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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P4B001

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 492.851
FdR 908602

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

*** Ώρα ψηφοφορίας ***

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

    PR– PE 483.811
    FdR 894682
    AM– PE 489.586
    FdR 902727

5. Γνωμοδότηση με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την 
Ιθαγένεια 2014-2020» (COD 2011/0344) (LIBE)
Συντάκτης γνωμοδότησης:   VALEAN  (ALDE)
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 487.768 v3
    FdR 901996
    AM– PE 489.636
    FdR 903053

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την Έκθεση 2011 για την εφαρμογή του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ - COM (2012) 169.
(2011/2069 (INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης:   VALEAN  (ALDE)
(προθεσμία ΑΜ: 05.07.2012 (στα αγγλικά))
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 489.608
    FdR 902859

    AM– PE 492.847
    FdR 908507

Διερευνητικές επισκέψεις

7. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο (23 – 24.11. 
2011)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση

   DT– PE 483.790-v02
   FdR 906407
   LT– PE 
   FdR 908506

8. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία (23 – 26.11. 
2011)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση

   DT–

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

9. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή 2011
(2012/2049 (INI))

    PR– PE 491.340
    FdR 905697
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Εισηγητής:  MAZZONI  (EPP)
(προθεσμία ΑΜ: 20.07.12  /  ψηφοφορία : 19.09.12)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

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

Οικονομικές και νομισματικές υποθέσεις

10. Αναφορά 313/2007, του Mauro Guizzardi, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το εθνικό χρέος της Αργεντινής και την αδυναμία της 
χώρας να καταβάλλει τα οφειλόμενα σε κατόχους ομολογιών
και
Αναφορά 670/2009, του Jakob Heichele, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη ανταπόκριση, από το Κράτος της Αργεντινής, 
στις υποχρεώσεις του που αφορούν τα κρατικά του ομόλογα, τη 
μη συμμόρφωσή του στις διεθνείς και εθνικές δικαστικές 
αποφάσεις ή στις συμφωνίες προστασίας των επενδύσεων, καθώς 
και την ανάγκη επιβολής κυρώσεων από την ΕΕ εις βάρος της 
Αργεντινής
και
Αναφορά 58/2010 του Nicola Stock (Ιταλού), εξ ονόματος της 
Ειδικής Ομάδας για την Αργεντινή, σχετικά με τον κίνδυνο 
μεγάλος αριθμός πολιτών της ΕΕ να υποστούν διακρίσεις σε 
σχέση με την επικείμενη προσφορά μετατροπής χρέους 
ανεξόφλητων ομολόγων που εκδόθηκαν από το κράτος της 
Αργεντινής
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   sir

   + επιστολή Ashton

Ανταγωνισμός - Διακρίσεις

11. Αναφορά 1331/2010, του Fausto Benzone, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διαφορές στα ασφάλιστρα οχημάτων
και
Αναφορά 1621/2010 του F. F., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
υψηλό κόστος ασφάλισης αυτοκινήτου
και
Αναφορά 1106/2011, του Pietro Avino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Onlus Orgoglio Meridionale, σχετικά με τις 
διαφορετικές χρεώσεις που επιβάλλονται για την ασφάλιση 
αυτοκινήτου σε διαφορετικά σημεία της Ιταλίας
και
Αναφορά 799/2011, του Giuseppe Sorrentino, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εισαγωγή διακρίσεων όσον αφορά τα 
ασφάλιστρα μηχανοκίνητων οχημάτων σε βάρος των κατοίκων 
της Καμπανίας

   CM– PE 472.131/REV
   FdR 903698

   LT ISVAP

   CM– PE 478.698/REV
   FdR 903742
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(παρουσία των αναφερόντων)
και
Αναφορά 1105/2011, του Marco Fiorentino, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών ασφαλίστρων

