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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ (2012)206_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012, 15.00 – 18.30
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012, 9.00–12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-3

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1)
FdR 892350

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
- 20 Δεκεμβρίου 2011

PV– PE 478.643
FdR 888046
+ παραρτήματα

2.

- 12 Ιανουαρίου 2012 PV– PE 480.554
FdR 889224
+ παραρτήματα

- 23 Ιανουαρίου 2012 PV– PE 480.697
FdR 890461

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 
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τμήμα Α προσεχούς συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5. Γνωμοδότηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013)
2011/0217 (COD)
Εισηγητής:  ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ  (EFD)
(προθεσμία για τροπ.: 1.03.2012 / έγκριση: 20.03.2012)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

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

Περιβάλλον

6. Αναφορά 683/2005, του Vincenzo Marmora, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών «Campagna nostra», 
σχετικά με διαμαρτυρία για τη δημιουργία χώρου διάθεσης 
αποβλήτων
και
Αναφορά 31/2006, του Giampiero Angeli, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 21 υπογραφές, σχετικά με μείζονες 
κινδύνους για την υγεία λόγω διοξινών από τη διάθεση 
αποβλήτων
και
Αναφορά 26/2007, της Monica Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής «Serre per la vita», σχετικά με χώρο 
απόρριψης αστικών στερεών αποβλήτων
και
Αναφορά 587/2007, της Marina Salvadore, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Καμπανία και την 
ευθύνη των περιφερειακών και τοπικών αρχών
και
Αναφορά 756/2007, του Giovanni Roviello, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αντίθεσή του σε χώρο διάθεσης αποβλήτων που 
θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και τους υπόγειους υδάτινους 
πόρους
και
Αναφορά 789/2007, της Gigliola Izzo, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αντίθεση που αφορά χώρο οικολογικής αποθήκευσης 
αποβλήτων δισκίων καυσίμου πλησίον γεωργικών εκτάσεων και 
οικιστικών περιοχών
και
Αναφορά 910/2007, του Francesco Di Pasquale, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης στην Καμπανία

    CM–
    PE 452.706/REV II
    FdR 859605
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και
Αναφορά 991/2007, του Vincenzo Gala, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αίτημα για σύστημα χωριστής περισυλλογής 
απορριμμάτων στην περιφέρεια της Καμπανίας
και
Αναφορά 1075/2007, του Paride Amoroso, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ένα περιφερειακό μητρώο όγκων σε περιοχή η οποία 
παρουσιάζει συχνή εμφάνιση όγκων εξαιτίας της 
περιβαλλοντικής ρύπανσης (Καμπανία)
και
Αναφορά 12/2008, του Francesco Miglino, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Partito Internettiano, σχετικά με την κατάσταση 
όσον αφορά την αποθήκευση και την επεξεργασία οικιακών 
αποβλήτων στη Νάπολη και στην περιφέρεια της Καμπανίας 
στην Ιταλία
και
Αναφορά 16/2008, του F.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κρίση των οικιακών αποβλήτων στην Καμπανία (Ιταλία)
και
Αναφορά 209/2008, του Sebastiano Perrone, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κρίση της διάθεσης των απορριμμάτων και τα 
δημοκρατικά δικαιώματα των κατοίκων του Marigliano κοντά 
στη Νάπολη
και
Αναφορά 347/2008, των Tommaso Esposito και Virginia 
Petrellese, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ομάδας δράσης 
πολιτών κατά του αποτεφρωτήρα», σχετικά με μονάδα 
αποτέφρωσης αποβλήτων στην Accerra (πλησίον της Νάπολης) 
στην Ιταλία
και
Αναφορά 955/2008, του Ferdinando Kaiser, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δημιουργία χώρου διάθεσης απορριμμάτων στο 
Chiaiano (Ιταλία)
και
Αναφορά 1011/2008, της A.S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
χώρο διάθεσης αποβλήτων στο Chiaiano, κοντά στη Νάπολη της 
Ιταλίας
και
Αναφορά 1082/2008, του Raffaele Pacilio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παράνομη καύση ελαστικών αυτοκινήτων και άλλων 
απορριμμάτων στην περιοχή της Νάπολης (Ιταλία)
και
Αναφορά 1223/2009, του Daniele Giove, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ρύπανση του περιβάλλοντος στον δήμο Casalnuovo di 
Napoli (Ιταλία)
και
Αναφορά 0413/2010, της Anna Margherita Ranieri, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ‘Rete dei comitati e dei movimenti 
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vesuviani’, η οποία συνοδεύεται από 2.406 υπογραφές, σχετικά 
με τη 15ετή κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των 
απορριμμάτων στην Καμπανία
(παρουσία ενός από τους αναφέροντες)
και
Αναφορά 694/2010, του R.I., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ένωσης ‘Valori Democtratici Uniti’, σχετικά με τον 
καθαρισμό παράνομων χώρων απόρριψης τοξικών αποβλήτων 
στον δήμο Quarto (NA)
και
Αναφορά 787/2010 της Carmela Alberico, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Co.Re.Ri, σχετικά με τη μη τήρηση από την 
περιφέρεια της Καμπανίας των όρων του περιφερειακού 
επιχειρησιακού προγράμματος για τα διαρθρωτικά Ταμεία και 
παραβίαση των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ λόγω της 
τοποθεσίας των χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων 
Ferandelle και Maruzzella στην επαρχία Caserta

