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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012, 15.00 – 18.30
Τρίτη 20 Μαρτίου 2012, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-3

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 485.856
FdR 895359

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

3. 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

Περιβάλλον και ύδατα

4. Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
για τα ύδατα, ενόψει μιας απαραίτητης συνολικής προσέγγισης 
των προκλήσεων των ευρωπαϊκών υδάτων (2011/2297(INI) -
ENVI)
Συντάκτης γνωμοδότησης:   ΧΟΥΝΤΗΣ     (GUE)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 28.03.2012 -
ψηφοφορία : 24.04.2012 )
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 480.836
    FdR 891245

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

5. Αναφορά 195/2011 του Baudilio Ros Prat, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Καταλανικού Γεωργικού Ινστιτούτου San Isidro, 
σχετικά με το έργο του αρδευτικού καναλιού Segara-Garrigues 
στη Lérida

   CM– PE 475.814
   FdR 882150

6. Αναφορά 93/2011 του Claude Coste, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Association contre les inondations, défense de l'eau 
et de l'environnement, σχετικά με την επεξεργασία των εκροών 
όμβριων υδάτων για την προστασία των επιφανειακών υδάτων 
στην Γαλλία 
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 478.555
   FdR 887601

Γνωμοδότηση

7. Γνωμοδότηση με θέμα «20 βασικότερες ανησυχίες των πολιτών 
και επιχειρήσεων της Ενιαίας Αγοράς»   (IMCO) 
(2011/0000 (INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης:  BUSUTTIL     (EPP)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 27.03.12 - ψηφοφορία 
: 24.04.2012)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 483.750
    FdR 894225

Διερευνητικές επισκέψεις

8. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο (23 – 24.11. 
2011)
- εξέταση 

   DT–
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9. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία (23 – 26.11. 
2011)
- εξέταση 
(παρουσία αναφέροντος της Birdlife)

   DT–

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

10. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

20.03.2012, 9.00 – 12.30

στις 9.00

11. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

*** Ψηφοφορίες ***

12. Γνωμοδότηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013)
(2011/0217(COD))
Συντάκτης γνωμοδότησης:  ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ (EFD)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 480.596
    FdR 889583

    AM– PE 483.770
    FdR 894449

*** Τέλος ψηφοφορίας ***

13. Ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 
2011 (Άρθρο 202, παρ. 8) 2011/2317(INI))
Εισηγητής:  CHICHESTER     (ECR)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

    DT– PE 483.691
    FdR 893644
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Περιβάλλον

14. Αναφορά 1327/2010 του Maurice Wintz, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των ενώσεων «Alsace Nature» και «GCO non merci», η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με το διάταγμα της 
γαλλικής κυβέρνησης της 23ης Ιανουαρίου 2008 το οποίο 
χαρακτηρίζει τις εργασίες στη μεγάλη δυτική παρακαμπτήρια οδό 
του Στρασβούργου A355 έργο κοινής ωφέλειας και επειγόντως 
απαραίτητες
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 472.103
   FdR 876684

15. Αναφορά 161/2006 του Dan Brennan, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μόλυνση στο Kilkenny (Ιρλανδία) και τις επιπτώσεις 
της στην τοπική κτηνοτροφία 
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 380.904/REV. III
   FdR 882090

16. Αναφορά 798/2004 του Nicola Leugio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη λαθροθηρία στη Μάλτα
και
Αναφορά 334/2005 του Kevin Sourd, γαλλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με τη σφαγή 
πτηνών στη Μάλτα
και
Αναφορά 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/EΟΚ για την προστασία των 
αποδημητικών πτηνών
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 530/2006 του Lutz Blume, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θανάτωση πτηνών στη Μάλτα
και
Αναφορά 1091/2007 του κ. Seamus Feeney, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη θήρα προστατευόμενων αποδημητικών 
πτηνών στη Μάλτα και την Κύπρο
και
Αναφορά 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

