   CM– PE 407.979
   FdR 729579

Αναφορά 735/2008 των Remo Castagneri και Alberto Paolo 
Veggio ιταλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 154 
υπογραφές, σχετικά με τη σιδηροδρομική σύνδεση Λυόν-Τορίνο 
(Valle Susa)

(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 421.159
   FdR 770939

8. Αριθ. 1139/2010 των Rémy Gautron και Jean-Claude Duchateau, 
γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος, αντιστοίχως των «Fédération 
Presqu’île Environnement» και «Association DECOS», σχετικά 
με περιβαλλοντική ζημία σε προστατευόμενη περιοχή του 
δικτύου Natura 2000 στην Batz-sur-Mer στη Γαλλία

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

Κοινωνικές υποθέσεις

9. Αριθ. 386/2007 του Allan J. Navratil, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Irish Biofuels Initiative, σχετικά με τη μεταστροφή 
της παραγωγής της ιρλανδικής βιομηχανίας ζάχαρης προς την 
παραγωγή βιοκαυσίμων
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM–
    PE 398.557/REV. II
    FdR 866750
   + LT

Ανταγωνισμός

10. Αναφορά 1557/2009 της Izabella Mészárosné Györvári, 
ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Ένωση για την Προστασία των 
Συμφερόντων των Επιχειρήσεων) σχετικά με διακρίσεις σε βάρος 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουγγαρία και τη μη 
συμμόρφωση προς πρότυπα της ΕΕ

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

Διερευνητική επίσκεψη

11. Διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία (29.06 - 2.07.2011)
- εξέταση της έκθεσης FFV

   DT– PE 
   FdR 878148
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από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

12. Συνεδρίαση των συντονιστών

***********

4 Οκτωβρίου 2011, 9.00 – 12.30

στις 9.00

13. Ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

14. Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ 
(2011/2182(INI))
Εισηγητής:  VALEAN  (ALDE)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

    DT– PE 472.206
    FdR 877228

Περιβάλλον

15. Αναφορά 622/2010 του A.I.C., ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της AD Astra, μιας ένωσης ρουμάνων επιστημόνων, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε 
σχέση με το σχέδιο κατασκευής χρυσωρυχείου στη Roşia 
Montană στη Ρουμανία
(παρουσία του αναφέροντος)
και

   CM– PE 458.701
   FdR 857262

Αναφορά  628/2011 του Sorin Jurca, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του πολιτιστικού ιδρύματος «Roșia Montană», σχετικά 
με την περιβαλλοντική ζημία που προκαλείται λόγω του έργου 
εξόρυξης χρυσού στο Roșia Montană της Ρουμανίας
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

16. 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 

   CM–
   PE 411.964/REV. IV
   FdR 866751

   OQ
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αναβατήρων και τελεφερίκ στις περιοχές Mellau και Damüls
- συνέχεια της προφορικής ερώτησης

(ενδεχομένως, παρουσία των αναφερόντων)

   FFV- DT–452.657
   FdR 861305

   LT Comm

17. (Αναφορά 944/2004 της Sheila Ellis, βρετανικής ιθαγένειας, ξ 
ονόματος της οργάνωσης «Κάτοικοι κατά τοξικού χώρου ταφής 
αποβλήτων», η οποία συνοδεύεται από 7 υπογραφές, σχετικά με 
την υποτιθέμενη παράλειψη του Ηνωμένου Βασιλείου να 
εφαρμόσει την οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή των 
αποβλήτων
!!  ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ κατόπιν αιτήσεως της αναφέρουσας  !!

   CM–
    PE 367.729/REV. VI
   FdR 876645

Διακρίσεις

18. Αναφορά 1737/2008 του Lord Richard Inglewood DL, 
βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον διακριτικό χαρακτήρα του 
κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2008, για την 
έκπτωση από το αξίωμα του μέλους της Βουλής των Λόρδων 
μελών που έχουν εκλεγεί βουλευτές του ΕΚ

   sir
   + LT UK

περίπου στις 11.00

19. Δήλωση της Καθ. Irena Lipowicz, Διαμεσολαβητή της 
Πολωνίας
- ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές

20. Αναφορά  277/2010 του A. K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη δυνατότητα διαβίβασης στην Πολωνία δικαστικών και 
εξωδίκων εγγράφων προς επίδοση και κοινοποίηση μέσω 
συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και
Αναφορά 1399/2010 της Henryka Glenz, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ελλιπή δυνατότητα στην Πολωνία για επίδοση 
δικαστικών και εξωδίκων πράξεων

   CM– PE 460.704/REV
   FdR 876848

   sir

Διακρίσεις

21. Αναφορά  632/2008 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 

    CM– PE 420.019
    FdR 766651
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ίδιου φύλου σε άλλο κράτος μέλος
(ενδεχομένως παρουσία των αναφερόντων)

*****

στις 15

22. Αναφορά 892/2010 του Μάριου Αχιλλέως, κυπριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις σε βάρος ομοφυλοφίλων στην Κύπρο

    sir

23. Αναφορά 155/2011 του Vince Llewelyn, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση στη Γαλλία των γάμων μεταξύ 
ομοφυλοφίλων διαφορετικής ιθαγένειας

    sir

24. Αναφορά 381/2011 του Aldwyn Llewelyn, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση σύναψης σχέσης 
καταχωρημένης συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου σε 
βρετανικές πρεσβείες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ

    sir

25. Αναφορά 1588/2010 της Sara Nolasco, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με απαγόρευση της υιοθεσίας για άτομα παντρεμένα με
συζύγους του ιδίου φύλου

   sir

Περιβάλλον

26. Αναφορά  492/2010 του José Enrique Sanz Salvador, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Arca Ibérica, σχετικά με την 
αποξήρανση ενός υγροτόπου στην Benicassim, Castellón
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 456.746
   FdR 853730

Περιβάλλον - Αιολικά πάρκα

27. Αναφορά 111/2008 του κ. Florin Palade, ρουμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του ιδρύματος «Eco Pontica», σχετικά με 
ισχυρισμούς περί παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για
την περιβαλλοντική προστασία σε σχέση με την έγκριση έργων 
λατομείου και αιολικού πάρκου στην περιοχή Dobrogea 
(Ρουμανία)
και

    sir
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Αναφορά 262/2011 της Ρουμανικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και 
της ΜΚΟ Coalition Natura 2000 Romania, εξ ονόματος 55 
ρουμανικών ΜΚΟ, σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις σε 
τοποθεσίες Natura 2000 από την εγκατάσταση αιολικού πάρκου 
στην περιοχή Dobrogea της νοτιοανατολικής Ρουμανίας 
(ενδεχομένως, παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 472.295
   FdR 877814

28. Αναφορά 1398/2008 του Koldo Oriz de Guinea, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης MEDIAK ASKE, σχετικά με 
την ενδεχόμενη καταστροφική επίδραση στο περιβάλλον των 
αιολικών πάρκων των προγραμματισμένων για ανέγερση σε 
προστατευόμενες από το Natura 2000 περιοχές στην Alava 
(Ισπανία)

   CM– PE 426.988/REV
   FdR 800624

29. Αναφορά 1008/2010 του Peter Kranz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη λαϊκή διαμαρτυρία κατά σχεδίου κατασκευής 
αιολικού πάρκου στο Wolfhagen/Έσση

   CM– PE 462.668
   FdR 862716

30. Αναφορά 1027/2010 του Wolfgang Rüd, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί απειλών για την πανίδα εξαιτίας 
σχεδίου κατασκευής αιολικού πάρκου στο Wiesmoor (Κάτω 
Σαξονία)

   sir

31. Αναφορά 929/2010 του René la Cour Sell, δανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Danmarks Naturfredningsforening (DN)», 
συνοδευόμενη από 1 υπογραφή, σχετικά με την εγκατάσταση 
κέντρου δοκιμών για μεγάλες ανεμογεννήτριες στο Østerild του 
δήμου Thisted και τη συνεπαγόμενη μη τήρηση των συναφών 
νομικών διατάξεων της ΕΕ
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 462.663
   FdR 862711

32. Αναφορά 1315/2010 της Kirsten Nielsen, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή αιολικού πάρκου στη δανική νήσο 
Lolland και τη μη τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
ΕΕ στο πλαίσιο αυτής

