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Επιτροπή Αναφορών
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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012, 9.00 – 12.30   και   15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 498.118
FdR 917179

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων:
   -  12 Ιουλίου 2012

PV– PE 494.497
FdR 909560
+ παράρτημα

2.

   - 19 - 20 Σεπτεμβρίου 2012 PV– PE 496.515
FdR 913696
+ παράρτημα

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

Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις

5. Γνωμοδότηση σχετικά με τη βελτίωση των οφελών από τα 
περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ: οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω 
της βελτίωσης της γνωστικής βάσης και της ικανότητας 
απόκρισης 
COM(2012)0095 INI 2012/2104
Συντάκτρια γνωμοδότησης:  CHICHESTER   (ECR)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 13.11.2012  / 
εξέταση τροπολογιών και ψηφοφορία: 3.12.2012 )
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 496.666
    FdR 914701

6. 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)
(INI 2012/2264)
Εισηγήτρια:   AUKEN  (GREENS)
(Εξέταση: 3.12.2012 / προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 
12.12.2012 / έγκριση : 21-22.01.2013 / ολομέλεια : Μάρτιος 2013)
- 2η ανταλλαγή απόψεων

   DV–
   

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

Περιβάλλον

7. 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

8. Αναφορά 385/2011 της Noeleen McManus, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «SWAP», σχετικά με 
οικοδομικό έργο σε περιοχή που εικάζεται ότι εμφανίζει 
αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών στην κομητεία Wicklow
 (παρουσία της αναφέρουσας)

   CM–
   PE 475.831
   FdR 882168
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9. 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

Διερευνητικές επισκέψεις

10. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία (.2012)
- προκαταρκτική προφορική έκθεση

* * *

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

Δικαιοσύνη - Θεμελιώδη δικαιώματα

13. Αναφορά 1252/2011 των Alfredo Galasso και Daniele Osnato, 
ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των συγγενών των θυμάτων, η 
οποία συνοδεύεται από 96 υπογραφές, σχετικά με τα δικαστικά 
πορίσματα που αφορούν την αεροπορική καταστροφή στην 
Ustica (DC 9 Itavia) στις 27/06/1980
και
Αναφορά 88/2012 της Daria Bonfietti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δυσκολία σύστασης εξεταστικών επιτροπών για τη 
διερεύνηση του τραγικού συμβάντος της Ustica

   CM– PE 492.739
   FdR 907485
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(παρουσία της αναφέρουσας)

14. Αναφορά 1347/2011 της Anselma Guillermina Gómez Angulo, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στις 
πληροφορίες που αφορούν τη σύλληψη και εκτέλεση του πατέρα 
της κατά τον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας
 (παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 494.734
   FdR 911572

Δικαιοσύνη

15. Αναφορά 791/2008 του Christopher Stockwell, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της "Names' Action for Compensation 
in Europe" (Δράση της Names για αποζημίωση στην Ευρώπη), 
σχετικά με αίτημα για διαδικασίες επί παραβάσει κατά του 
Ηνωμένου Βασιλείου για εικαζόμενη αδυναμία εφαρμογής της 
οδηγίας 73/239/ΕΚ όσον αφορά την υπόθεση της Lloyds
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 448.671
   FdR 829337

   JURI

Εκπαίδευση

16. Αναφορά 1032/2010 του Manuel Altemir Mergelina, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση που υφίστανται 
οι μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων κατά την πρόσβασή τους 
στα ισπανικά πανεπιστήμια
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 464.854/REV
   FdR 896378

17. 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
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 492.726
   FdR 907472

18. Αναφορά 1031/2010 του Christophe Moens, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος των μη γάλλων 
ευρωπαίων υπηκόων όπως προκύπτει από τα δίδακτρα που 
επιβάλλει ο οργανισμός γαλλικής εκπαίδευσης στο εξωτερικό
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 467.099
   FdR 870264

Κοινωνικές υποθέσεις

19. Αναφορά 358/2003 του Nelson Nunes, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα ασφαλιστικά του δικαιώματα