17. Αναφορά 1518/2008 της Irina Mateeva, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος βουλγαρικής εταιρείας για την προστασία των 
πτηνών, σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις βουλγαρικές αρχές 
των διατάξεων για τις ζώνες ειδικής προστασίας όπως ορίζονται 
στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως 

   CM–
   PE 426.999/REV. IV
   FdR 887561
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των αγρίων πτηνών
(παρουσία του αναφέροντος)

και
Αναφορά 997/2007 του Ivailo Ivanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της βουλγαρικής εταιρείας προστασίας πτηνών, η οποία 
συνοδεύεται από 6 ακόμη υπογραφές, σχετικά με την πλημμελή 
μεταφορά του δικτύου Natura 2000 στη Βουλγαρία ως 
αποτέλεσμα της παραβίασης των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και 
τους οικοτόπους
και
Αναφορά 1503/2007 του Lazov Yordan Stamenov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στη 
Βουλγαρία

   CM–
   PE 407.997/REV. V
   FdR 887556

18. Αναφορά 1044/2011 της Joanna Swabe, βρετανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Humane Society International», η οποία 
συνοδεύεται από 22 υπογραφές, σχετικά με τη σύσταση της 
καναδικής κυβέρνησης που αφορά συμβούλιο διαμεσολάβησης 
του ΠΟΕ σε σχέση με την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

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

19. Αναφορά 851/2007 της Frankie Edwards, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χορήγηση κάρτας διαμονής σε αιγύπτιο πολίτη, 
σύζυγο βρετανίδας υπηκόου

   CM– PE 416.419/REV
   FdR 890541

20. Αναφορά 958/2007 του Graham Unsworth, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης που επιβάλλονται 
κατά την εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη Μάλτα
και
Αναφορά 1028/2007 του Nicholas Zelle, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης των μεταχειρισμένων οχημάτων 
που εισάγονται στη Μάλτα
και
Αναφορά 206/2009 του Robert Cassar, μαλτέζικης ιθαγένειας, 
σχετικά με τις νέες διατάξεις της Μάλτας σχετικά με τέλος 
ταξινόμησης για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα

   CM–
   PE 406.087/REV. VIII
   FdR 890542

21. Αναφορά 951/2008 του Erik Beving, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την περιφερειακή 
χωροταξία στην Ιρλανδία

   CM– PE 430.460/REV
   FdR 810927
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22. Αναφορά 1477/2008 του Thomas Doorny, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καταχρηστική ρήτρα μεταβίβασης που διέπει τη 
χορήγηση άδειας οικιστικής ανάπτυξης στο Galway (Ιρλανδία) 

   CM– PE 426.896/REV
   FdR 810929

23. Αναφορά 230/2009 του Σπυρίδωνα Ανδριόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία των ελληνικών αρχών να 
συμμορφωθούν με την απόφαση 2007/365/ΕΚ της Επιτροπής, 
σχετικά με προσωρινά έκτακτα μέτρα για την πρόληψη της 
εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Κοινότητα του 
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier)

   CM–
   PE 427.088/REV. III
   FdR 890552

24. Αναφορά 458/2009 του Tomás Sharkey, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της ρήτρας περί κατοικήσεως και τον 
περιορισμό των δικαιωμάτων εκχώρησης της ακίνητης 
περιουσίας στην Ιρλανδία

   CM– PE 429.651/REV
   FdR 810930

25. Αναφορά 458/2010 του Garbiș Vincențiu Kehaiyan, ρουμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του συλλόγου για την προστασία των 
φορολογουμένων, σχετικά με τη φορολόγηση φυσικών 
προσώπων που ασχολούνται με την τακτική πώληση ακινήτων 
στη Ρουμανία

   CM– PE 458.692/REV
   FdR 890558

26. Αναφορά 1053/2010 των Antonio & Susanna Cifelli, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διπλή φορολογία στην Ιταλία και τη 
Γερμανία

   CM– PE 460.731
   FdR 859689

27. Αναφορά 1313/2010 της B. P. A., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το τέλος ιδιωτικής αντιγραφής στην Ισπανία που επιβάλλεται 
σε εξοπλισμούς, συσκευές και μέσα ψηφιακής αναπαραγωγής