   CM– PE 486.013/REV
   FdR 903741

Αναπηρία

12. Συνέχεια στην προφορική ερώτηση (Φεβρουάριο 2012) και 
ψήφισμα  
σχετικά
Αναφορά 924/2011 του Dan Pescod, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (EBU)/του 
Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), σχετικά με την 
πρόσβαση τυφλών ατόμων σε βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 964/2011 του Michael Kalmar, αυστριακής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Δυσλεξίας, σχετικά με 
την πρόσβαση των τυφλών και των ατόμων με δυσλεξία και 
άλλες αναπηρίες στα βιβλία

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

από 11.30 έως 12.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

13. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

στις 15.00

14. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών
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Περιβάλλον

15. Αναφορά  771/2012 του Maurizio Lancellotti σχετικά με σχέδιο 
δημιουργίας χώρου υγειονομικής ταφής στο Pian dell'Olmo
(παρουσία των αναφερόντων και του νομάρχη της Ρώμης)

   sir

16. Αναφορά 1345/2009 του Michal Racki (πολωνικής ιθαγένειας), 
σχετικά με υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στην Κάτω Σιλεσία της 
Πολωνίας
και
Αναφορά 46/2010 της Irena Rogowska (πολωνικής ιθαγένειας), 
εξ ονόματος της ένωσης ‘Stop Odkrywce’ (παύση της υπαίθριας 
εξόρυξης), σχετικά με υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στη Νότια Σιλεσία 
της Πολωνίας
(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 448.664/REV
   FdR 859607

   LT- 867416

17. Αναφορά 1456/2008, της κ. Maria Luisa Rivera Alvarez, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Asociación de Vecinos 
Val do Reblo, Arnado León, σχετικά με τις καταστροφικές 
επιπτώσεις των υπαίθριων λατομείων σχιστόλιθου που 
λειτουργούν παράνομα στο χωριό Arnado (Oencia, Leon)

   CM–
   PE 440.045/REV. II
   FdR 896370

18. 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
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 411,974/REV. III
   FdR 876830

19. Αναφορά 323/2011, του Alejandro Sanchez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Fundacion Equo», σχετικά με την 
εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2008/50/ΕΚ, της 21ης Μαΐου 
2008, για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο 
αέρα για την Ευρώπη από τον δήμο της Μαδρίτης και το 
δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης στην Ισπανία
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

    CM– PE 475.824
    FdR 882160

20. Αναφορά 806/2010 του Εμμανουήλ Δομαζάκη, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας «Creta Farm», σχετικά με 
γραπτή ερώτηση προς την Επιτροπή αναφορικά με την 
εικαζόμενη ρύπανση του υπεδάφους και της θάλασσας από την 
«Creta Farm»

    CM– PE 473.735
    FdR 879004



PE492.851v01-00 6/14 OJ\908602EL.doc

EL

* * *

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

21. Αναφορά 249/2007, της Pauline Smout, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβιάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά 
τη χορήγηση άδειας για χώρο υγειονομικής ταφής στο λατομείο 
Hafod, στο Wrexham (Ουαλία, Ηνωμένο Βασίλειο)

    CM–
    PE 396.645/REV. II
    FdR 876825

22. Αναφορά 1085/2007, του Axel Bandow, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ 
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του 
περιβαλλοντικού θορύβου

   CM–
   PE 415.063/REV. IV
   FdR 890543

23. Αναφορά 832/2008, του Anton Huber, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με έκκληση για αναστολή της χρηματοδότησης 
ερευνητικού προγράμματος που αφορά την πλοϊμότητα του 
Δούναβη, ιδιαίτερα δε του τμήματος μεταξύ Straubing και 
Vilshofen

    CM–
    PE 423.667/REV. II
    FdR 870220

24. Αναφορά 100/2009, της Nadine Hopp, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εξαγωγές προς την ΕΕ παράνομων αλιευμάτων από 
κινεζικά σκάφη που αλιεύουν σε χωρικά ύδατα της Γκάνας

   CM– PE 456.731/REV
   FdR 903636

25. Αναφορά 1144/2009, του U.K.P., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάσταση όσον αφορά τα απόβλητα στην πόλη του 
Γυθείου στη νότια Πελοπόννησο και την πλημμελή εφαρμογή εκ 
μέρους των τοπικών αρχών της κοινοτικής νομοθεσίας για τη 
διαχείριση αποβλήτων