   CM– PE 464.875
   FdR 866816

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

33. Αναφορά 147/2008 του Klaus-Jürgen Sauer, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την επιβολή από το κράτος υποχρέωσης 
για την αγορά προϊόντων της Microsoft

   sir
   + WQ 507/2011

34. Αναφορά 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 
   FdR 
   + LT Reding

35. Αναφορά 469/2009 του J.W.A. Baetens, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη αδικία που αφορά τη χορήγηση αδειών 
παραμονής στην Τουρκία

    CM– PE 469.895
    FdR 874101

36. Αναφορά 1667/2009 του Walter Grytzik, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Günter Modlinger, σχετικά με παραβίαση της 
οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου (ευεργέτημα πενίας σε 
διασυνοριακές διαφορές)

   CM– PE 445.595/REV
   FdR 857244

37. Αναφορά 1919/2009 του M.B, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
συμμόρφωση της μεταφοράς από την Ιταλία (Dlgs 106/09) των 
οδηγιών της ΕΕ 89/391/ΕΟΚ και 2002/14/ΕΚ σχετικά με τις 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση εξοπλισμού 
εργασίας και για τη θέσπιση γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων

    CM–
    PE 445.645/REV. II
    FdR 874109

38. Αναφορά 153/2010 του Joachim Kelke, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πρόβλημά του ως προς την εμπορική προώθηση στη 
Γερμανία προϊόντος που έχει εγκριθεί στις Κάτω Χώρες, βάσει 
της αρχής αμοιβαίας αναγνώρισης (Cassis de Dijon)

   CM– PE 450.791
   FdR 834570

39. Αναφορά 321/2010 της Hannelore Pfifferling και του Reinhard 
Klein, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με πιθανή παραβίαση της 
οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/ΕΚ λόγω της 
εγκατάστασης χοιροστασίου

   CM– PE 458.690
   FdR 857248

40. Αναφορά 406/2010 του José Ramón Rodríguez Río, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «SOS Courel», σχετικά με την 
κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος του δικτύου Natura 2000, 
Ancares-O Courel

   CM– PE 452,743/REV
   FdR 874119

41. Αναφορά 549/2010 του Ričardas Pūkas, λιθουανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του AUDI-Club Λιθουανίας, σχετικά με τις υψηλές 
τιμές των καυσίμων κίνησης στη Λιθουανία, οι οποίες εικάζεται 

   CM– PE 454.617
   FdR 851841
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ότι οφείλονται σε δεσπόζουσα θέση στην αγορά και υψηλούς 
ειδικούς φόρους κατανάλωσης

42. Αναφορά 649/2010 του Enrico Ovaleo-Pandolfo, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των «Italia Nostra», «WWF», 
«Associazione Culturale Posidonia», «Comitato Ambientale di 
Salvaguardia di Le Grazie», «VAS Circolo di Porto Venere», 
«Comitato di Difesa della Palmaria», σχετικά με την εφαρμογή 
της οδηγίας ΕΠΕ και της οδηγίας για τους οικοτόπους σε ό,τι 
αφορά το σχέδιο ανάπλασης των ακτών της νήσου Palmaria

   CM– PE 456.755/REV
   FdR 874123

43. Αναφορά 852/2010 του Kevin Brawn, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με περιορισμούς στην ελευθερία επιλογής κατά την 
αγορά προσωπικών υπολογιστών στη Γαλλία

   CM– PE 458.721
   FdR 857282

44. Αναφορά 1390/2010 του Michael Schmitt, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον χρόνο οδήγησης και ανάπαυσης των 
οδηγών φορτηγών 

   CM– PE 469.904
   FdR 874131

45. Αναφορά 1473/2010 του Zoltán Wendler, ουγγρικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 10 υπογραφές, σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ουγγαρία 

   CM– PE 469.907
   FdR 874134

46. Αναφορά 1581/2010 του Sebastiano Gottardelli, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το άρθρο 14 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ για 
τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσαρμογής και της 
περιόδου άσκησης στο κράτος μέλος υποδοχής

