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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011, 15.00 – 18.30
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P5B001

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1

FdR 883541

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των:
   8 Σεπτεμβρίου 2011

PV– PE 472.182
FdR 877059
+ παραρτήματα

2.

   3-4 Οκτωβρίου 2011 PV– PE 475.853
FdR 882576
+ 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 εγγράφων

Περιβάλλον

5. Αναφορά 396/2009, του Salvatore Fatone, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 152 υπογραφές, σχετικά με εγκατάσταση 
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην περιοχή Cuma-Licola 
(Ιταλία)
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 429.645/REV. II
   FdR 829663

Κοινωνικές υποθέσεις

6. 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
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM–
    PE 445.645/REV. II
    FdR 874109

7. Αναφορά 1153/2009, του Gino Trevisanato, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πιθανή παραβίαση εκ μέρους της ιταλικής νομοθεσίας 
της οδηγίας 98/59/ΕΚ σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 440.060/REV. II
   FdR 870227

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

8. 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
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 467.093
   FdR 870245
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9. Αναφορά 1820/2009, του José Maria Carrasco Cano, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης "Asociación Española de 
Proveedores de Impagados de la Construcción", σχετικά με τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις της παύσης πληρωμών για τις ΜΜΕ του 
κλάδου των κατασκευών
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 441.363
   FdR 876842

Φορολόγηση

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

    CM– PE 462.651
    FdR 862698

11. Αναφορά 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
Αναφορά 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 
σπουδάζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά το τέλος 
ταξινόμησης οχημάτων

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

Διακρίσεις

12. Αναφορά 1737/2008, του Lord Richa rd  Inglewood DL, 
βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διάκριση που εισάγει ο 
κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 2008, για την 
έκπτωση από το αξίωμα τoυ μέλoυς της Βουλής των Λόρδων 
μελών που έχουν εκλεγεί βουλευτές του ΕΚ

   sir
   LT UK

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

13. Συνεδρίαση των συντονιστών
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* * *

22 Νοεμβρίου 2011, 9.00 – 12.30

14. Ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Διερευνητική επίσκεψη

15. Διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία (29.06 - 2.07.2011)
- έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

   DT– PE 472.288/v3
   FdR 883103

Περιβάλλον

από 9.30 έως 10.30

16. Δήλωση του Επιτρόπου Janez Potocnik
- ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές

17. Αναφορά 551/2011, του Miha Regacar, σλοβενικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Civilna Iniciativa Kras» και της «Civina Iniciativa 
za Primosko», συνοδευόμενη από 2.520 υπογραφές, σχετικά με 
την προστασία της περιφέρειας Kras στη Σλοβενία από 
κερδοσκοπία σχετική με ακίνητη περιουσία και από την 
καταστροφή Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO

   sir

18. Αναφορά 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/REV
   FdR 866788
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19. Αναφορά 483/2007, του Roberto Giurastante, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Φίλοι της Γης» σχετικά 
με παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για 
τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τις 
επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (οδηγία Seveso)
και
Αναφορά 1147/2008, του Roberto Giurastante, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Greenaction Transnational», 
σχετικά με την πιθανή εγκατάσταση μονάδας επαναεριοποίησης 
κοντά στην Τεργέστη (Ιταλία)
και
Αναφορά 1472/2009, του Bernard Vojko, σλοβενικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Alpe Adria Green», σχετικά με τον 
προβλεπόμενο τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην Τεργέστη 
(Ιταλία)

   CM–
   PE 404.437/REV. IV
   FdR 876828

20. Αναφορά 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
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 464.860
   FdR 866800

21. Αναφορά 755/2010, του Tony Lowes, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Friends of the Irish Environment» (Φίλοι 
του περιβάλλοντος της Ιρλανδίας), σχετικά με τη μη εφαρμογή 
από την Ιρλανδία της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 467.097
    FdR 870261

Δικαιώματα των πολιτών 

22. Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ 
(2011/2182(INI))
Εισηγητής:  VALEAN  (ALDE)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 473.706/v2
    FdR 882990

Περιβάλλον
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23. Αναφορά 338/2010, του T.F.T, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Plataforma por la defensa de los valles verdes", 
σχετικά με τη συλλογή υδάτων και τη διάνοιξη γεωτρήσεων στο 
φυσικό πάρκο Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén 
Περίληψη της αναφοράς 
(παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 456.744
    FdR 876850

