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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 8 Μαΐου 2012, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P4B001 

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 487.985v02-00
FdR 900609

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

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

Δικαιώματα των καταναλωτών

4. Αναφορά 1268/2010, του Cristóbal Aguado Laza, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του γεωργικού συνεταιρισμού 
"Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA", σχετικά με 
φυτοϋγειονομικά προϊόντα, επιβλαβείς οργανισμούς και νόσους 
στα φυτικά προϊόντα
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 469.901
   FdR 874128

Περιβάλλον

5. 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/REV. II
   FdR 890557

Πολιτική στον τομέα του τουρισμού

6. Αναφορά 1132/2009, του H.M., πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της πορτογαλικής ένωσης τουριστικών επιχειρήσεων 
«AETP», σχετικά με ελλιπή διαφάνεια στο πλαίσιο αιτήσεων 
ενίσχυσης από τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 441.092/REV
   FdR 887573

Γνωμοδοτήσεις

7. Γνωμοδότηση με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την 
Ιθαγένεια 2014-2020» (COD 2011/0344)  (LIBE)
Εισηγητής:   VALEAN  (ALDE)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 24.05.2012  / 
εξέταση τροπολογιών: 19.06.2012  /  ψηφοφορία : 12.07.2012)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 487.768
    FdR 899260
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8. Γνωμοδότηση σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο 
της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου 2010
(2011/2275(INI)  (JURI)
Συντάκτης γνωμοδότησης:   GERINGER de O (S-D)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 21.05.2012  / 
ψηφοφορία : 19.06.2012)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 487.981
    FdR 900495

Διερευνητικές επισκέψεις

9. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο (23 – 24.11. 
2011)
- σύντομη εξέταση και ενδεχόμενη έγκριση

   DT–

10. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία (23 – 26.11. 
2011)
- σύντομη εξέταση και ενδεχόμενη έγκριση

   DT–

από 11.30 έως 12.30    (κεκλεισμένων των θυρών)

11. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

στις 15.00

12. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

13. Δήλωση του Επιτρόπου Maros Sefcovic σχετικά με επίκαιρα 
θέματα στο πλαίσιο του Διαρθρωμένου Διαλόγου  
- ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές    

στις 16.00

***  Ώρα των ψηφοφοριών ***
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14. Γνωμοδότηση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 
2012-2015
(2012/2043(INI))    (AGRI)
Συντάκτης γνωμοδότησης:   BOSTINARU    (S-D)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 486.080
    FdR 897107

    AM– PE 487.812
    FdR 899610

****  Τέλος ψηφοφορίας ***

Περιβάλλον

15. Αναφορά 0197/2012 του Francesco Saltini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχεδιαζόμενο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων 
κοντά στη Ρώμη στο Corcolle, Lazio    
(παρουσία του αναφέροντος και των ιταλικών αρχών)

   sir

Εμπόριο - Θεμελιώδη δικαιώματα

Αναφορά 1221/2011 του G.K., λετονικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παραβίαση, εκ μέρους της συμφωνίας ACTA (εμπορική 
συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης), του 
δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής
και

   sir

Αναφορά 116/2012 του Iwo Domeracki, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ACTA
και
Αναφορά 0142/2012 του Mateusz Wójtowicz, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Forum Rdzawka», φέρουσα 
άλλες δύο υπογραφές, σχετικά με αντίσταση στη διεθνή εμπορική 
συμφωνία ACTA
και
Αναφορά 203/2012 του Joachim Scholz (γερμανικής ιθαγένειας), 
σχετικά με την ACTA
και

   sir

   sir

16.

Αναφορά 223/2012 του Alex Wilks, βρετανικής ιθαγένειας,  για 
λογαριασμό της AVAAZ, φέρουσα άνω των 2.5 εκατ. 
υπογραφών, σχετικά με την ACTA
(παρουσία των αναφερόντων)

   sir

Κρατικές ενισχύσεις
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17. Αναφορά 1675/2008 του Alexander Karakachanov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Βουλγαρικού Κόμματος των 
Πρασίνων/Πρασίνων της Βουλγαρίας», σχετικά με ανταλλαγές 
εκτάσεων και τη διαφθορά στη Βουλγαρία
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

    CM–
    PE 428.060/REV. II
    FdR 882112

* * *

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

18. Αναφορά 0951/2007 του R.H., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απλούστευση της διαδικασίας έκδοσης θεώρησης για τη ρωσίδα 
σύζυγό του, προκειμένου να εισέλθει από την Ελβετία στη 
Γερμανία