   CM– PE 469.914
   FdR 874141

47. Αναφορά 1589/2010 της Barbara Bernardi, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις εκ μέρους της Ιταλίας εις βάρος των 
διδασκόντων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση με απολυτήριο 
λυκείου διδασκαλικής κατεύθυνσης
και
Αναφορά 1620/2010 του Fabio Albanese, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών του 
προσόντων ως καθηγητή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και
Αναφορά 1622/2010 του Alfredo Tarallo, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών του 
προσόντων ως καθηγητή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
και
Αναφορά 163/2011 των Liliana Fiore και Felicia Trozzola, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με πιθανές διακρίσεις από τις 
ιταλικές αρχές σε βάρος δασκάλων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης
που κατέχουν το «Diploma di Maturità Magistrale»

   CM– PE 469.915
   FdR 874142
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48. Αναφορά 1599/2010 της Diana Yuditxa, κουβανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία 98/5/ΕΚ

   CM– PE 469.918
   FdR 874145

49. Αναφορά 1604/2010 του A. D., βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ταξινόμηση αυτοκινήτων

   CM– PE 469.920
   FdR 874148

50. Αναφορά 1632/2010 του Kevin O’Malley, βρετανικής ιθαγένειας 
σχετικά με την πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες διαδικτύου

   CM– PE 469.922
   FdR 874150

51. Αναφορά 1655/2010 του Lūkass Rozītis, λετονικής ιθαγένειας, με 
την υποστήριξη 18 λετονικών ΜΚΟ και οργανώσεων, σχετικά με 
την προσβασιμότητα και τον καθολικό σχεδιασμό για τα άτομα 
με αναπηρία

   CM– PE 469.923
   FdR 874151

52. Αναφορά 12/2011 της Tanja Peikert-Gilette, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με πρόταση για ενιαίο κώδικα κυκλοφορίας 
για τους ποδηλάτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο

   CM– PE 469.924
   FdR 874152

53. Αναφορά 13/2011 της Dana-Marina Dumitriu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση του γαλλικού 
μεταδιδακτορικού της διπλώματος στη Ρουμανία

   CM– PE 469.925
   FdR 874153

54. Αναφορά 27/2011 του Cesar Augusto Saavedra Naranjo, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την οικογενειακή επανένωση

   CM– PE 469.926
   FdR 874154

55. Αναφορά 33/2011 των Günther Rose και Friedrich Keinemann, 
γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με ηχορύπανση και ατμοσφαιρική 
ρύπανση

   CM– PE 469.928
   FdR 874156

56. Αναφορά 40/2011 του Claus Müller, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την είσοδο των αμερικανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση

   CM– PE 469.929
   FdR 874158

57. Αναφορά 43/2011 του Valentin Roșca, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση των ρουμανικών αρχών να αναγνωρίσουν 
στον αδελφό του το καθεστώς αναπήρου

   CM– PE 469.930
   FdR 874159

58. Αναφορά 53/2011 της Carola Twardella, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις συνέπειες της εισαγωγής βιοκαυσίμων στην ΕΕ

   CM– PE 469.931
   FdR 874160

59. Αναφορά 57/2011 της L. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αναγνώριση στη Γερμανία των ολλανδικών τίτλων 
προσόντων για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού

   CM– PE 469.932
   FdR 874161
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60. Αναφορά 104/2011 του Juan Luis Wood Wood, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή φορολογία στις Καναρίους 
Νήσους

   CM– PE 469.936
   FdR 874165

61. Αναφορά 107/2011 του Imram Firasat, πακιστανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση της οικογένειάς του και ιδιαίτερα της 
συζύγου και των παιδιών του 

   CM– PE 469.937
   FdR 874166

62. Αναφορά 229/2011 του Daniel Duval, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Association pour la Recherche et l'Installation de 
Médecins Européens ARIME, σχετικά με την αναγνώριση των 
επαγγελματικών προσόντων στη Γαλλία (2005/36/ΕΚ), και 
ειδικότερα των παιδοψυχιάτρων

   CM– PE 469.944
   FdR 874173

o O o

63. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης
 21 Νοεμβρίου 2011,  15.00 – 18.30
 22 Νοεμβρίου 2011,  9.00 – 12.30 