   CM–
   PE 341.483/REV. VII
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   FdR 910980

Ελεύθερη κυκλοφορία

20. Αναφορά 76/2012 του Mark Austin, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη συμβατότητα μεταξύ του άρθρου 30 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 3911/92 του Συμβουλίου, της 9ης Δεκεμβρίου 1992, 
σχετικά με την εξαγωγή πολιτιστικών αγαθών

   CM– PE 494.764
   FdR 911603

21. Αναφορά 1386/2011 του Antonio Javier Rodriguez Castillo, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το καθεστώς υποχρεωτικών 
διοδίων στον αυτοκινητόδρομο «Via do Infante» στην περιοχή 
Algarve της Πορτογαλίας

   CM– PE 492.754
   FdR 907502

22. Αναφορά 923/2011 της O.D., λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στο Γιβραλτάρ

   CM– PE 492.722
   FdR 907468

* * *

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

23. Αναφορά 416/2008 του Gábor Somorjai, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή της κοινοτικής κοινωνικής 
και εργατικής νομοθεσίας στην Ουγγαρία

   CM–
   PE 416.504REV. II
   FdR 911504

24. Αναφορά 576/2008 του Francis Devigne, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εγκατάσταση μετασχηματιστή που εκπέμπει 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία πέραν των επιτρεπόμενων από 
την κοινοτική νομοθεσία ορίων

   CM–
   PE 420.007/REV. IV
   FdR 911505

25. Αναφορά 1634/2008 του Domingo Trujillo Guedes, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο 
San Bartolomé de Tirajana (Κανάριες Νήσοι, Ισπανία) ο οποίος 
φέρεται να μη συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες για τα 
στερεά απόβλητα

   CM–
   PE 430.782/REV. III
   FdR 911508

26. Αναφορά 1908/2009 του Rudi Clemens, γερμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του δικτύου «Gesunde-Bauarbeit» (υγιής εργασία 
στον κατασκευαστικό κλάδο) όσον αφορά τη μη εφαρμογή από 
τη Γερμανία, των διατάξεων της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών 
μελών σχετικά με τις μηχανές, και της οδηγίας 91/368/ΕΟΚ του 

   CM–
   PE 445.625/REV. II
   FdR 911515
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Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ

27. Αναφορά 503/2010 του Andrejs Saiko, λετονικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του προσωπικού της αεροπορικής εταιρείας Inversija, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων αναφορικά με την παύση των εμπορικών 
δραστηριοτήτων του αεροσκάφους IL-76 της λετονικής 
αεροπορικής εταιρείας «Inversija»

   CM– PE 464.846/REV
   FdR 914301

28. Αναφορά 595/2010 της Henryka Magdalena Andersen, 
πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις δανικές διατάξεις για 
μειωμένες συντάξεις και την επακόλουθη μη τήρηση των αρχών 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί 
εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους 
μισθωτούς και στις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της 
Κοινότητας
και
Αναφορά 799/2010 της Britta Schulz, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις δανικές διατάξεις για μειωμένη σύνταξη και τη 
συνεπαγόμενη μη τήρηση των αρχών του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας
και
Αναφορά 815/2011 της Anna Poulsen, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις δανικές διατάξεις για τη μειωμένη σύνταξη και τη 
σχετική με αυτές μη συμμόρφωση προς τις αρχές που 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης στους μισθωτούς και στις οικογένειές τους που 
διακινούνται εντός της Κοινότητας

   CM– PE 462.649/REV
   FdR 899824

29. Αναφορά 1482/2010 του Jukka-Pekka Matintupa, φινλανδικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της συνδικαλιστικής οργάνωσης 
«Jarviseutu», η οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με 
την έλλειψη σεβασμού του φινλανδικού Υπουργείου Γεωργίας 
προς τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων

