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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ (2012)208_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 24 Απριλίου 2012, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα  ASP  A3G-3

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1)
FdR 899194

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:
  - 27 - 28 Φεβρουαρίου 2012

PV– PE 483.861
FdR 895087
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις της 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 
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συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

*** Ώρα των ψηφοφοριών ***

5. Γνωμοδότηση με θέμα «20 βασικότερες ανησυχίες των πολιτών 
και επιχειρήσεων της Ενιαίας Αγοράς» (IMCO)
ποια η λύση σε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα (2012/2044 (INI))
Εισηγητής: BUSUTTIL   (EPP)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

  PA– PE 483.750v02
  FdR 896.103

  AM– PE 486.131
  FdR 897498

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ 
για τα ύδατα, ενόψει της απαραίτητης, συνολικής προσέγγισης 
για την αντιμετώπιση των ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτημα 
των υδάτων (2011/2297(INI) - ENVI)
Εισηγητής:  ΧΟΥΝΤΗΣ (GUE)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

  PA– PE 480.836
  FdR 891245

  AM– PE 486.133
  FdR 897504

***Τέλος ψηφοφορίας ***

7. Ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 
2011 (Άρθρο 202, παράγραφος 8) 2011/2317(INI))
Εισηγητής: CHICHESTER   (ECR)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

  PR– PE 483.811
  FdR 894682

8. Γνωμοδότηση για τον νόμο περί διοικητικής δικονομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2012/2024(INI))  (for JURI)
Εισηγητής:  AUKEN  (GREENS/ALE)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 2.05.2012 / ψηφοφορία: 
19.06.2012)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

  PA– PE 486.110
  FdR 897391

9. Γνωμοδότηση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 
2012-2015
(2012/2043(INI))  (for AGRI)
Εισηγητής:  BOSTINARU  (S-D)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 19.04.2012 στις 12.00 / 
ψηφοφορία: 8.05.2012)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

  PA– PE 486.080
  FdR 897107
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A. Αναφορές για συζήτηση σε επιτροπή επί τη βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων εγγράφων

Ορθή μεταχείριση

10. Αναφορά 1613/2010 της Rosa Letamendia Perez de San Román, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Sociedad 
Protectora de Animales y Plantas de Alava Vicky Moore», 
σχετικά με την παράνομη εξαγωγή αδέσποτων σκύλων και γάτων 
από την Ισπανία

  CM– PE 469.921
  FdR 874149

11. Αναφορά 825/2011, του M. R., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προστασία των ζώων συντροφιάς στην Ισπανία
και
Αναφορά 1321/2011, του Massimo Pradella, ιταλικής ιθαγένειας,
εξ ονόματος της διεθνούς οργάνωσης προστασίας ζώων 
«International Organization for Animal Protection», φέρουσα 
άλλες 112 683 υπογραφές, σχετικά με την καθιέρωση ενός 
νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία των άστεγων και 
αδέσποτων ζώων
(παρουσία του αναφέροντος)

  CM– PE 483.587
  FdR 892907

  sir

12. Αναφορά 595/2011, της Kendra Pinder, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη κακομεταχείριση των ζώων στη Ρουμανία
και
Αναφορά 1234/2011 της Marja Kokkonen, φινλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κακή μεταχείριση των αδέσποτων 
ζώων στο Barlad, στη Ρουμανία

  CM– PE 483.570
  FdR 892890

  sir

13. Αναφορά 1274/2011 της Rumi Becker, γερμανικής ιθαγένειας, 
για λογαριασμό των "Ä r z t e  für Tiere e.V." και 
157 456 συνυπογραφόντων, σχετικά με τη θέσπιση νομικού 
πλαισίου της ΕΕ για την προστασία αδέσποτων και 
περιπλανώμενων ζώων
(παρουσία του αναφέροντος)

  sir

από 11.30 έως 12.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

14. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *
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στις 15.00

15. Ανακοινώσεις της Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Περιβάλλον