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

24. Αναφορά 504/2004, της Inés Sabanés Nadal, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Grupo Municipal de Izquierda 
Unida del Ayuntamiento de Madrid» (Ομάδας της Ενωμένης 
Αριστεράς στο δημοτικό συμβούλιο του δήμου της Μαδρίτης), 
σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο προτεινόμενων έργων 
στον αυτοκινητόδρομο M30 στη Μαδρίτη
και
Αναφορά 788/2005, της Belen Gómez Alfons, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Afectados Nudo Sur», 
σχετικά με τον αντίκτυπο στο περιβάλλον του αυτοκινητοδρόμου 
M30 στη Μαδρίτη
και
Αναφορά 838/2005, του Samuel Martin-Sosa Rodriguez, 
ισπανικής ιθαγένειας, της ένωσης «Οικολόγοι σε δράση», σχετικά 
με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των προγραμματιζόμενων 
εργασιών στον αυτοκινητόδρομο Μ30 στη Μαδρίτη

   CM–
   PE 378.561/REV. V
   FdR 851633

25. Αναφορά 273/2006, του κ. Gordon Nelson, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του τοπικού κινήματος ατόμων με 
αναπηρία του Γιβραλτάρ, σχετικά με τη μη εφαρμογή στο 
Γιβραλτάρ της πρότασης κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα 
όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς 

   CM– PE 388.648/REV
   FdR 870213

26. Αναφορά 948/2004, του Ιωάννη Μπαρακάκου, ελληνικής 
ιθαγένειας, εκ μέρους της επιχείρησης «Τυποποιητήρια Θήβας», 
σχετικά με τους αργούς ρυθμούς της επεξεργασίας από τη ΓΔ 
«Εσωτερική Αγορά» της αναφοράς του σχετικά με την διατήρηση 
προνομιακής μεταχείρισης υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας 
Ελλάδος (ΑΤΕ)

   CM– PE 472.171/REV
   FdR 876921
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27. Αναφορά 267/2007, της Seija Pahl, φινλανδικής ιθαγένειας, 
υποστηριζόμενη από τοπικές ενώσεις, κατά ενός έργου αστικής 
ανάπτυξης σε υδροβιότοπο του δικτύου Natura 2000

   CM–
   PE 398.527/REV. III
   FdR 877463

28. Αναφορά 760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

   CM–
   PE 404.458/REV. II
   FdR 878986

29. Αναφορά 980/2007, του Torkild Todsen, δανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Borgergruppen» (Ομάδα Πολιτών), σχετικά με το 
σχέδιο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου μεταξύ Kiplev και 
Sønderborg στη Δανία

   CM–
   PE 411.974/REV. III
   FdR 876830

30. Αναφορά 1380/2007, του κ. Javier Gomez Gonzalez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες και την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε σχέση με τη 
δραστηριότητα της εταιρείας «Emasagra» (Γρανάδα, Ισπανία)

   CM–
   PE 414.063/REV. III
   FdR 878989

31. Αναφορά 590/2008, του/της N.M.M., ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μεταφορά φαρμάκων από ταξιδιώτες στην Ευρώπη

   CM–
   PE 420.013/REV. III
   FdR 878991
   LT IRL

32. Αναφορά 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. IV
   FdR 876833

33. Αναφορά 1143/2008, του Eric Sanitas, εικαζόμενης γαλλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Association Fédérative Internationale 
des Porteurs d'Emprunts Russes (AFIPER), σχετικά με μη 
αποπληρωμή δανείου από τη Ρωσική Ομοσπονδία

   CM– PE 423.922/REV
   FdR 878992

34. Αναφορά 1647/2008, του David Collins, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας 
από τον νέο ιρλανδικό φόρο επί της αναχώρησης των 
αεροσκαφών
και
Αναφορά 1678/2008, του John McDermott, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς για παραβιάσεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας από τα νέα αεροπορικά τέλη επιβίβασης 
στην Ιρλανδία

   CM–
   PE 430.497/REV. II
   FdR 878993

35. Αναφορά 777/2009, του Patrick Kinnersly, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της White Horse Alliance, σχετικά με 
εικαζόμενη παράλειψη των βρετανικών αρχών να συμμορφωθούν 