   CM–
   PE 438.357/REV. III
   FdR 903639

26. Αναφορά 1356/2009 του O.C. ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη σχεδιαζόμενη κατασκευή μιας γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής 
ισχύος 110 κιλοβάτ μεταξύ του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας Cushaling και του υποσταθμού Thorsberry (Ιρλανδία)

    CM–
    PE 439.232/REV. II
    FdR 903641

27. Αναφορά 632/2010, του Harald Dittes, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με περιορισμούς που επιβάλλουν οι κανονισμοί 
αριθ. 881/92/ΕΟΚ και 1072/2009/ΕΚ του Συμβουλίου για τους 
κοινούς κανόνες πρόσβασης στην αγορά διεθνών οδικών 
εμπορευματικών μεταφορών

   CM– PE 456.870/REV
   FdR 866785

   TRAN

28. Αναφορά 725/2010, του Marco Noto, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη σήμανση κονσερβοποιημένων ψαριών

   CM– PE 454.623/REV
   FdR 903677
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29. Αναφορά 825/2010, της Alice Vasilescu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με καθυστέρηση εκ μέρους των γερμανικών αρχών στην 
εκτέλεση ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου δυνάμει του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 805/2004 που εξέδωσε ρουμανικό δικαστήριο

   CM– PE 462.658/REV
   FdR 903678

30. Αναφορά 929/2010, του René la Cour Sell, δανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Danmarks Naturfredningsforening (DN)», 
συνοδευόμενη από 1 υπογραφή, σχετικά με την εγκατάσταση 
κέντρου δοκιμών για μεγάλες ανεμογεννήτριες στο Østerild του 
δήμου Thisted και τη συνεπαγόμενη μη τήρηση των συναφών 
νομικών διατάξεων της ΕΕ

   CM– PE 462.663/REV
   FdR 903685

31. Αναφορά 1120/2010 του Hans-Georg Widmann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ανακατασκευή του σιδηροδρομικού 
σταθμού στη Στουτγάρδη και τις σχετιζόμενες με αυτήν 
παραβιάσεις της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία 
των άγριων ζώων

   CM– PE 462.674/REV
   FdR 892847

32. Αναφορά 1164/2010, του Παναγιώτη Καραμπάτση, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ανεξάρτητης Πηλιορείτικης 
Ομάδας Δράσης», σχετικά με τη ρύπανση των υδάτων στον δήμο 
Πορταριάς της κεντρικής Ελλάδας

   CM–
   PE 467.102/REV. II
   FdR 903687

33. Αναφορά 1190/2010 του Holger Vetter, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und 
Terrarienkunde», σχετικά με την προστασία αποικίας 
αφρικανικών χαμαιλεόντων (chamaeleo africanus) στη 
λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας στη νότια Ελλάδα

   CM–
   PE 464.862/REV. II
   FdR 903688

34. Αναφορά 1311/2010 του Alejandro Sánchez García, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του δήμου Línea de la Concepción, 
σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οικιστικού έργου στο 
Γιβραλτάρ

   CM– PE 475.809/REV
   FdR 903693

35. Αναφορά 63/2011 της Hanspeter Daragan, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των Dagmar, Tilman, Moritz και Thomas 
Neubronner, σχετικά με την κατ’ οίκον εκπαίδευση στη Γερμανία

   CM– PE 489.721
   FdR 903707

36. Αναφορά 227/2011 του Waclaw Mokrzycki, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Zakanale», σχετικά με τη 
μη τήρηση νομικών κειμένων της ΕΕ σε σχέση με έργα 
ανακατασκευής υποδομών μετά από πλημμύρες τα οποία 
χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στην πόλη Gorzów της δυτικής 
Πολωνίας

