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Επιτροπή Αναφορών
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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012, 15.00 – 18.30
Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012, 9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) 
FdR 912660

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των:
   19 Ιουνίου 2012

PV– PE 494.496
FdR 909558
+ 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 
συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

*** Ώρα ψηφοφορίας***

5. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή 2011
(2012/2049 (INI))
Εισηγήτρια:  MAZZONI  (EPP)

- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 491.340v2
    FdR 908864

    AM– PE 494.549v2
    FdR 910143

6. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του 
Προϋπολογισμού 2013 - λοιπά τμήματα - Διαμεσολαβητής 
(2012/2092 (BUD))
Εισηγήτρια:   ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ (EFD)

- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 489.496 v2
    FdR 904817

    AM– PE 492.696
    FdR 907168

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

7. Έκθεση επί της Ειδικής Έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
για την έρευνα σχετικά με την προσφυγή 2591/2010/GG κατά της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όσον αφορά την επέκταση του αεροδρομίου 
της Βιέννης)
Εισηγήτρια:   AUKEN  (GREENS)
(Εξέταση: 8-9.10.2012)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

   DT

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

Περιβάλλον

8. Αναφορά 757/2010 του Hartmut Tannenberger, γερμανικής 
ιθαγένειας, συνοδευόμενη από περίπου 11.000 υπογραφές, 
σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή Erzgebirge 
στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής Δημοκρατίας
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 462.653/REV
   FdR 882137
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9. Αναφορά 1266/2011, του Pedro Pozas Terrados, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-
Espana), σχετικά με τη μεταφορά μιας φάλαινας όρκας σε 
ζωολογικό κήπο στην Ισπανία, που συνιστά παραβίαση της 
οδηγίας της ΕΕ για τους ζωολογικούς κήπους
και
Αναφορά 1392/2011, της Sigrid Lüber, ελβετικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ocean Care», φέρουσα άλλες 60.588 υπογραφές, 
σχετικά με τη διατήρηση φαλαινών και δελφινιών σε αιχμαλωσία 
και τη σχετική με αυτή παράβαση των διατάξεων της οδηγίας 
1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση άγριων ζώων 
στους ζωολογικούς κήπους
και
Αναφορά 394/2010 του Rubén Pérez  Sueiras, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας 
για τους ζωολογικούς κήπους στην κοινότητα Outeiro de Rey της 
πόλης Lugo

   CM– PE 491.040
   FdR 903888

   CM– PE 494.741
   FdR 911579

   CM–
   PE 464.845/REV. II
   FdR 907444

10. Αναφορά 755/2010, του Tony Lowes, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Friends of the Irish Environment» (Φίλοι 
του περιβάλλοντος της Ιρλανδίας), σχετικά με τη μη εφαρμογή 
από την Ιρλανδία της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 467.097/REV
   FdR 887591

Δικαιοσύνη

11. Αναφορά 453/2007 του Stefcho Minchev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από τις υπογραφές συγγενών 
των 14 αγνοούμενων ναυτικών, σχετικά με ισχυρισμούς για 
αμέλεια της Βουλγαρίας να διευκρινίσει τα αίτια ναυαγίου στη 
Μαύρη Θάλασσα και στις επιχειρήσεις διάσωσης
και
Αναφορά 1093/2011 του Stefcho Minchev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άρνηση των βουλγαρικών αρχών να 
διερευνήσουν δεόντως την απώλεια του πλοίου «Hera» στον 
Εύξεινο Πόντο τον Φεβρουάριο του 2004
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 398.563
   FdR 699083

   sir

   LT BG

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

12. Συνεδρίαση των συντονιστών
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* * *

20 Σεπτεμβρίου 2012
στις 9.00

13. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Εσωτερική αγορά

14. Αναφορά 693/2011 του Alberto Scoccianti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις καθυστερήσεις πληρωμών των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
στην Ιταλία
και
Αναφορά 703/2011 του Alberto Crisafi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «BSN Medical», σχετικά με 
καθυστερήσεις στην πληρωμή των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
στην Ιταλία
και
Αναφορά 704/2011 του Alessandro Pater, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας «Medical System», σχετικά με 
καθυστερήσεις στην πληρωμή των εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης 
στην Ιταλία
(ενδεχομένως παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 487.837
   FdR 899848