   CM–
   PE 440.053/REV. II
   FdR 876835
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με την κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους σε σχέση με τη 
σχεδιαζόμενη παρακαμπτήρια οδό του Westbury και άλλα 
σημαντικά σχέδια αυτοκινητοδρόμων

36. Αναφορά 781/2009, του Pedro José Martínez Jaraba, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή αιολικού πάρκου κοντά σε 
ζώνη ειδικής προστασίας πτηνών στο Almatret, στη Lérida, στην 
Ισπανία

   CM–
   PE 438.313/REV. II
   FdR 876836

37. Αναφορά 870/2009, της Christina Corbani, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις μεταναστευτικές ροές στη Λιβύη στο πλαίσιο 
διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ιταλίας και της Λιβύης

    CM– PE 472.128
    FdR 876837

38. Αναφορά 872/2009, του Stefano Sarti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Legambiente Liguria, σχετικά με τη μη μεταφορά 
από την περιφέρεια της Λιγουρίας της οδηγίας 2001/42/ΕΚ 
(εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων 
και προγραμμάτων)

   CM– PE 452.712/REV
   FdR 876838

39. Αναφορά 980/2009, του Pieter Daems, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις σε βάρος χρηστών από την 
Canal Digitaal, εταιρεία παροχής δορυφορικής τηλεόρασης

   CM– PE 462.642/REV
   FdR 878997

40. Αναφορά 1136/2009, των Ecaterina και Alexandru Stirbu, 
ρουμανικής και μολδαβικής ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση 
των ιταλικών αρχών να χορηγήσουν άδεια διαμονής στον 
Alexandru Stribu σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΚ

   CM–
   PE 441.093/REV. II
   FdR 876839

41. Αναφορά 1923/2009, του Panayot Panayotov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Επιτροπής εκστρατείας των 
κατοίκων των χωριών Kazashko και Topoli», σχετικά με τη 
ρύπανση που προκαλείται σε κατοικημένες περιοχές που 
γειτνιάζουν άμεσα με μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων

   CM– PE 445.783/REV
   FdR 876844

42. Αναφορά 169/2010, του S.S., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
μη τήρηση από τις βελγικές αρχές των διατάξεων της οδηγίας 
2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 29ης Απριλίου 2004 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 450.793/REV
   FdR 876845

43. Αναφορά 323/2010, του Matteo Grossi, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επιβολή της χρήσης ενός και μόνο λογισμικού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (SISTRI) από το ιταλικό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος για την εφαρμογή της οδηγίας 2008/98/ΕΚ για 
την ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων

   CM– PE 452.734
   FdR 838879
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44. Αναφορά 662/2010, του Νικολάου Γεωργούλα, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας «ATS Holdings A.E.», 
σχετικά με μη πληρωμή για προμήθειες προς την EULEX

   CM– PE 473.734
   FdR 879002

45. Αναφορά 856/2010, της Teresa Laska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της περιβαλλοντικής ένωσης «Stowarzyszenie na rzecz 
wszystkich istot», σχετικά με τη σχεδιαζόμενη κατασκευή 
αιολικού πάρκου στο Ustka στις πολωνικές ακτές της Βαλτικής 
Θάλασσας

   CM– PE 458.722/REV
   FdR 876853

46. Αναφορά 913/2010, του Janusz Wilczynski, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη συμμόρφωση των πολωνικών αρχών 
προς την οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον και προς την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας

   CM– PE 460.721/REV
   FdR 876854

   ENVI

47. Αναφορά 1017/2010, των Wilfried και Astrid Nöhring, 
γερμανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, 
σχετικά με την αντίθεσή τους στη δημιουργία εγκαταστάσεων 
παραγωγής βιοαερίου στην πόλη Celle (Κάτω Σαξονία)

   CM– PE 460.727
   FdR 859675

48. Αναφορά 1025/2010, του Γεωργίου Δημητρακόπουλου, 
ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της δικηγορικής εταιρείας 
«Χριστιανός & Συνεταίροι», η οποία συνοδεύεται από μία 
υπογραφή, σχετικά με το νέο σύστημα FNS («σύστημα 
γνωστοποίησης περιπτώσεων απάτης») της OLAF 

   CM– PE 460.728
   FdR 859676

   CONT

49. Αναφορά 1060/2010, του Konrad Janson, πολωνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου του Wolin, η οποία 
συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με τη ρύπανση της 
πολωνικής νήσου Wolin και τη συναφή μη συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της ΕΕ σχετικά με την επεξεργασία των αποβλήτων