16. Αναφορά 886/2011, του Vesko Dimov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 8.000 υπογραφές, σχετικά με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την πραγματοποίηση ερευνών και 
την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1378/2011, του Piotr Urbanowicz, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην Πολωνία

  CM– PE 485.986
  FdR 896429

  sir

Εκπαίδευση

17. Αναφορά 358/2011, του Tomasz Snarski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναθεώρηση του λιθουανικού νόμου περί 
εκπαίδευσης και τον περιορισμό λόγω αυτής των σχολικών 
μαθημάτων που διδάσκονται στα πολωνικά
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 942/2011 του Józef Sloma Sadowski, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Viribus Unitis LGD», η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με την 
τροποποίηση του λιθουανικού εκπαιδευτικού νόμου και της 
επακόλουθης παραβίασης της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του 
Συμβουλίου περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης 
προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής

  CM– PE 478.561
  FdR 888426

Υγεία

18. 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
(παρουσία της αναφέρουσας)

  CM– PE 478.597
  FdR 887648
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Γνωμοδότηση

19. Γνωμοδότηση με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την 
Ιθαγένεια 2014-2020» (COD 2011/0344)
Εισηγήτρια:  VALEAN (ALDE)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

Διερευνητικές επισκέψεις

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

  DT–

21. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία (23 – 26.11. 
2011)
- έγκριση

  DT– 483.803
  FdR 894656

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

22. Αναφορά 995/2002, του κ. Στυλιανού Ζαμπετάκη, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελλάδος, 
σχετικά με την εφαρμογή στην Ελλάδα του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου σχετικά με τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές (καμποτάζ)
και
Αναφορά 1821/2009, του Θεμιστοκλή Παπαθεοφάνους, 
ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Επιμελητηριακού Ομίλου 
Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (EOAEN), σχετικά με 
προβλήματα με τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων από 
και προς τα ελληνικά νησιά

  CM–
  PE 339.437/REV. VI
  FdR 892924

23. Αναφορά 0613/2007, του Robert Houliston, βρετανικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 5 υπογραφές, σχετικά με 
εμπόδια στην άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του 
εκλέγεσθαι των πολιτών της ΕΕ στις δημοτικές και ευρωπαϊκές 
εκλογές στην Ισπανία

  CM– PE 407.957/REV
  FdR 853653

24. Αναφορά 1328/2007, του Zsak Ferenc Tibor, ουγγρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στην 
Ουγγαρία

  CM–
  PE 414.053/REV. VI
  FdR 892836

25. Αναφορά 1062/2008, της επιτροπής πρωτοβουλίας «Veliko
Turnovo for the Forest, της Βουλγαρίας, η οποία συνοδεύεται από
879 υπογραφές, σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις βουλγαρικές 
αρχές της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση 
των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και 

  CM– PE 456.728
  FdR 853705
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χλωρίδας σε σχέση με τις κατασκευαστικές δραστηριότητες σε 
μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 στην κεντρική Βουλγαρία

26. Αναφορά 1351/2008 του κ. Peter Hudson, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση του πληθυσμού Ρομ στην 
Ιταλία

  CM– PE 428.044
  FdR 789437

27. Αναφορά 1885/2008, του Viniczay Tibor, ουγγρικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος των δημοτικών αρχών της πόλης Szentgotthard,
σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας αποτέφρωσης 
απορριμμάτων στο Lafnitztal Αυστρία

  CM– PE 428.078/REV
  FdR 834713

28. Αναφορά 0006/2009, του Jean Marie Taga Fosso, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διάκριση λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την 
άρνηση των βρετανικών αρχών να αναγνωρίσουν το γαλλικό 
πτυχίο του στη φαρμακευτική,
και
Αναφορά 1413/2009, του AE, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διάκριση λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την πρόσβαση στο 
επάγγελμα του φαρμακοποιού στο Ηνωμένο Βασίλειο,
και
Αναφορά 1812/2009, του José Antonio Melgarejo Melgarejo, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με κατόχους τίτλων σπουδών 
άλλου κράτους μέλους που επιθυμούν να εργαστούν ως 
φαρμακοποιοί στο Ηνωμένο Βασίλειο,
και
Αναφορά 0479/2011 του Obi Aso, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τους περιορισμούς στην άσκηση του επαγγέλματος του 
φαρμακοποιού στο Ηνωμένο Βασίλειο