   CM– PE 494.712
   FdR 911523

30. Αναφορά 407/2011 του Laurent Hincker, γαλλικής ιθαγένειας, 
του δικηγορικού γραφείου «Hincker & Associés Société 
d’Avocats», σχετικά με τη μη εφαρμογή από τις ουγγρικές αρχές 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη 
διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 
σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας

   CM– PE 473.782/REV
   FdR 911533
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31. Αναφορά 487/2011 του Κωνσταντίνου Αϊβαλιώτη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη αναγνώριση στην Ελλάδα του 
πτυχίου παιδαγωγικής που απέκτησε στην αλλοδαπή

   CM– PE 494.714
   FdR 911535

32. Αναφορά 639/2011 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/REV
   FdR 915842

33. Αναφορά 801/2011 του Vladimirs Strazdins, λετονικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Austrumu Medicina Co Ltd, σχετικά 
με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας από τη Λετονία

   CM– PE 494.717
   FdR 911543

34. Αναφορά 888/2011 του Luís Neto, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον φόρο διανυκτέρευσης που επιβάλλεται στη Ρώμη 
και τη Φλωρεντία σε μη μόνιμους κατοίκους

   CM– PE 494.718
   FdR 911545

35. Αναφορά 1121/2011 του Hans-Peter Oppinger, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμά του – ως συνταξιούχου των 
ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας – σε ασφαλιστική 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη στη Γαλλία

   CM– PE 494.721
   FdR 911552

36. Αναφορά 1211/2011 της Custodia Gómez Zamora (ισπανικής 
ιθαγένειας), εξ ονόματος του Juan Luis Gil Ruiz, σχετικά με την 
παράνομη απώλεια της επιχείρησής του η οποία λειτουργεί στο 
Μαρόκο

   CM– PE 494.723
   FdR 911555

37. Αναφορά 1214/2011 του Baudilio Ros Prat (ισπανικής 
ιθαγένειας), εξ ονόματος του Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre, σχετικά με ισπανική νομοθεσία η οποία παραβιάζει την 
οδηγία 2006/123/EΚ, οδηγία για τις υπηρεσίες

   CM– PE 494.724
   FdR 911556

38. Αναφορά 1226/2011 του C.D., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη φερόμενη παραβίαση της οδηγίας 2004/38/ΕΚ

   CM– PE 494.725
   FdR 911557

39. Αναφορά 1234/2011 της Marja Kokkonen, φινλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κακή μεταχείριση των αδέσποτων 
ζώων στο Barlad, στη Ρουμανία

   CM– PE 494.726
   FdR 911558

40. Αναφορά 1243/2011 του Joachim Hellmann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη υποχρέωση θεώρησης στην οποία 
υπόκειται η ταϊλανδικής ιθαγένειας σύζυγός του για το ταξίδι της 
στο Ηνωμένο Βασίλειο

   CM– PE 494.728
   FdR 911566
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41. Αναφορά 1275/2011 του Stefan Stefan ides ,  σλοβακικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη φερόμενη παραβίαση θεμελιωδών 
δικαιωμάτων ενός πολίτη της ΕΕ από το σλοβακικό κράτος

   CM– PE 494.729
   FdR 911567

42. Αναφορά 1325/2011 του Pasquale Rodà, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραβίαση της ιδιωτικής φύσης των προσωπικών 
δεδομένων στα μητρώα των ιταλικών εμπορικών επιμελητηρίων

   CM– PE 494.730
   FdR 911568

43. Αναφορά 1336/2011 του Rudolf Karlberger, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με το χειρισμό από τους αερομεταφορείς των 
αποσκευών των επιβατών οι οποίες δεν φθάνουν στον προορισμό 
τους

   CM– PE 494.731
   FdR 911569

44. Αναφορά 1340/2011 της M.L.G.M., ισπανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 4 υπογραφές, σχετικά με τα διόδια στους 
αυτοκινητόδρομους της Πορτογαλίας και τη λήψη τηλεοπτικού 
σήματος της πορτογαλικής τηλεόρασης στην Ισπανία