Θεσμικά θέματα

15. Αναφορά 133/2012 του βουλευτή του ΕΚ Andrew Duff, 
βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης Ευρωπαίων 
Φεντεραλιστών, που καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα 
με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της ΣΕΕ να προβεί στη δημιουργία 
δημοσιονομικής ένωσης
(παρουσία των αναφερόντων)

   sir
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Ανταγωνισμός

16. Αναφορά 745/2012 του Mauro Sbroggio, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα που προκύπτουν από 
προσωπική επένδυση στη Βουλγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

Διακρίσεις

17. Αναφορά 0070/2012 του Imre Juhasz, ουγγρικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλη 1 υπογραφή, σχετικά με αίτημα κατάργησης της 
απόφασης 1487/2007 του σλοβακικού εθνικού συμβουλίου για το 
απαραβίαστο των διαταγμάτων Beneš
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 494.763
   FdR 911602

Δικαιοσύνη

18. Αναφορά 1314/2011 του Jean Marie Taga Fosso, γαλλικής 
ιθαγένειας, για την άρνηση του δικαιώματος πρόσβασης σε 
δικαστικό έλεγχο από το Ηνωμένο Βασίλειο
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

   JURI Opinion

* * *

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

19. Αναφορά 142/2006 του Βασιλείου Κατσούλη, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων 
με αναπηρίες από γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες

   CM–
   PE 384.366/REV. III
   FdR 907428

20. Αναφορά 397/2007 της Cristina Gil Collada, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις σε βάρος των 
συμφερόντων των κατοίκων του Puig-i-lis (Lliria, Βαλένθια) σε 
σχέση με τα σχέδια αστικής ανάπτυξης των τοπικών αρχών
και
Αναφορά 542/2007 του κ. Antonio Augustin Sanmartin y 
Gonzalez, ισπανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 5 

   CM–
   PE 475.804/REV. II
   FdR 882074
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υπογραφές, σχετικά με τα σχέδια κατασκευής γηπέδου 
ποδοσφαίρου στη Βαλένθια (Ισπανία)
και
Αναφορά 0617/2007 του κ. José Miguel Sanfeliu Bueno, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociacion Afectados del 
PAI DELS Tarongers Golf Resort», σχετικά με εικαζόμενες 
παρατυπίες που αφορούν την έγκριση του ολοκληρωμένου 
σχεδίου δράσης (PAI) για το θέρετρο γκολφ Dels Tarongers 
(Βαλένθια)
και
Αναφορά 1058/2007, της Francisca Talens Salina, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με παραβιάσεις των ιδιοκτησιακών της 
δικαιωμάτων και της κοινοτικής νομοθεσίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις σε σχέση με την υλοποίηση του σχεδίου πολεοδομικής 
ανάπτυξης της Cullera (Βαλένθια) το οποίο εγκρίθηκε βάσει του 
LRAU (Ley Reguladora de Actividades Urbanisticas)

21. Αναφορά αριθ. 148/2009 του κ. J.S., βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χημική μόλυνση που προκαλείται από τη 
δραστηριότητα του εργοστασίου Adisseo και τις επιβλαβείς 
επιπτώσεις της στην υγεία των κατοίκων μιας γαλλικής πόλης

   CM–
   PE 428.091/REV. II
   FdR 866766

22. Αναφορά 0334/2009, του H.K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα προβλήματά του σε σχέση με την επιστροφή εξόδων για 
φάρμακα και αμοιβές ιατρών στην Ισπανία

   CM–
   PE 429.626/REV. II
   FdR 907440

23. 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 492.716/REV
   FdR 907441

24. Αναφορά 1073/2010 του Jean-Pierre Sammut, μαλτεζικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το μαλτεζικό μονοπώλιο στη λοταρία

   CM– PE 464.857/REV
   FdR 879007

25. 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 
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

   CM– PE 464.880
   FdR 866822

   Opinion ECON
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26. Αναφορά 21/11 του Manuel Garcia Orellana, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου 
Castilla- La Mancha
και
Αναφορά 198/2011 των Juan Jose Vidal Sanchez και Celestino 
Huete Martínez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Asociación Colectivo espartal en Acción de Valdemoro», 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση περιβαλλοντικών κανόνων στη 
La Sagra του Τολέδο

   CM– PE 472.142/REV
   FdR 907451

27. Αναφορά 49/2011 του Dariusz Pawlicki, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματά του με τη γερμανική αστυνομία

   CM– PE 492.717
   FdR 907457

28. Αναφορά 112/2011 του Luis Diaz Villaverde, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Επαγγελματικής Ένωσης 
Δασοφυλάκων της περιοχής Castilla La Mancha», σχετικά με τη 
σύλληψη ζώντων λύκων για επιστημονικές μελέτες με τη χρήση 
ειδικών παγίδων