    sir

και
Αναφορά 1166/2010, της Marana Avvisati, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους χώρους υγειονομικής ταφής στο Terzigno στην 
Καμπανία

    sir

και
Αναφορά 1277/2010 του Francesco di Pasquale, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μόνιμη επίλυση της κρίσης της 
διαχείρισης αποβλήτων στην Καμπανία

    sir

και
Αναφορά 1656/2010, του A.D'A, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη συνεχιζόμενη κρίση εξαιτίας των προβλημάτων στη διάθεση 
των οικιακών αποβλήτων στην Καμπανία (Ιταλία) 

    sir

και
Αναφορά 424/2011 της Emilia Accardo, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αντίθεσή της όσον αφορά κατασκευή νέου χώρου 
υγειονομικής ταφής στην Alta Irpinia (Campania, Ιταλία)

    CM– PE 473.785
    FdR 879062

και 
Αναφορά 1270/2011, της Teresa Campolattano, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτών ‘Terra Pulita’, 
συνοδευόμενη από περίπου 750 υπογραφές, σχετικά με 
παραβίαση της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων και 
της οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων στα 
σημεία Ferandelle και Maruzella 3, στην Καμπανία

    sir

(ενδεχομένως παρουσία των Προέδρων της διοικητικής περιφέρειας της Καμπανίας και των 
επαρχιών, καθώς και ορισμένων εκ των αναφερόντων)

Κοινωνικές υποθέσεις
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7. Αναφορά 331/2010, του Ignacio Ruipérez Arregui, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας 
κυκλοφορίας στην Ισπανία Ο αναφέρων, ελεγκτής εναέριας 
κυκλοφορίας και μέλος της ισπανικής "Επαγγελματικής Ένωσης 
Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας" (APCAE), παρουσιάζει την 
κατάσταση που επικρατεί στην εν λόγω οργάνωση. 
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 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 Ο αναφέρων εκθέτει την 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ύστερα από τη μονομερή 
διακοπή των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τη 
συνδικαλιστική οργάνωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.
(παρουσία των αναφερόντων και εκπροσώπου του Eurocontrol)

   CM– PE 450.810/REV
   FdR 857249

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

8. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

28 Φεβρουαρίου 2012, 9.00 – 12.30

στις 9.00

9. Ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Αλιεία   (παρουσία μελών της Επιτροπής PECH)

10. Αναφορά 802/2011 της κας Anouk Delafortrie, εξ ονόματος του 
γραφείου πολιτικής του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, 
σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir
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και
Αναφορά 860/2011 του Paul Kind, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις ποσοστώσεις αλίευσης και την υπεραλίευση

   sir

11. Αναφορά 0295/2009, του κ. Des May, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Western Eel Fishermen Association», 
σχετικά με ισχυρισμούς για αποκλεισμό των αλιέων από τη 
διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος διαχείρισης του χελιού 
για την Ιρλανδία

    CM– PE 428,103
    FdR 789534

και
Αναφορά 909/2009, του Jean-Paul Doron, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της γαλλικής εθνικής ομοσπονδίας αλιείας, η οποία 
συνοδεύεται από 13 000 υπογραφές, σχετικά με το γαλλικό 
σχέδιο διαχείρισης για τη διατήρηση των αποθεμάτων χελιών

   CM– PE 438.327/REV
   FdR 857215

και
Αναφορά 754/2011, του Salvador Pieró Gómez , ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Centro de Aquicultura 
Experimental (CAE)», σχετικά με την παράβαση από τις 
ισπανικές αρχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 709/2010 της 
Επιτροπής περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 
του Συμβουλίου, για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και 
χλωρίδας με τον έλεγχο του εμπορίου τους και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων για 
την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού

    sir

12. Αναφορά 99/2011, του Miguel Zaragoza Fernández, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Δήμου Alcaldía de Santa Pola 
σχετικά με μια παραδοσιακή επιλεκτική αλιευτική τεχνική, την 
bonitolera.