   CM– PE 489.726
   FdR 903721
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37. Αναφορά 345/2011, του Anthony Craven, βρετανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «National Support Group for victims of failed 
home income plans» (Εθνική Ομάδα Υποστήριξης Θυμάτων 
Αποτυχημένων Εισοδηματικών Προγραμμάτων), σχετικά με τη 
μη λήψη αποζημίωσης για αποτυχημένα εισοδηματικά 
προγράμματα που αποτέλεσαν αντικείμενο εμπορίας κυρίως 
μέσω των βρετανικών Στεγαστικών Ταμιευτηρίων στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80

    CM– PE 473.768
    FdR 879043

38. Αναφορά 367/2011 του Reinhard Wolff, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της πρωτοβουλίας πολιτών «Rettett den Barnstorfer 
Wald», σχετικά με την καταστροφή δάσους σε αστική περιοχή 
στο Rostock της Γερμανίας ως συνέπεια ευρωπαϊκών 
επιδοτήσεων

   CM– PE 473.774/REV
   FdR 903732

39. Αναφορά 389/2011, του A. Z., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την αναγνώριση στην Ιταλία επαγγελματικών προσόντων 
οδοντιατρικής που αποκτήθηκαν στη Ρουμανία

   CM– PE 489.727
   FdR 903733

40. Αναφορά 423/2011, του Vincenzo Solla, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με πρόβλημα που αντιμετωπίζει με τη φορολόγηση της 
σύνταξής του στην Ιταλία, ενώ διαμένει στη Γαλλία

   CM– PE 473.784
   FdR 879061

41. Αναφορά 446/2011 του Laurent Verdière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «SOS Enfants du Divorce 59-62», σχετικά με το 
οικογενειακό δίκαιο της Ισλανδίας και τις συνέπειές του για 
γάλλο υπήκοο

    CM–
    PE 478.569/REV
    FdR 896399

42. Αναφορά 454/2011 του Guzzardo Baldassare, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη στρέβλωση της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία

   CM– PE 489.728
   FdR 903737

43. Αναφορά 467/2011, του Michael Jones, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση όσον αφορά τα τέλη για χρήστες 
ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσιών υδροδότησης στη Μάλτα 
για μη Μαλτέζους

   CM– PE 489.730
   FdR 903744

44. Αναφορά αριθ. 524/2011, του Peter Allan, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή υποσταθμού ηλεκτρικής ενέργειας 
κοντά σε κατοικημένη περιοχή στην Κύπρο

   CM–
   PE 420.007/REV. IV
   FdR 903745

45. Αναφορά 546/2011 του Danilo Mortara, ιταλικής ιθαγένειας. 
σχετικά με τη μη τήρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης 
Απριλίου 2004, για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλειας

   CM– PE 489.731
   FdR 903746



OJ\908602EL.doc 9/14 PE492.851v01-00

EL

46. Αναφορά αριθ. 554/2011 του Georgi Drajev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Κινήματος κατά της Μαφίας», 
σχετικά με απάτη στον τομέα των ακινήτων και διαφθορά στη 
βουλγαρική πόλη Burgas

   CM– PE 480.718
   FdR 890567

47. Αναφορά 573/2011, του Κωνσταντίνου Παπαδιγενόπουλου, 
ελληνικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 2.220 υπογραφές, 
σχετικά με σοβαρά σφάλματα και παραλείψεις στην έκθεση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη τοποθεσία 
υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό 
Γραμματικού και τη συνεπαγόμενη παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747

48. Αναφορά 584/2011, της Alice Jones, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης του Bodelwyddan, σχετικά με τη μη 
διεξαγωγή ΕΠΕ και επαρκούς δημόσιας διαβούλευσης σύμφωνα 
με την οδηγία 2003/35/ΕΚ στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης 
ενός έργου οικιστικής ανάπτυξης για 2.000 νέες κατοικίες στο 
Bodelwyddan (Ουαλία)

    CM– PE 480.720
    FdR 890569

49. Αναφορά 642/2011 της Melissa Valentin, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εναρμόνιση της νομοθεσίας για υποθέσεις που 
περιλαμβάνουν παιδιά

   CM– PE 489.732
   FdR 903748

50. Αναφορά 646/2011 του K.K., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μόλυνση από χώρο υγειονομικής ταφής στη Φυλή, κοντά στην 
Αθήνα