   CM–
   PE 469.938/REV. II
   FdR 907458

29. Αναφορά 324/2011 του Gwenael Le Gras, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της οργάνωσης «Collectif contre l'immersion des 
boues de dragage», η οποία έχει ως στόχο την προστασία του Ile 
de Groix (Pen-Men), τοποθεσίας «Natura 2000» στη Βρετάνη της
Γαλλίας

   CM– PE 475.825/REV
   FdR 907461

30. Αναφορά 695/2011 της Elena Clara Popescu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του ρουμανικού Σωματείου 
Φαρμακοποιών, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά 
με προβλήματα κατά τις συμβατικές σχέσεις μεταξύ των 
φαρμακείων και του ρουμανικού φορέα κοινωνικής ασφάλισης 
υγείας, ιδίως τις καθυστερήσεις πληρωμών

   CM– PE 478.600
   FdR 887651

31. Αναφορά 759/2011 της Elise Michaud, γαλλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τις αντιδράσεις 
εναντίον ενός χώρου αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο 
Jurançon (Pyrénées-Atlantiques), ο οποίος, κατά τα λεγόμενα, 
παραβιάζει την οδηγία 2009/31/EΚ σχετικά με την αποθήκευση 
διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς

   CM– PE 492.718
   FdR 907464

32. Αναφορά 889/2011 της Stefania Giro, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οικοδόμηση μαρίνας στην πόλη Rovigo (Ιταλία) 
και την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση

   CM– PE 492.721
   FdR 907467

33. Αναφορά 1077/2011 του Sigrid Kremser, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Bürgerinitiative Starkenberg, σχετικά με τη 
σχεδιαζόμενη κατασκευή αιολικού πάρκου σε τόπο 

   CM– PE 492.725
   FdR 907471
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αναπαραγωγής και χορτονομής του τσίφτη και του ψαλιδάρη

34. Αναφορά 1097/2011 του Aldert Jan de Haan, ολλανδικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ομοσπονδίας Ευρωπαίων Δημοσίων 
Λειτουργών (FFPE), η οποία συνοδεύεται από περίπου 
60 υπογραφές, σχετικά με τη χορήγηση εκπαιδευτικού 
επιδόματος σε προσωπικό του Ευρωπαϊκού Γραφείου 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

   CM– PE 492.726
   FdR 907472

35. Αναφορά 1115/2011 του H. Q., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών της ΕΕ που έχουν 
γεννηθεί σε αυτόνομες χώρες του Βασιλείου των Κάτω Χωρών 
(Aruba και Curaçao)

   CM– PE 492.727
   FdR 907473

36. Αναφορά 1133/2011 της Alena Balgova, σλοβακικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 90 υπογραφές, σχετικά με τη 
στρατηγική που ακολουθεί η ιρλανδική εταιρεία Ballymena 
(O’Kane Poultry Moy Park) στον τομέα των ανθρωπίνων πόρων 
όσον αφορά τους τσέχους, τους σλοβάκους, τους ρουμάνους και 
τους πολωνούς εργαζόμενους σε σχέση με την οδηγία 
91/533/ΕΟΚ σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να 
ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη 
σύμβαση ή τη σχέση εργασίας

   CM– PE 492.728
   FdR 907474

37. Αναφορά 1172/2011 του W. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις κανονιστικές διατάξεις περί επιτρεπόμενου συνολικού 
βάρους επιβατικών αυτοκινήτων, φορτηγών αυτοκινήτων και 
αυτοκινούμενων τροχόσπιτων

   CM– PE 492.729
   FdR 907475

38. Αναφορά 1174/2011 του P.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την άρνηση του EURid να καταχωρίσει πεδίο μονοψήφιου 
αριθμού ή γράμματος

   CM– PE 487.887
   FdR 899916
   reply EURid

39. Αναφορά 1194/2011 του Eberhard Grabow, γερμανικής 
ιθαγένειας, για το «Interessengemeinschaft Botulismus und 
Clostridiosen geschädigter Tier- und Landbesitzer» (σύνδεση 
μεταξύ κτηνοτρόφων και αγροτών που επλήγησαν από την 
αλλαντίαση και το βακτηρίδιο Clostridium), σχετικά με τη χρόνια 
αλλαντίαση και την εφαρμογή στη Γερμανία της οδηγίας για τις 
ζωονόσους