   CM– PE 464.856/REV
   FdR 880497

50. Αναφορά 1097/2010, του Otto Gassner, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα σπουδαστών που έχουν ολοκληρώσει το 
αγγλικό πρόγραμμα σπουδών «A- Levels» λόγω της προθεσμίας 
εγγραφών στα γερμανικά πανεπιστήμια

   CM– PE 462.672
   FdR 862720
   DEreply

51. Αναφορά 1154/2010, του Iroda Jakucs Ugyvedi, ουγγρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του István Bebes, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αρχιτεκτονική αποκατάσταση του κάστρου Körmend 
στην Ουγγαρία
(ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για τον Ιανουάριο κατόπιν αιτήσεως του 
αναφέροντος)

    CM– PE 472.130
    FdR 876856
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52. Αναφορά 1168/2010, του Tomas Jordi, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εναρμόνιση του κόστους ορισμένων υπηρεσιών σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο

   CM– PE 473.736
   FdR 879008

53. Αναφορά 1192/2010, του Ιωάννη Παπαϊωάννου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη μη εφαρμογή από τη 
Δημοκρατία της Ιρλανδίας της οδηγίας 2004/38/ΕΚ, της 29ης 
Απριλίου 2004, 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 473.737
   FdR 879009

54. Αναφορά 1320/2010, της Encarnación La Spina, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το γεγονός ότι της αρνήθηκαν να 
ταξιδέψει με τη Raynair στην Ισπανία, σε πτήση εσωτερικού, με 
την κάρτα διαμονής

   CM– PE 473.738
   FdR 879010

55. Αναφορά 1355/2010, του Christian Hehn, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον αποκλεισμό από την απασχόληση στη Γερμανία 
των αποφοίτων με πτυχία ξένων πανεπιστημίων

   CM– PE 473.739
   FdR 879012

56. Αναφορά 1381/2010, του Günter Ehmann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία των αρχών να διενεργήσουν 
ΕΠΕ κατά την παραχώρηση επέκτασης δικαιώματος παροχής 
μεταλλευτικών υπηρεσιών

   CM– PE 467.110
   FdR 870275

57. Αναφορά 1422/2010, του C.R., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς περί παραβίασης του Χάρτη των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου από τον γαλλικό Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
και
Αναφορά 1472/2010, του Daniel Tilhet, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση του Χάρτη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από τον γαλλικό κώδικα πολιτικής 
δικονομίας  
και
Αναφορά 1490/2010, της Josépha Cid, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για παραβίαση του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων από τον γαλλικό κώδικα πολιτικής δικονομίας 

    CM– PE 472.132
    FdR 876860

58. Αναφορά 1475/2010, της Sophie Bilger, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 
βιομηχανιών γούνας 

   CM– PE 472.133
   FdR 876861

59. Αναφορά 1476/2010, του Bernard Defrenne, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πιθανή ενόχληση που προκαλείται από υπαίθρια 
αποθήκη ξυλείας που βρίσκεται σε περιοχή ενταγμένη στο δίκτυο 
Natura 2000 και λειτουργεί χωρίς να έχει διενεργηθεί εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

    CM– PE 472.134
    FdR 876862
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60. Αναφορά 1496/2010, του Dominik Lewe, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον ορισμό των βιοκαυσίμων 

   CM– PE 473.741
   FdR 879015

61. Αναφορά 1521/2010, της Solomeea Romanescu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με σχέδια της ρουμανικής κυβέρνησης να 
αλλάξει το επίσημο όνομα της εθνοτικής ομάδας των Ρομ σε 
«Tigan»

   CM– PE 473.742
   FdR 879017

62. Αναφορά 1537/2010, του «Sharkbait Reef by Sea Life Team», 
βρετανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 112 υπογραφές, 
σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων των καρχαριών 

   CM– PE 473.743
   FdR 879018

63. Αναφορά 1587/2010, του Dumitru-Julian Andrian, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση χορήγησης επιδόματος 
ανεργίας στην Ιρλανδία

    CM– PE 472.138
    FdR 876866

64. Αναφορά 1616/2010, του Gerhard Wlodowski, αυστριακής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Landwirtschaftskammer 
Österreich», η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με 
τη δημιουργία ενός θεσμικού συντονιστικού κέντρου για θέματα 
δασοκομίας