   CM–
   PE 462.695/REV. II
   FdR 890561

28. Αναφορά 1457/2010 του Christian Frener, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση από την Ελβετία της 
κατάρτισης των οδηγών φορτηγών που έχει αποκτηθεί σε κράτη 
μέλη της ΕΕ

   CM– PE 475.810
    FdR 882146

29. Αναφορά 1593/2010 του Francesco Pierandrea Luca Falcone, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη ρύπανση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος στη Σικελία από λύματα

    CM– PE 469.916
    FdR 874143

30. Αναφορά 1615/2010 του Ιωάννη Κατσοδονιωτάκη, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Κατασκευαστικής ΔΙΑΣ 
A.T.E.Β.E», σχετικά με την κρατική εταιρεία «Ελληνικά 
Τουριστικά Ακίνητα» και την εικαζόμενη παράλειψή της να 
συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων

   CM– PE 467.130/REV
   FdR 890562
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31. Αναφορά 31/2011 του Volker Schmohl, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Bürgerinitiative Müggelspree, σχετικά με την 
οργή ορισμένων πολιτών του Βρανδεμβούργου για τις συνέπειες 
της ευρωπαϊκής πολιτικής βάσει της οδηγίας πλαίσιο για τα 
ύδατα

   CM– PE 472.143
   FdR 876871

32. Αναφορά 521/2011 του Fenderico Gianluca, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Λίγκας του Βορρά του Martellago, σχετικά με 
την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική σε ζητήματα μετανάστευσης

   CM– PE 480.716
   FdR 890565

33. Αναφορά 692/2011 του Francesco Di Pasquale, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα που επηρεάζουν το δίκτυο 
υδροδότησης στην Ιταλία

   CM– PE 480.725
   FdR 890574

34. Αναφορά 701/2011 του John Kingston, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θέσπιση φόρου αιολικής ενέργειας στην Ιρλανδία

   CM– PE 480.726
   FdR 890575

35. Αναφορά 747/2011 της Asuncion Cremades Campos, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων όσον αφορά τη 
φαρμακευτική εκπαίδευση στο πανεπιστήμιο της Murcia, στην 
Ισπανία

   CM– PE 480.727
   FdR 890576

36. Αναφορά 753/2011 του Dries Emmen, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων του και την 
εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ

   CM– PE 480.728
   FdR 890577

37. Αναφορά 791/2011 του Mikel Basabe Kortabarria, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αδυναμία χρήσης της βασκικής 
γλώσσας με την ευκαιρία μίας εκδήλωσης που διοργανώθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Victoria-Gasteiz, στη Χώρα των 
Βάσκων στην Ισπανία

   CM– PE 480.730
   FdR 890579

38. Αναφορά 800/2011 του Henryk Nowakowski, γερμανικής 
ιθαγένειας (;), εξ ονόματος του G.B. De Paoli, σχετικά με τη 
φορολογία στην Ιταλία

   CM– PE 480.731
   FdR 890580

39. Αναφορά 870/2011 του Reinhold Leckert, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση του ευρωπαϊκού πιστοποιητικού 
συμμόρφωσης για συγκεκριμένη μοτοσικλέτα στη Γερμανία

    CM– PE 480.735
    FdR 890584

40. Αναφορά 953/2011 του Andrzej Wójcik, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αίτηση νομικής συνδρομής σε υπόθεση στην Πολωνία 
και τη βελτίωση της συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις στην ΕΕ

    sir
    γνωμοδότηση της 
JURI 
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41. Αναφορά 973/2011 του Lorenzo Croce, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της AIDAA (της ιταλικής ένωσης για την προστασία 
των ζώων και του περιβάλλοντος), σχετικά με την απαγόρευση 
της σφαγής αλόγων

    CM– PE 480.737
    FdR 890586

o O o

42. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
   24 Απριλίου 2012, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30