    CM– PE 469.935
    FdR 874164

13. Αναφορά 0668/2011 του H.-J. R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αλιεία με ψαροντούφεκο στην Κορσική

    CM– PE 478.598
    FdR 887649

Περιβάλλον

14. Αναφορά 1824/2009, του Antonio Lores Franco, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Πλατφόρμας για την Προστασία του 
Κόλπου San Simón, σχετικά με μια μονάδα παραγωγής 
ιχθυάλευρου κοντά στον ποταμόκολπο του Vigo στην Pontevedra

   CM– PE 450.781/REV
   FdR 876843

στις 10.45
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***Ώρα των ψηφοφοριών ***

15. Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της Ένωσης: άρση των εμποδίων 
στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ 
(2011/2182(INI))                                     (σύνοδος ολομέλειας : 
Μαρτίου II)
Εισηγητής:  VALEAN  (ALDE)
- εξέταση τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

   PR– PE 473.706/v2
   FdR 882990

   AM– PE 480.601
   FdR 889626
   DV– compromiseAM

***Τέλος ψηφοφορίας ***

Περιβάλλον

16. Αναφορά 354/2006, του Rodney Maile, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για ρύπανση της λιμνοθάλασσας του 
Cleddau ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των δύο εταιρειών 
Exxon και Qater
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 388.747/REV. III
   FdR 866744

17. 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         
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 0210/2007, 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

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

18. Αναφορά 106/2005, του Thomas Daub, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υποτιθέμενη διάκριση στην Ουγγαρία

   CM–
   PE 370,007/REV. VI
   FdR 887544
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19. Αναφορά 156/2005, της Szilvia Deminger, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το τέλος ταξινόμησης που καταβάλλεται στην 
Ουγγαρία για την εισαγωγή αυτοκινήτων από άλλα κράτη μέλη 
της ΕΕ

    CM–
    PE 376,478/REV. VII
    FdR 887545

20. Αναφορά 554/2006, του Mieczyslaw Chorazy, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Stowarzyszenie Gliwiczanie 
dla Gliwic», σχετικά με το σχέδιο κατασκευής αυτοκινητόδρομου 
ταχείας κυκλοφορίας που θα διασχίζει το κέντρο της Gliwice στη 
νότια Πολωνία

    CM–
     PE 388.761/REV. III
    FdR 887546

21. Αναφορά 665/2006, του κ. Στράτου Παραδιά, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών 
Ακινήτων, η οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, σχετικά με την 
ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Δυτικά Βαλκάνια

    CM–
    PE 384.347/REV. II
    FdR 887547

22. Αναφορά 739/2006, του Alexander Van Brabant, βελγικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του δικηγορικού γραφείου 
«Vandervennet, Valcke & Van Brabant», σχετικά με την 
ασυμβατότητα του άρθρου 43 της Συνθήκης ΕΚ με τις 
προϋποθέσεις για την κατάρτιση διπλωματούχων λογιστών και 
φοροτεχνικών στο Βέλγιο 

   CM– PE 390.659/REV
   FdR 887548

23. 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. II
    FdR 887549

24. Αναφορά 401/2009, του Avram Simon, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις λόγω ιθαγένειας στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 

   CM– PE 428,120/REV
   FdR 887565

25. Αναφορά 596/2009, του Emin Ates, τουρκικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Ιδρύματος για τη συμμετοχή των τούρκων πολιτών 
που ζουν στην Ολλανδία στη λήψη των αποφάσεων («Stichting 
Inspraakorgaan Turken in Nederland (IOT)»), σχετικά με 
παραβιάσεις της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της ΕΚ και της 
Τουρκίας

   CM– PE 450,765/REV
   FdR 887568

26. Αναφορά 599/2009, του Petur Penchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Ecoglasnost», σχετικά με την παράνομη 
εξαγωγή αποβλήτων προς τη Βουλγαρία

   CM–
   PE 438,302/REV. III
   FdR 887569
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27. Αναφορά 1282/2009 του Ilpo Koppinen, φιλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας πλαισίου για 
τα ύδατα (2000/60/ΕΚ) από τις τοπικές περιβαλλοντικές αρχές 
στο Pori

   CM–
   PE 439,228/REV. II
   FdR 887580

28. Αναφορά 1476/2009, της Marga Santamaría, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ANDAFED (Εθνική Ένωση 
Πληγέντων από το Φουμαρικό Διμεθύλιο), σχετικά με τις 
βλαβερές επιπτώσεις του DMF κατά τη χρήση του για την 
παρασκευή διαφόρων καταναλωτικών προϊόντων