   CM– PE 473.747
   FdR 879022

65. Αναφορά 1629/2010, του Arvid Strand, νορβηγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ κατά 
την παραγωγή βιοδιασπώμενων συσκευασιών στη Ρουμανία

   CM– PE 472.140
   FdR 876868

66. Αναφορά 20/2011, του R. G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί περιβάλλοντος 
στην περιοχή Montes de Toledo (Sierra de Malagon), Ισπανία 

    CM– PE 472.141
    FdR 876869

67. Αναφορά 54/2011, του Mario Danne, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ISI-Europa, σχετικά με την αποποινικοποίηση της 
κάνναβης στην Ευρώπη

    CM– PE 472.144
    FdR 876872

68. Αναφορά 69/2011, του Rhys William Toogood, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με απαγόρευση του εμπορίου προϊόντων 
φώκιας

   CM– PE 472.146
   FdR 876874

69. Αναφορά 87/2011, του Richard Parsons, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον νέο ουγγρικό νόμο περί ιθαγένειας

   CM– PE 473.748
   FdR 879023
   Ψήφισμα

70. Αναφορά 100/2011, της Εθνικής Ένωσης Παραγωγών και 
Επενδυτών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ANPER, με στόχο 
την προάσπιση του τομέα των φωτοβολταϊκών στην Ισπανία
και

   CM– PE 473.749
   FdR 879024
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Αναφορά 203/2011, του Miguel López Sierra, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της COAG (Coordinadora de 
Organizaciones Agrícolas y Ganaderas de España), σχετικά με τις 
συνέπειες της θέσης σε ισχύ του βασιλικού νομοθετικού 
διατάγματος αριθ. 14/2010 για τη φωτοβολταϊκή ενέργεια·
και
Αναφορά 331/2011, του A.C.V.B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την περικοπή των πριμοδοτήσεων για την παραγωγή 
φωτοβολταϊκής ενέργειας στην Ισπανία

71. Αναφορά 159/2011, της Giorgia Loda, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το γεγονός ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος της 
Ιταλίας απαγόρευσε τις πλαστικές σακούλες

   CM– PE 473.753
   FdR 879028

72. Αναφορά 173/2011, του Krasimir Krumov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη μη συμμόρφωση των 
βουλγαρικών αρχών με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον συντονισμό 
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης

    CM– PE 472.148
    FdR 876876

73. Αναφορά 208/2011, του Hans-Peter Kopetsch, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το ωράριο πτήσεων στον αερολιμένα 
Weeze στη Γερμανία

   CM– PE 473.754
   FdR 879029

74. Αναφορά 214/2011, της S.M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πρόβλημα με την εκτροπή κλήσεων με τον πάροχο 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών TELEKOM στη Γερμανία

    CM– PE 472.150
    FdR 876878

75. Αναφορά 219/2011, του Siegfried Klattner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη συνεχή μη συμμόρφωση του ελληνικού 
κράτους με την οδηγία 83/182/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης 
Μαρτίου 1983 για τις φορολογικές ατέλειες που εφαρμόζονται 
στο εσωτερικό της Κοινότητας στις προσωρινές εισαγωγές 
ορισμένων μεταφορικών μέσων

   CM– PE 473.755
   FdR 879030

76. Αναφορά 221/2011, του Albert Dettmer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μεταφορά εκ μέρους της Γερμανίας της οδηγίας 
2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

   CM– PE 473.756
   FdR 879031

77. Αναφορά 228/2011, της Maria Angels Giménez i Gimferrer, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το νέο σύστημα χρεώσεων που 
εφαρμόζεται για την οικιακή κατανάλωση νερού στον δήμο της 
Tossa de Mar, στην Ισπανία

   CM– PE 472.151
   FdR 876879

78. Αναφορά 234/2011, της M. L., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παραβίαση από την Ισπανία της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης 
και των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 

    CM– PE 472.152
    FdR 876880
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διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών

79. Αναφορά 235/2011, του B.B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την επιλογή λογισμικού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τις 
απαιτήσεις χρήσης του εν λόγω λογισμικού από τους ελεύθερους 
επαγγελματίες μεταφραστές 

   sir
   Tran
   Itec

80. Αναφορά 246/2011, του Heiko Lewerenz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αντίθεση σε απόφαση παροχής χρηματοδότησης με 
πόρους της ΕΕ στο Αμβούργο