   CM– PE 492.730
   FdR 907476

40. Αναφορά 1231/2011 του Antalfalvi Béla, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την φερόμενη αλλαγή της σύμβασης με 
χρονομεριστική μίσθωση που υπέγραψε

   CM– PE 492.735
   FdR 907481



OJ\912660EL.doc 9/10 PE496.332v01-00

EL

41. Αναφορά 1232/2011 του Angelo Guerrero, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος 
στην Ιταλία

   CM– PE 492.736
   FdR 907482

42. Αναφορά 1240/2011 του Johann Slezak, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του "Συνδέσμου Σουδητών Γερμανών", σχετικά με 
την εξαίρεση της Τσεχίας από το Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνακόλουθες 
εικαζόμενες διακρίσεις κατά των Σουδητών Γερμανών

   CM– PE 492.737
   FdR 907483

43. Αναφορά 1249/2011 του Mustafa Kidibaev, κιργιζικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την φερόμενη μείωση των κεφαλαίων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επιστήμονες της Δημοκρατίας της 
Κιργιζίας

   CM– PE 492.738
   FdR 907484

44. Αναφορά 1253/2011 του Mario La Barbera, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υποβάθμιση και την έλλειψη υπηρεσιών σε πολλές 
αστικές γειτονιές

   CM– PE 492.740
   FdR 907486

45. Αναφορά 1260/2011 του/της M.K., ρωσικής ιθαγένειας, για 
ασάφειες στην οδηγία 2003/109/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
το καθεστώς υπηκόων τρίτων χωρών οι οποίοι είναι επί μακρόν 
διαμένοντες

   CM– PE 492.741
   FdR 907487

46. Αναφορά 1279/2011 της Leona Maes, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα στην Αμβέρσα

   CM– PE 492.742
   FdR 907488

47. Αναφορά 1282/2011 του Frej Mikael Valdemar Holmberg, 
φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή του 
κανονισμού 261/2004/ΕΚ για τη θέσπιση κοινών κανόνων 
αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και 
παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης 
και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

   CM– PE 492.743
   FdR 907489

48. Αναφορά 1317/2011 του Leslaw Hardziej, πολωνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Ένωσης για την καταπολέμηση της φτώχιας 
(Spoleczny Komitet Obrony Bezrobotnych), φέρουσα περίπου 
3 000 άλλες υπογραφές, σχετικά με τα κοινωνικά πρότυπα στην 
ΕΕ

   CM– PE 492.745
   FdR 907491

49. Αναφορά 1322/2011 του Patric Lausch, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα στα έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)

   CM– PE 492.746
   FdR 907492

50. Αναφορά 1330/2011 του Agyeman Badu, γκανεζικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ιταλική νομοθεσία που αφορά τις συνθήκες 
παραμονής των εργαζομένων που προέρχονται από τρίτες χώρες

   CM– PE 492.748
   FdR 907494
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51. Αναφορά 1344/2011 του Liviu Constantin Chiscariu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις υπέρ των πολιτών 
με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   CM– PE 492.752
   FdR 907498

52. Αναφορά 2/2012 του Angelo Vasena, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ύπαρξη διακρίσεων όσον αφορά την απαγόρευση 
συμμετοχής στον διαγωνισμό Eurotest για εκπαιδευτές του σκι 
στην Αυστρία

   CM– PE 492.756
   FdR 907504

53. Αναφορά 43/2012 του Tilman Kluge, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ασαφή ορολογία στις δημοσιεύσεις για το 
ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ της 
ΕΕ)

   CM– PE 492.757
   FdR 907505

54. Αναφορά 71/2012 του István Balogh, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ευθύνη των κρατών μελών για τη συλλογή εσόδων 
από δασμούς εκ μέρους της ΕΕ

   sir
   
   Γνωμοδότηση BUDG

55. Αναφορά 84/2012 του P.S.W. πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη λειτουργία των δικαστηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
πιο συγκεκριμένα του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

   sir

   Γνωμοδότηση JURI

56. Αναφορά 415/2012 του Jan Krusenbaum, γερμανικής ιθαγένειας, 
που φέρει 4667 υπογραφές, σχετικά με τη βελτίωση της 
σήμανσης του κρέατος και των προϊόντων με βάση το κρέας

   sir
   
   Γνωμοδότηση ENVI

o O o

57. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
    8 Οκτωβρίου 2012, 15.00 – 18.30
    9 Οκτωβρίου 2012, 9.00 – 12.30   