   CM– PE 430.490/REV
   FdR 896357

19. Αναφορά 1037/2007 της Jill Bell, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Irish Association of Health Stores, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής
και
Αναφορά 1184/2007 της Grace Kinirons, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος των Nutritional Therapists of Ireland, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής
και
Αναφορά 1419/2008 του Robert Verkerk, βρετανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Alliance for Natural Health, σχετικά με την 
επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των επιλογών ελέγχου και 
αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση με σχέδια για τον περιορισμό της 
πρόσβασης των καταναλωτών σε βιταμίνες και ανόργανα 
στοιχεία 
και
Αναφορά 1849/2008 του Alan G.  Ruth, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Irish Health Trade Association, σχετικά με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής 
και
Αναφορά 0415/2009 του P. A., σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής

   CM–
   PE 414.110/REV. II
   FdR 896358
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20. Αναφορά 1105/2007 του κ. L.M., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με ζημίες που υπέστη εξαιτίας της ηχορρύπανσης που οφείλεται 
στη δραστηριότητα του αεροδρομίου Ferihegy της Βουδαπέστης

   CM–
   PE 411.983/REV. II
   FdR 896359

21. Αναφορά 1317/2007 του S. Fedrau, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Holzhof Zeil GmbH & Co KG, σχετικά με την 
τομεακή απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων μεταφοράς 
φορτίων στο αυστριακό κρατίδιο του Τιρόλου, η οποία τέθηκε σε 
ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2008

   CM–
   PE 414.081/REV. II
   FdR 896364

22. Αναφορά 1379/2007 του Γεωργίου Γεωργόπουλου, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Πανελλήνιου Σωματείου Εθνικών 
και Διεθνών Επιβατικών Μεταφορών (Δρομέας), σχετικά με την 
ανάγκη απελευθέρωσης των αδειών κυκλοφορίας τουριστικών 
λεωφορείων

   CM–
   PE 415.079/REV. III
   FdR 896365

Αναφορά 813/2008 του John Brian, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις των γενικών αρχών που 
διέπουν τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) αναφορικά με την εξέταση των 
αιτήσεων για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα.
και

   CM–
   PE 423.665/REV. II
   FdR 824545

Αναφορά 305/2010 της Carola Twardella, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σύστασή της προς το Κοινοβούλιο να αναθεωρήσει 
την απόφασή του να επιτρέψει τη μεγάλης κλίμακας φύτευση 
γενετικά τροποποιημένων γεωμήλων από την BASF και την 
πώληση γενετικά τροποποιημένου αραβόσιτου από τη Monsanto
και

   CM– PE 448.741
   FdR 829554

23.

Αναφορά 436/2010 του κ. Brian John, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με επίσημη διαμαρτυρία κατά του σχεδίου κανονισμού 
της Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες εφαρμογής που διέπουν 
τις αιτήσεις για την έγκριση γενετικώς τροποποιημένων 
τροφίμων και ζωοτροφών σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 641/2004 και 
(ΕΚ) αριθ. 1981/2006

   sir

   ENVI reply
   EFSA reply
   EC Dalli reply

24. Αναφορά 0941/2008 του Nicolae Danut Ilea, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας 
για την περιβαλλοντική προστασία σε σχέση με την κατασκευή 
από την Kronospan S.A. μιας πλατφόρμας για την επεξεργασία 
ξυλείας στο Brașov (Ρουμανία).

   CM–
   PE 423.675/REV. II
   FdR 896368

25. Αναφορά 1519/2008 του Matías Cuadrado González, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή οικιστικού συγκροτήματος 
στον δήμο Horche, Guadalajara (Ισπανία) κοντά σε 
εγκαταστάσεις πτηνοτροφείου

   CM– PE 456.729/REV
   FdR 892838
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26. Αναφορά 0271/2010 της Isabel Gómez Saiz, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της πλατφόρμας «Plataforma SOS 
Ribalta», σχετικά με τον αντίκτυπο της κατασκευής γραμμής 
τραμ διαμέσου πάρκου στην Castellón

   CM– PE 483.556
   FdR 892842

27. Αναφορά 0356/2010 του Vasile Stoica, κατά τα φαινόμενα 
γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με μη εφαρμογή εκ μέρους των 
γερμανικών συνταξιοδοτικών φορέων των διατάξεων του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους 
μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητας

   CM–
   PE 450.812/REV. II
   FdR 896371

28. Αναφορά 0447/2010 του κ. Michel Devaux, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το κόστος των εισιτηρίων μετ' επιστροφής για το 
δρομολόγιο Μπρίντιζι (Ιταλία) - Πάτρα (Ελλάδα) και τις 
δυσμενείς διακρίσεις που δημιουργεί το λιμενικό τέλος

   CM–
   PE 452.747/REV. II
   FdR 896372

29. Αναφορά 0964/2010 του A.d'A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης υγείας

   CM– PE 460.722/REV
   FdR 896375

30. Αναφορά 1089/2010 της Lidia Valentini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης ταξιδιωτών «Associazione Viaggiatori», 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς συμφωνίες και αποφάσεις 
που αφορούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα

   CM– PE 485.954
   FdR 896380

31. Αναφορά 1132/2010 του Richard Prince, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προσωπική κατάστασή του και εικαζόμενες 
διακρίσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο σε βάρος αλλοδαπών 
εργαζομένων

   CM– PE 469.900/REV
   FdR 896381

32. Αναφορά 1172/2010 του A. Y., κυπριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ομάδας πρωτοβουλίας για τη διασφάλιση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Εγκλωβισμένων», η οποία 
συνοδεύεται από 514 υπογραφές, σχετικά με την υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος της περιοχής του Ριζοκάρπασου στην κατεχόμενη 
Κύπρο που ανήκει στο δίκτυο Natura 2000

   CM– PE 485.955
   FdR 896382

33. 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 

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   IRL reply
   ECON reply
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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

34. Αναφορά 1554/2010 του D. R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με άνιση μεταχείριση κατά τη σύναψη συμβολαίου με εταιρεία 
κινητής τηλεφωνίας

   CM– PE 472.136/REV
   FdR 896394

35. Αναφορά 0078/2011 του Franco Brizzi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Associazione Nazionale Trapiantati di Rene» 
[εθνικός σύλλογος μεταμοσχευθέντων εκ νεφρού], σχετικά με την 
αναθεώρηση των διατάξεων του ιταλικού κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας που απαγορεύει την ανανέωση των αδειών 
οδήγησης Γ/Δ/Ε κατηγορίας για πρόσωπα που έχουν υποβληθεί 
σε μεταμόσχευση νεφρού

    CM– PE 485.957
    FdR 896396

36. Αναφορά 0282/2011 του M.L., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση όσον αφορά την πληρωμή φόρων στην 
Ισπανία

   CM– PE 472.162/REV
    FdR 896397

37. Αναφορά 0301/2011 της Zuzanna Kurtyka, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Katyn 2010 Family Federation», η 
οποία συνοδεύεται από περίπου 400.000 υπογραφές, σχετικά με 
την αεροπορική τραγωδία του Smolensk της 10ης Απριλίου 2010

    CM– PE 472.083
    FdR 876504

38. Αναφορά 0359/2011 της Krystyna Szewczyk, πολωνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 870 υπογραφές, σχετικά με 
την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου στην Konopnica 
της κεντρικής Πολωνίας και τη σχετιζόμενη με αυτήν παραβίαση 
της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

   CM– PE 473.772/REV
   FdR 896398

39. Αναφορά 0451/2011 του Noel Dolan, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα με οικογενειακή επανένωση μεταξύ 
κατοίκου κράτους μέλους του οποίου είναι υπήκοος και πολίτη 
τρίτης χώρας

   CM– PE 485.958
   FdR 896400

40. Αναφορά 0482/2011 του S.I., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απόρριψη από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου μιας αίτησης 
για τη χορήγηση θεώρησης που υποβλήθηκε από υπήκοο τρίτης 
χώρας και σύζυγο πολίτη της ΕΕ

   CM– PE 485.959
   FdR 896401

41. Αναφορά 0541/2011 του Miguel Ángel Oca Sanz, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociácion Montes Oca», 
σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου A-12 Camino 
de Santiago: Santo Domingo de la Calzada -Burgos (La Rioja και 
Burgos), στην Ισπανία

   CM– PE 485.960
   FdR 896402
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42. Αναφορά 0544/2011 των Roberto Raggi και Giuseppe Fusari, 
ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ευρωπαϊκής Ένωσης 
καταναλωτών SOS», σχετικά με την προστασία των 
καταναλωτών και την καταπολέμηση των παραποιημένων 
προϊόντων τροφίμων

   CM– PE 485.961
   FdR 896403

43. Αναφορά 0545/2011 του Paulo Monteiro, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή ενός τερματικού σταθμού 
κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή του υποθαλάσσιου 
αρχαιολογικού πάρκου στην Angra do Heroísmo, στο νησί 
Terceira στις Αζόρες της Πορτογαλίας