  CM–
  PE 427.081/REV. IV
  FdR 894439

29. Αναφορά 0754/2009, του Ι.Α., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μαζική αποψίλωση των δασών στα Καρπάθια Όρη (Ρουμανία)

  CM–
  PE 454.585/REV
  FdR 892839

30. Αναφορά 1788/2009, του M.T., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εργοστάσιο παραγωγής ασφάλτου στο Σεβλίεβο της 
Βουλγαρίας
και
Αναφορά 0634/2010, του Momchil Minchev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης πολιτών «Sevlievo for All», 
σχετικά με την κατασκευή μονάδας παραγωγής ασφάλτου εντός 
της περιοχής του δικτύου Natura 2000, Βίντιμα, η οποία 
βρίσκεται πλησίον της πόλης Σεβλίεβο στη Βουλγαρία, και τις 
συναφείς παραβιάσεις των περιβαλλοντικών διατάξεων της ΕΕ

  CM–
  PE 445.615/REV. II
  FdR 887583
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31. Αναφορά 0129/2010, του Walter Bauer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα τέλη θεώρησης και τη συμμόρφωση των 
γερμανικών αρχών με τις σχετικές συμφωνίες

  CM–
  PE 448.724/REV
  FdR 892840

32. Αναφορά 0529/2010 του Alexander Nenchev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή, εκ μέρους των ιταλικών 
αρχών, της οδηγίας 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου για την 
αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων

  CM– PE 469.898/REV
  FdR 892844

33. Αναφορά 0530/2010, του Bernard Bailly, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Santé, 
Environnement, Vie, Eau en Morgan», σχετικά με τη μη 
εφαρμογή, εκ μέρους των γαλλικών αρχών, της οδηγίας 
2001/88/ΕΚ του Συμβουλίου για τροποποίηση της οδηγίας 
91/630/ΕΟΚ σχετικά με τους στοιχειώδεις κανόνες για την 
προστασία των χοίρων

  CM– PE 456.750/REV
  FdR 882134

34. Αναφορά 1080/2010, του Ylko Yordanov Dimov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη τήρηση των αρχών της ΕΕ από τις 
ιταλικές αρχές σε ό,τι αφορά την ασφάλεια δικαίου για τους 
υπόπτους, τους κατηγορούμενους και τους καταδικασθέντες

  CM– PE 460.733/REV
  FdR 892846

35. Αναφορά 1280/2010, του C.V., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παρακώλυση από τις ρουμανικές αρχές της ελεύθερης
κυκλοφορίας των εμπορευμάτων

  CM– PE 462.693/REV
  FdR 892849

36. Αναφορά 1384/2010 του Dieter Schlemann, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας «LTB Schlemann GmbH», 
σχετικά με μη παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ασφάλειας της Αεροπορίας στο πλαίσιο των παραβιάσεων του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον 
καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση 
αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και 
των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς 
και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής

  CM– PE 483.558
  FdR 892851

37. Αναφορά 0103/2011, του Georg Götz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση και παραβιάσεις, από μέρους του 
ολλανδικού κράτους και ολλανδικών επιχειρήσεων, του 
δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα

  CM– PE 483.559
  FdR 892852

38. Αναφορά 0248/2011 του Ryszard Czarnecki, πολωνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με 
ασυμβατότητα του νέου πολωνικού εκλογικού νόμου με την 
οδηγία 2010/13/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 

  CM– PE 469.946
  FdR 874175
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σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων

39. Αναφορά 0270/2011 , του Roman Wilczyński, 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 την οδηγία 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας, όσον αφορά σχέδιο 
αυτοκινητοδρόμου στη νότια Πολωνία

  CM– PE 473.761
  FdR 879036

40. Αναφορά 0435/2011 των Jean Pierre Billet & Marie Claude 
Virama, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Association de 
Défense des Victimes de Nuisance dans leur Environment», η 
οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ λόγω της κατασκευής 
ελικοδρομίου στο Saint-Gilles της Ρεουνιόν

  CM– PE 483.563
  FdR 892883

41. Αναφορά 0453/2011 του Αθανάσιου Μιλτιάδη Κόκκινου, 
ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσταση στην ευρωζώνη 
και τη μη έκδοση ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική 
Τράπεζα (ΕΚΤ)

  sir
  ECONreply

42. Αναφορά 0460/2011, της M. T., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη παραβίαση της ιδιωτικής ζωής κατά την πώληση 
εισιτηρίων στη μεταφορική εταιρεία RATB στη Ρουμανία

  CM– PE 483,564
  FdR 892884

43. Αναφορά 0539/2011 του Lorenzo Mengoli, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Associazione Aster», σχετικά με τη ζημία που 
έχει προκαλέσει στη γεωργία η παρουσία οπληφόρων και άλλων 
άγριων ζώων στην περιφέρεια της Emilia Romagna (Ιταλία)

  CM– PE 483.567
  FdR 892887

44. Αναφορά αριθ. 0569/2011 του R. K. (Ρ. Κ.), ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ανεξήγητη άρνηση του ελληνικού 
προξενείου στη Σερβία να του χορηγήσει θεώρηση εισόδου για 
την Ελλάδα

  CM– PE 483,568
  FdR 892888

45. Αναφορά 0586/2011 , του Gennaro Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εισαγωγή διακρίσεων στο εμπόριο και τον αθέμιτο 
ανταγωνισμό ως αποτέλεσμα της μη εφαρμογής εκ μέρους των 
ιταλικών αρχών της οδηγίας 123/2006/ΕΚ και του σχετικού 
νομοθετικού διατάγματος 59/2010

  CM– PE 483.569
  FdR 892889

46. Αναφορά 0616/2011, του Armin Jäger, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας στη διαδικασία και τα 
μοντέλα αξιολόγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών

  CM– PE 483.571
  FdR 892891
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47. Αναφορά 0639/2011, του Reinhard Forst, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Botanische Vereinigung für Naturschutz» στο 
Hessen, σχετικά με γνωμοδότηση της Επιτροπής για εξαίρεση 
από την οδηγία 92/43/ΕΟΚ (οικότοποι) με σκοπό την κατασκευή 
του αυτοκινητοδρόμου A49, που βασίζεται σε λανθασμένες 
πληροφορίες

  CM– PE 483.572
  FdR 892892

48. Αναφορά 0698/2011, του R.A.P., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις μεταφορές αυτοκινήτων μέσω οχηματαγωγών πλοίων 
μεταξύ της Μάλτας και του Gozo

  CM– PE 483.575
  FdR 892895

49. Αναφορά 0720/2011, του Siegfried Schäfer, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγόρευση μεταφοράς υγρών σε 
χειραποσκευές κατά τη διάρκεια πτήσης

  CM– PE 483.578
  FdR 892898

50. Αναφορά 0752/2011, του Patrick Cottez, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εναρμόνιση των κωδίκων οδικής κυκλοφορίας 
στην ΕΕ

  CM– PE 483.579
  FdR 892899

51. Αναφορά 0766/2011, του Walter Heinz Greiner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη βελτίωση της επισήμανσης –οριακή 
ημερομηνία πώλησης και ελάχιστη χωρητικότητα– των 
μπαταριών

  CM– PE 483.580
  FdR 892900

52. Αναφορά 0780/2011, του Igor Herzog, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων των οδοντιάτρων στη 
Γερμανία