   CM– PE 478.596/REV
   FdR 903749

51. Αναφορά 649/2011 του Selim Sariibrahimoglou, τουρκικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το καθεστώς θεωρήσεων του χώρου 
Σένγκεν για τους τούρκους υπηκόους

    sir
    DEL-T

52. Αναφορά 657/2011 του Andrea Benhamed Djalali, ουγγρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με οικογενειακή επανένωση στην Ουγγαρία

   CM– PE 489.733
   FdR 903750

53. Αναφορά 661/2011 του Wilfried Gesing, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μη συμμόρφωση γερμανών και γάλλων δικηγόρων 
προς τον κανονισμό 805/2004 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού 
εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις
και
Αναφορά 775/2011, του Wilfried Gesing, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη συμμόρφωση γερμανών και γάλλων δικηγόρων 
προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 805/2004 για τη θέσπιση 
ευρωπαϊκού εκτελεστού τίτλου για μη αμφισβητούμενες αξιώσεις

   CM– PE 480.723
   FdR 890572
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54. Αναφορά 674/2011 του Alfons Igelmann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας για τα άγρια πτηνά 
(79/409/ΕΟΚ) και της οδηγίας για τους οικοτόπους (92/43/ΕΟΚ) 
σε σχέση με άδεια λειτουργίας πτηνοτροφείου στο Osnabrück

   CM– PE 489.734
   FdR 903751

55. Αναφορά 690/2011 του José Antonio Galdón Ruiz, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Consejo General de Colegios 
Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de España 
(COGITI), σχετικά με διαφορά που αφορά την ισοτιμία πτυχίων 
μεταξύ ισπανικού πανεπιστημίου και της αρμόδιας υπηρεσίας του 
Ηνωμένου Βασιλείου

   CM– PE 489.735
   FdR 903753

56. Αναφορά 777/2011, της Agata Szczesniak-Σεβαστιάδη, 
πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση της 
κατάρτισής της στην ειδικότητα της στοματικής χειρουργικής

    CM– PE 483.583
    FdR 892903

57. Αναφορά 796/2011, της M. G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της La 
Rioja της Ισπανίας

   CM– PE 489.737
   FdR 903756

58. Αναφορά 813/2011 της Catherine Abeguile Petiti, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ιδιαίτερη κατάσταση της Βρετάνης 
στην περιοχή Loire-Atlantique της Γαλλίας

   CM– PE 490.974
   FdR 903759

59. Αναφορά 814/2011 της Sara Consuegra, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άνιση κατανομή του κόστους σπουδών για τους 
διεθνείς φοιτητές

   CM– PE 490.980
   FdR 903792

60. Αναφορά 826/2011, του Andrea Cocco, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα στην προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος στη Σαρδηνία

   CM– PE 490.981
   FdR 903793

61. Αναφορά 837/2011 του Gianfranco Concetti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στην Ιταλία

   CM– PE 490.982
   FdR 903794

62. Αναφορά 898/2011, του A. T., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την έλλειψη διαδικτυακής ελευθερίας στην Ελλάδα

   CM– PE 491.210
  FdR 904851

63. Αναφορά 934/2011 του Slawomir Nojek, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εγκατάσταση σταθμού αναμετάδοσης πολύ κοντά 
σε κατοικημένη περιοχή στην πόλη Szydlowiec της Πολωνίας

   CM– PE 490.989
   FdR 903801

64. Αναφορά 935/2011, του Karl-Georg Hildebrand, γερμανικής 
ιθαγένειας, φέρουσα και άλλες 9 υπογραφές, σχετικά με 
προβλεπόμενη εγκατάσταση αιολικής ενέργειας στον δήμο 
Burghaun της Γερμανίας

   CM– PE 490.990
   FdR 903802
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65. Αναφορά 1000/2011, του/της G.B, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με δικηγόρους που είναι εγκατεστημένοι στην Ισπανία