   CM– PE 440,094/REV
   FdR 887581

29. Αναφορά 171/2010 της Kamila Beata Klim-Petersen, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές 
εταιρικού οχήματος της ίδιας, ταξινομημένου στην Πολωνία, και 
τα επακόλουθα εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνηση των 
εργαζομένων

   CM–
   PE 448,729/REV. III
   FdR 887586

30. 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/REV
    FdR 887594

31. Αναφορά 1069/2010, της Emer Duffy, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συνεταιριστικής εταιρείας «Country Markets Ltd», 
σχετικά με ισχυρισμούς περί «υπερβάλλουσας εφαρμογής» του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 852/2004 από τις ιρλανδικές αρχές όσον 
αφορά την απαίτησή τους να καταχωριστούν όλα τα μέλη της 
«Country Markets Ltd» ως υπεύθυνοι επιχείρησης τροφίμων

   CM– PE 462,670/REV
   FdR 887597

32. Αναφορά 1109/2010, της Simone Eiler, γερμανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από μία ακόμα υπογραφή, σχετικά με την παροχή 
βοήθειας από την ΕΕ προς την ιταλική ΜΚΟ «Amici dei 
Bambini»

   CM– PE 460.735
   FdR 859694
   DV EC

33. Αναφορά 1363/2010 του βουλευτή του βρετανικού κοινοβουλίου 
David Anthony Andrew Amess, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 4.000 υπογραφές περίπου, σχετικά με 
διαμαρτυρία κατά της επέκτασης του αερολιμένα Southend 1

   CM– PE 469.903
   FdR 874130

34. Αναφορά 1426/2010 της Anna Iványi, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του ιδρύματος Beklen, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση από την Ουγγαρία της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά 
με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των μαιών

    CM– PE 478,554
    FdR 887599

35. Αναφορά 1569/2010, του Norbert Warnack , γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση από τη 
Γερμανία της οδηγίας 2006/126/ΕΚ για την άδεια οδήγησης

   CM– PE 467.123
   FdR 870294
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36. Αναφορά 127/2011, του Rupert Frechinger, αυστριακής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Puchenauer Bürgerinititive gegen die 
Westring Transitautobahn, σχετικά με την κατασκευή του 
αυτοκινητοδρόμου A26 κοντά στην πόλη Linz της Αυστρίας

   CM– PE 478,556
   FdR 887602

37. <Αναφορά 146/2011 του Arkadiusz Pleskot, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον νέο πολωνικό νόμο περί οδικών 
μεταφορών και την εικαζόμενη ασυμβατότητά του με τους 
κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις οδικές μεταφορές επιβατών, το 
δικαίωμα εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών.

   CM– PE 478,557
   FdR 887603

38. Αναφορά 260/2011, της Lucia Leonardo, χήρας Barbera, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον σεβασμό των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων

   CM– PE 478,559
   FdR 887605

39. Αναφορά 384/2011, του Thomas Baxter, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καθιέρωση δικαιότερων ασφαλίστρων 
αυτοκινήτου για τους οδηγούς όλων των ηλικιών

   CM– PE 478,562
   FdR 887608

40. Αναφορά 401/2011 του M.M., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις από ιταλική τράπεζα

   CM– PE 476.027
   FdR 884160

41. Αναφορά 428/2011, του M. F. S., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη παραβίαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 207/2009 
του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2009, για το κοινοτικό 
σήμα

   CM– PE 478,565
   FdR 887611

42. Αναφορά 481/2011, του Mark Austin, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ερμηνεία που λαμβάνει ο όρος «προστασία», όπως 
αναφέρεται πολλές φορές στην οδηγία 2000/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής 
τους καταγωγής

   CM– PE 478,574
   FdR 887624

43. Αναφορά 506/2011 του Dietmar Mai, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διπλή φορολόγηση μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου 
και Γερμανίας

   CM– PE 478,576
   FdR 887626

44. Αναφορά 520/2011 του Herbert Fürst, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με γενετικά τροποποιημένες ουσίες

   CM– PE 478,577
   FdR 887627

45. Αναφορά 522/2011, του Richard Parsons, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα γεγονότα στην Gyöngyöspata (Ουγγαρία) από τις 3 
έως τις 19 Μαρτίου 2011

   CM– PE 480,516
   FdR 888982
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46. Αναφορά 529/2011 της B.R-R, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ανεπαρκείς επενδυτικές συμβουλές από μια πορτογαλική τράπεζα 