   CM– PE 473.757
   FdR 879032

81. Αναφορά 247/2011, του Aniello Di Iorio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση γερμανικής έκπτωσης λόγω μη 
ζημιάς από ιταλική ασφαλιστική εταιρεία 

   CM– PE 473.758
   FdR 879033

82. Αναφορά 255/2011, του Andrea D'Ambra, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής Autorità di 
Garanzia delle Comunicazioni στην Ιταλία

   CM– PE 472.154
   FdR 876882

83. Αναφορά 265/2011, του ldevis Tibaldi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Comitato per la Vita del Friuli rurale, σχετικά με τη 
συμβατότητα της κατασκευής της σιδηροδρομικής γραμμής 
Τεργέστης-Βενετίας με την κοινοτική νομοθεσία

    CM– PE 472.158
    FdR 876886

84. Αναφορά 297/2011, του M.S., ιθαγένειας Σρι Λάνκα, σχετικά με 
την αίτησή του για απόκτηση τσεχικής ιθαγένειας 

   CM– PE 473.763
   FdR 879038

85. Αναφορά 298/2011, του Graziano Benedetto, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των δικηγόρων 
στην Ιταλία 

   CM– PE 472.163
   FdR 876891

86. Αναφορά 314/2011, της A. Bouma, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους νέους ολλανδικούς κανόνες μίσθωσης
και
Αναφορά 344/2011, της Alice J. de Nijs, ολλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης Daadkrachtig (Κάτω Χώρες), σχετικά με 
τους νέους κανόνες για τη μισθωμένη κοινωνική στέγαση στις 
Κάτω Χώρες

   CM– PE 473.764
   FdR 879039

87. Αναφορά 322/2011, του Josep Miquel Gascon Baz, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί άρνησης της Air France 
να αλλάξει τα αεροπορικά του εισιτήρια για Ιαπωνία 

   CM– PE 473.765
   FdR 879040
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88. Αναφορά 328/2011, του Jose Belmonte Menchón, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Agrupación Nacional de 
Transportes – Plataforma», σχετικά με τη χρήση βιοντίζελ στην 
Ισπανία

   CM– PE 473.766
   FdR 879041

89. Αναφορά 341/2011, της Elsa Aimone, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Αssociazione malati sindrome di Tarlov» (Ένωση 
πασχόντων από την κύστη Tarlov), σχετικά με την ευρωπαϊκή 
αναγνώριση της νόσου της κύστης Tarlov

   CM– PE 472.164
   FdR 876892

90. Αναφορά 342/2011, του František Piskura, σλοβακικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την έκκλησή του για απονομή δικαιοσύνης

   CM– PE 473.767
   FdR 879042

91. Αναφορά 348/2011, του Stephan Hauk, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον ορισμό συγκεκριμένου οδοντιατρικού εξοπλισμού 
στον κανονισμό 111/2011 της Επιτροπής σχετικά με τη 
δασμολογική κατάταξη ορισμένων εμπορευμάτων στη 
Συνδυασμένη Ονοματολογία

   CM– PE 473.769
   FdR 879044

92. Αναφορά 350/2011, του Peter Oedinger, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Eine-Welt-Initiative Korschenbroich», η οποία 
συνοδεύεται από 13 υπογραφές, σχετικά με την υποδοχή 
προσφύγων στην Ευρώπη

   CM– PE 473.770
   FdR 879045

93. Αναφορά 362/2011, του Reinhard Rink, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον καλύτερο συντονισμό από την ΕΕ όσον αφορά την 
αντιμετώπιση της νόσου του Lyme που μεταδίδεται από 
τσιμπούρια

   CM– PE 472.166
   FdR 876894
   ENVI

94. Αναφορά 368/2011, της Donata Kinzelbach, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το φαρμακευτικό προϊόν Maliasin

   CM– PE 472.167
   FdR 876895

95. Αναφορά 387/2011, του Gianfranco Jean-François Pardo, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναστολή της παροχής 
επιδόματος ανεργίας από το INEM (Ισπανία) από την έναρξη του 
έτους 2010

   CM– PE 472.168
   FdR 876916

o O o

96. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδριάσεως 
 20 Δεκεμβρίου 2011, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30