   CM– PE 490.997
   FdR 903809

66. Αναφορά 1034/2011 του Andrea Moretti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προβλεπόμενη νομοθεσία για τη ρύθμιση των 
διαδικτυακών ιστολογίων και την ελευθερία έκφρασης στην 
Ιταλία

   CM– PE 491.000
   FdR 903812

67. Αναφορά 1049/2011 του Reino Merekula, εσθονικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραβίαση των ανθρωπίνων και συνταγματικών 
δικαιωμάτων στην Εσθονία

   CM– PE 491.001
   FdR 903813

68. Αναφορά 1052/2011 του C. Saturnin Dossou-Yovo, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις στο πλαίσιο της 
πλήρωσης θέσης πανεπιστημιακού λέκτορα

    CM– PE 491.002
    FdR 903814
   Lt Médiateur

69. Αναφορά 1062/2011, της Loredana Mihaela Simedre, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με παραβίαση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών στο πλαίσιο δανειακής σύμβασης

   CM– PE 491.003
   FdR 903815

70. Αναφορά 1076/2011, του Gredo Förster, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα έξοδα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας

   CM– PE 491.005
   FdR 903817

71. Αναφορά 1099/2011, της Francesca Cardenia, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος πλανόδιων εμπόρων του Piemonte, 
σχετικά με τα επαγγελματικά προβλήματα στην περιφέρεια του 
Piemonte που προκύπτουν από την εφαρμογή της οδηγίας για τις 
υπηρεσίες (οδηγία 2006/123/ΕΚ, γνωστή και ως οδηγία 
Bolkestein)

   CM– PE 491.006
   FdR 903818

72. Αναφορά 1135/2011 του M.G.G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παραβίαση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και των 
συμβατικών όρων από πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου

   CM– PE 491.010
   FdR 903822

73. Αναφορά 1143/2011 του Diego Rodríguez Vieites, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma pola proteccion da serra 
do galineiro», σχετικά με τη συμπερίληψη της περιοχής «Serra do 
galineiro» (Ισπανία) στο δίκτυο Natura 2000

   CM– PE 491.014
   FdR 903827

74. Αναφορά 1155/2011 της Gertrud Falk, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της FIAN (Food First Information & Action Network), 
που έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες υπογραφές για δίκαιες 
συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους στη βιομηχανία 
λουλουδιών

   sir
   ENVI
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75. Αναφορά 1157/2011, του Giuseppe Di Maio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δημιουργία μητρώου καταγραφής περιστατικών 
καρκίνου στην περιοχή Nocera-Sarno (Ιταλία)

   CM– PE 491.015
   FdR 903828

76. Αναφορά 1158/2011, του Antonio Bendato, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
της σύστασης 60/1999 της Διάσκεψης Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με 
την ακεραιότητα των εκλεγμένων αντιπροσώπων

   CM– PE 491.022
  FdR 903865

77. Αναφορά 1164/2011, του Marco Da Prato, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το αίτημα για νομοθετικές παρεμβάσεις υπέρ της 
οικογένειας

   CM– PE 491.023
   FdR 903867

78. Αναφορά 1177/2011, του Stefan Höschele, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την επιβολή φόρου στις εκπομπές 
διοξειδίου του άνθρακα

   CM– PE 491.025
   FdR 903869

79. Αναφορά 1178/2011, του K. L., αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αναγκαστική απαλλοτρίωση και την Οδηγία-Πλαίσιο για 
τα Ύδατα στην Αυστρία

   CM– PE 491.026
   FdR 903870

80. Αναφορά 1181/2011, του Martin Donat, αυστριακής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Oberösterreichische Umweltanwaltschaft, για το 
αεροδρόμιο Wels και τη μη τήρηση της Οδηγίας περί Οικότοπων 
και Αγρίων Πτηνών στην Αυστρία

   CM– PE 491.028
   FdR 903873

81. Αναφορά 1182/2011, του Rainer Klute, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας συμφερόντων Friedrich-Ebert-Strasse, 
σχετικά με ένα σχέδιο για να διατηρείται καθαρός ο αέρας της 
πόλης Mönchengladbach

   CM– PE 491.029
   FdR 903874

82. Αναφορά 1210/2011 του Ioan Maier, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Evlavie» Ανθρωπιστικής ένωσης, που αφορά τα 
άτομα που πάσχουν από νευρο-ψυχιατρικές αναπηρίες.