  CM– PE 483.584
  FdR 892904

53. Αναφορά 0812/2011 της Silvia Beltran Pallares, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma Europea de los 
Consumadores y del Medio Ambiente», σχετικά με τη 
θνησιμότητα των μελισσών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

  CM– PE 483.585
  FdR 892905

54. Αναφορά 0827/2011, των Gerhard Pollheide & Anita Brandt, 
γερμανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
44/2001 για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την 
εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

  CM– PE 483.588
  FdR 892908

55. Αναφορά 0830/2011, του Πολύκαρπου Μαρκαρά, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την περιβαλλοντική καταστροφή του 
χώρου πρασίνου του «Πεδίου του Άρεως» στην Αθήνα

  CM– PE 483.589
  FdR 892909

56. Αναφορά 0843/2011, του Alessandro Michelucci, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής 
παρακολούθησης,
και

  CM– PE 483.591
  FdR 892911
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Αναφορά 0943/2011 του Alessandro Michelucci, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Gothic-Party, σχετικά με την 
αναγνώριση ως επαγγελματικού κλάδου των ατόμων που 
εργάζονται στον τομέα των Η/Υ

57. Αναφορά 0846/2011, των Giuseppe Giacomini, Stefano Cresta 
και Sergio Maradei, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«Assoutenti», σχετικά με την ορθή σήμανση των 
οινοπνευματωδών ποτών

  CM– PE 483.592
  FdR 892912

58. Αναφορά 0866/2011 του Peter Mohr, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη αναγνώριση του γερμανικού πιστοποιητικού 
αναπηρίας του στο Βέλγιο

  CM– PE 483.593
  FdR 892913

59. Αναφορά 0876/2011, του Dennis von Heimburg, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Vereinigung der Deutschen 
Ästhetisch-Plastischen Chirurgen» (Ένωση Γερμανών Πλαστικών 
Χειρουργών), σχετικά με τον ΦΠΑ που επιβάλλεται στην 
πλαστική χειρουργική

  CM– PE 483.594
  FdR 892914

60. Αναφορά 0880/2011, του Petar Trojanski Penchev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ομάδας του Facebook για την 
υποστήριξη του θαρραλέου αστυνομικού του βουλγαρικού 
υπουργείου Εσωτερικών», σχετικά με τις δηλώσεις του 
βούλγαρου αστυνομικού υπαλλήλου Konstantin Ivanov για τη 
διαφθορά στους κόλπους του βουλγαρικού υπουργείου 
Εσωτερικών

  CM– PE 483.595
  FdR 892915

61. Αναφορά 0893/2011, του Ioan Stan, ρουμανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 10 υπογραφές, σχετικά με μη 
κατοικήσιμο κτίριο στην πόλη Jimbolia (επαρχία Timiș)

  CM– PE 483.596
  FdR 892916

62. Αναφορά 0901/2011 του Σπυρίδωνα Ζουριδάκη, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Συλλόγου Τροχαλού», σχετικά με 
την απουσία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και τη συνακόλουθη 
ρύπανση της ακτογραμμής της νότιας Κρήτης

  CM– PE 483.597
  FdR 892917

63. Αναφορά 0931/2011 της O.K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη αναγνώριση από τις πολωνικές αρχές της οδοντιατρικής 
εκπαίδευσης στη Ρωσία

  CM– PE 483.599
  FdR 892919

64. Αναφορά 0952/2011 της Zofia Kalasa, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση στην πόλη Mordy της ανατολικής 
Πολωνίας

  CM– PE 483.600
  FdR 892920

65. Αναφορά 0991/2011 του Svilen Radev, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις βουλγαρικές αρχές του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 796/2004 της Επιτροπής σχετικά με τη 

  CM– PE 483.603
  FdR 892923
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θέσπιση λεπτομερών κανόνων για την εφαρμογή της πολλαπλής 
συμμόρφωσης, της διαφοροποίησης και του ολοκληρωμένου 
συστήματος διαχείρισης και ελέγχου

o O o

66. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 8 Μαΐου 2012, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30