   CM– PE 478.583/REV
   FdR 896404

44. Αναφορά 0547/2011 του Manuel R. Silva, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη περιβαλλοντική ζημιά στο 
χωριό Carriço της κοινότητας Guia, η οποία βρίσκεται στον δήμο 
Pombal της Πορτογαλίας

   CM– PE 485.962
   FdR 896405

45. Αναφορά 0592/2011 της P. I., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων του συντηρητή 
παλαιών βιβλίων

   CM– PE 485.964
   FdR 896407

46. Αναφορά 0644/2011 του Federico Filippini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις διαδικασίες διαμονής στην Ιρλανδία που 
παραβιάζουν την οδηγία 2004/38/ΕΚ

   CM– PE 485.966
   FdR 896409

47. Αναφορά 0686/2011 του S.M., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αίτημα λήψης διορθωτικών μέτρων για τη μείωση της 
ραδιενεργού μόλυνσης κοντά στο εργοστάσιο χημικών Amurco 
(Bacău, Ρουμανία)

   CM– PE 485.967
   FdR 896410

48. Αναφορά 0694/2011 της Arianna Spessotto, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του παραρτήματος Βενετίας-Τεργέστης της 
Επιτροπής NO-TAV, σχετικά με τη χρηματοδότηση από την ΕΕ 
της σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας Venezia-Ronchi 
dei Legionari

   CM– PE 485.968
   FdR 896411

49. Αναφορά 715/2011 της Rita Kasumu, γερμανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 10 υπογραφές, σχετικά με την παράλειψη 
ορισμένων χριστιανικών εορτών από το ημερολόγιο «Europa 
Diary» που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

   CM– PE 483.576
   FdR 892896

50. Αναφορά 0717/2011 του Dietrich Bechstein, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Flugtouristik Delitzsch e.V.», 
σχετικά με την απαγόρευση πτήσης του ανεμοπτέρου τους

   CM– PE 485.969
   FdR 896412
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51. Αναφορά 772/2011 του Tsevan Georgiev Rangelov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης σε ένα κελί των 
βουλγαρικών φυλακών

   CM– PE 483.582
   FdR 892902

52. Αναφορά 0743/2011 του Jaime Sanfelix Palau, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί ελλείψεων της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ής Μαρτίου 2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση και 
τη διαφήμιση των τροφίμων

   CM– PE 485.974
   FdR 896417

53. Αναφορά 0754/2011 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

   CM– PE 485.975
   FdR 896418

54. Αναφορά 0755/2011 του Istvan Adorjani, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη νομοθεσία για τις πλαστικές σακούλες για τους 
καταστηματάρχες

   CM– PE 485.976
   FdR 896419

55. Αναφορά 0789/2011 του Alejandro Pastor, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των αρχών της ελεύθερης 
πρόσβασης στην πληροφόρηση

   CM– PE 485.977
   FdR 896420

56. Αναφορά 0864/2011 του Ulrich Mehl, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εναρμόνιση των κανόνων που αφορούν τις ειδικές 
οδικές μεταφορές

   CM– PE 485.983
   FdR 896426

57. Αναφορά 0867/2011 του Manfred Appel, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση της εξαίρεσης από τον κανονισμό 
υποχρεωτικής χρήσης ζώνης ασφαλείας στην Ευρώπη

   CM– PE 485.984
   FdR 896427

58. Αναφορά 0874/2011 του Michael Witfer, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Sportboot Gemeinschaft Saale-Elster e.V., 
σχετικά με την υποβάθμιση του ποταμού Saale σε πλωτή οδό που 
δεν επηρεάζει τις μεταφορές ή τον τουρισμό

   CM– PE 485.985
   FdR 896428

59. Αναφορά 0887/2011 της Viorica Sarcu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρήση ευρωπαϊκών πόρων για την κατασκευή ενός 
πάρκου

   CM– PE 485.987
   FdR 896430
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60. Αναφορά 0900/2011 του Andreka Maftei, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις σε βάρος Ρουμάνων στην 
Ισπανία

   CM– PE 485.988
   FdR 896431

61. Αναφορά 0963/2011 της Triin Saag, εσθονικής ιθαγένειας, 
σχετικά με δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσον αφορά το κλείσιμο 
τραπεζικού λογαριασμού στην ΕΕ

   CM– PE 483.602
   FdR 892922

o O o

62. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
   19 Ιουνίου 2012,   9.00 – 12.30  και  15.00 – 18.30