   CM– PE 491.030
   FdR 903875

83. Αναφορά 1213/2011 του George Balasa, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την Credit Europe Bank

   CM– PE 491.031
   FdR 903876

84. Αναφορά 1222/2011 του M.S., πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη χρήση της σήμανσης CE

   CM– PE 491.032
   FdR 903877

85. Αναφορά 1229/2011, του Gaetano Tappino, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις άδειες εργασίας και τον τουρισμό στην Ιταλία

   CM– PE 491.033
   FdR 903880
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86. Αναφορά 1233/2011, του PierPaolo Venturini, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση του γαλλοαμερικανικού 
πτυχίου οδοντιατρικής στην Ιταλία

   CM– PE 491.034
   FdR 903881

87. Αναφορά 1238-11, του Francesco Zanardi, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Rete l' Abuso, σχετικά με την οδηγία 2010/0064 
για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης των παιδιών καθώς και της παιδικής πορνογραφίας

   CM– PE 491.035
   FdR 903882

88. Αναφορά 1246/2011, του Rolf Mayer, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη φερόμενη άνιση μεταχείρισή του από την 
αυστριακή εφορία

   CM– PE 491.037
   FdR 903884

89. Αναφορά 1255/2011, των V.S. και Dan Scripcariu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης αυτοκινήτων στην 
Ελλάδα

   CM– PE 491.038
   FdR 903885

90. Αναφορά 1268/2011, του Alberto Lemos da Silva, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την έλλειψη ομοιομορφίας στη σήμανση 
για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης όπως τα ασθενοφόρα και τα 
πυροσβεστικά

   CM– PE 491.041
   FdR 903889

91. Αναφορά 1272/2011, της Veronica Ropotica, ρουμανικής 
ιθαγένειας, εκ μέρους της εταιρείας SC Veronica Panap Ltd 
σχετικά με την απόρριψη χρηματοδότησης έργου από τα 
διαρθρωτικά ταμεία

   CM– PE 491.042
   FdR 903890

92. Αναφορά 1301/2011, των Manfred Sachse και Brigitte Lindner, 
γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη άνιση μεταχείριση 
ατόμων με μερική αναπηρία στο πλαίσιο των ρυθμίσεων 
κοινωνικής ασφάλισης ενός Ταμείου Ασφαλίσεως Ιατρών στη 
Γερμανία

   CM– PE 491.044
   FdR 903892

93. Αναφορά 1319/2011, του Peter Haase, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Deutsches Institut fόr Antibiotika, Gentechnik und 
giftfreie Krebsprδventive Selbstversorgung», (Γερμανικό Ίδρυμα 
για τα αντιβιοτικά, τη γενετική τεχνολογία και τη μη τοξική 
αυτάρκη διαβίωση που προλαβαίνει τον καρκίνο) σχετικά με τη 
διατήρηση μοναδικής συλλογής ειδών οπωροφόρων δένδρων 
στην πόλη Mόncheberg (Βρανδεμβούργο, Γερμανία)

   CM– PE 491.045
   FdR 903893

94. Αναφορά 1375/2011, του Jaroslaw Gryko, πολωνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης πολιτών «Nasze Drogi - Wspólna 
Sprawa» («Οι οδοί μας είναι κοινή υπόθεση»), φέρουσα άλλες 8 
υπογραφές, σχετικά με την απόφαση της πολωνικής κυβέρνησης 
να αναστείλει ένα έργο οδοποιίας, και με τη σχετική με αυτή 
παράβαση της οδηγίας 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη διαχείριση της 

   CM– PE 491.050
   FdR 903899
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ασφάλειας των οδικών υποδομών

o O o

95. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των προσεχών συνεδριάσεων
   19 Σεπτεμβρίου 2012, 15.00 – 18.30
   20 Σεπτεμβρίου 2012, 9.00 – 12.30