   CM– PE 478,579
   FdR 887629

47. Αναφορά 530/2011 της Wanda Nowicka, πολωνικής ιθαγένειας. 
εξ ονόματος του «ASYRA», (Δίκτυο Γυναικών της Κεντρικής 
και Ανατολικής Ευρώπης για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική 
υγεία και δικαιώματα) και του «ASTRA Youth», σχετικά με την 
υποχρεωτική σεξουαλική εκπαίδευση στην ΕΕ

   CM– PE 478,580
   FdR 887630

48. Αναφορά 538/2011, της Cecilia De Bartholomeis, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή μιας μονάδας 
επεξεργασίας υδάτων στη Manduria (Ιταλία)

   CM– PE 478,582
   FdR 887632

49. Αναφορά 582/2011, του Marc Ikrou, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των «Epargnants lésés» (πληγέντες αποταμιευτές), 
σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς εκπεφρασμένων σε γαλλικά 
φράγκα συμβολαίων ασφάλειας ζωής σε νέα συμβόλαια σε ευρώ

   CM– PE 478,586
   FdR 887636

50. Αναφορά 591/2011 , του Alain Desmazières de Sechelles, 
γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με το νομοσχέδιο για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση 2010-2011, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί 
στη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου

   CM– PE 478,590
   FdR 887640
   replyAFCO

51. Αναφορά 608/2011, της Birgit Mair, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή για διαδικτυακό 
ραδιόφωνο σε ορισμένες χώρες της ΕΕ

   CM– PE 478,591
   FdR 887641

52. Αναφορά 609/2011, της K. A., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σαφείς κοινωνικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις για τις 
πολυεθνικές εταιρείες

   CM– PE 478,592
   FdR 887642

53. Αναφορά 620/2011, του Isaac Ibáñez García, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον βάκιλο E. coli coli bacillus

   CM– PE 478,593
   FdR 887643

54. Αναφορά 645/2011 του Miroslaw Cimoszko, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσχεση από τις δανικές αρχές του 
μηχανοκίνητου οχήματός του που είχε ταξινομηθεί στην Πολωνία 
και τα επακόλουθα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εργαζομένων

   CM– PE 478,595
   FdR 887645

55. Αναφορά 660/2011 της Anna Spyra, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θέσπιση κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για 
πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπείας σχετικά με την κύηση και 
τον τοκετό

   CM– PE 478,597
   FdR 887648



PE483.504v01-00 12/12 OJ\892350EL.doc

EL

56. Αναφορά 669/2011 του Jozef Zawadzki, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη πρόσβασης σε ειδικευμένη 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις πολυκλινικές στο Katowice

   CM– PE 478,599
   FdR 887650

57. Αναφορά 699/2011 του Fermin Laguarda Cardona, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της SAT 7667 EXFRU-Explotaciones 
Frutícolas, σχετικά με τη μέθοδο υπολογισμού των άμεσων 
ενιαίων ενισχύσεων από την Ισπανία για τα γκρέιπφρουτ

   CM– PE 478,601
   FdR 887652

58. Αναφορά 721/2011, του Vincent Grünberg, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη νομοθεσία για τα προϊόντα καπνού που 
λαμβάνονται από το στόμα
και
Αναφορά 794/2011, του Joaquim Boadas de Quintana, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Federació Catalana d’Associacions 
d’Activitats Recreatives musicals (FECASARM) [Καταλανική 
Ομοσπονδία Ενώσεων Μουσικών Δραστηριοτήτων Αναψυχής], 
σχετικά με μια τροποποίηση του άρθρου 8 της οδηγίας 
2001/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την 
παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση των προϊόντων 
καπνού

   CM– PE 478,602
   FdR 887653

59. Αναφορά 734/2011 του Patrick Pearse Heffernan, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα δικαιώματα των επενδυτών σε ιδιωτικά 
συνταξιοδοτικά ταμεία

   CM– PE 478,603
   FdR 887654

60. Αναφορά 761/2011, της Silvia Beltran Palladares, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Plataforma Europea de 
los Consumidores y del Medio Ambiente» (ευρωπαϊκή 
πλατφόρμα για τους καταναλωτές και το περιβάλλον), σχετικά με 
την απουσία διακριτικών από τις στολές των ισπανών 
αστυνομικών υπαλλήλων όταν βρίσκονται σε υπηρεσία

   CM– PE 478,605
   FdR 887656

o O o

61. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
    19.03.2012   15.00 – 18.30
    20.03.2012,  9.00 – 12.30