   CM– PE 494.732
   FdR 911570

45. Αναφορά 1356/2011 του Markus Tilli, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω ηλικίας

   CM– PE 494.735
   FdR 911573

46. Αναφορά 1360/2011 του/της D. M., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία μνημείων στο έργο Stuttgart 21

   CM– PE 494.736
   FdR 911574

47. Αναφορά 1365/2011 του Jiri Focht, τσεχικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Za rozvoj Kruzberka» («Για την ανάπτυξη 
του Kružberk»), συνοδευόμενη από 3 υπογραφές, σχετικά με την 
υποβάθμιση στην περιοχή της Μοραβίας

   CM– PE 494.737
   FdR 911575

48. Αναφορά 1399/2011 της Anna Höllerer, αυστριακής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Arbeitsgemeinschaft Österreichische Bäuerinnen 
(Σύνδεσμος Αγροτισσών Αυστρίας), με την υποστήριξη 37 
συνυπογραφόντων, σχετικά με τη σπατάλη τροφίμων

   CM– PE 494.744
   FdR 911582

49. Αναφορά 1402/2011 του Bernd Leinberger, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις αποφάσεις γερμανικού και σλοβακικού 
δικαστηρίου στο πλαίσιο της υπόθεσής του για την επικοινωνία 
του με τον εκτός γάμου γιο του και τις οικονομικές υποχρεώσεις 
του έναντι αυτού

   CM– PE 494.745
   FdR 911583

50. Αναφορά 1409/2011 του Milivoj Cvetkovic, κροατικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μετατροπή της ηλεκτρονικής άδειας 
διαμονής σε έγκυρο δελτίο ταυτότητας

   CM– PE 494.748
   FdR 911586

51. Αναφορά 1/2012 του Godfrey Brincat, μαλτέζικης ιθαγένειας, 
σχετικά με πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού στο τοπικό 
εμπόριο υποδημάτων

   CM– PE 494.749
   FdR 911587
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52. Αναφορά 15/2012 της G.A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
τιμολόγηση των δύο ωραρίων που ισχύουν για την παροχή 
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιταλία

   CM– PE 494.750
   FdR 911588

53. Αναφορά 21/2012 του Mario Herrera, αμερικανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 1 υπογραφή, σχετικά με εικαζόμενες 
παραβάσεις του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ 
από τις δανικές αρχές

   CM– PE 494.751
   FdR 911589

54. Αναφορά 28/2012 των Antonio Cassano, Cristina Rai, Francesco 
Castiglione Morelli, Livio Samueli, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παραπλανητική διαφήμιση μέσω καταλόγων επιχειρήσεων

   CM– PE 496.599
   FdR 914319

55. Αναφορά 0031/2012 του Alojz Kovacic, σλοβενικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις διώξεις που δέχθηκαν οι κάτοικοι της περιοχής 
Štrigova από τα όργανα της σλοβενικής αστυνομίας την περίοδο 
1946-47 και σχετικά με την κατάσταση της σλοβενικής 
μειονότητας στην Κροατία 

   CM– PE 496.600
   FdR 914322

56. Αναφορά 34/2012 του Alexander Götz, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υποχρεωτικό διακόπτη 
ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε ηλεκτρικές συσκευές

   CM– PE 494.754
   FdR 911592

57. Αναφορά 39/2012 του Klaus Gummert, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υποχρεωτική συνταξιοδότηση των επαγγελματιών 
πιλότων από την ηλικία των 60 ετών

   CM– PE 494.755
   FdR 911594

58. Αναφορά 59/2012 του/της R.G.P., ισπανικής ιθαγένειας, εκ 
μέρους της Comunitat de Regs i Regants de Mig Camí, σχετικά 
με τον φόρο κατανάλωσης νερού που επιβάλλεται στην 
Καταλονία

   CM– PE 494.758
   FdR 911597

59. Αναφορά 60/2012 της Maria Carmen Valverde Sanvisen, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον φόρο επεξεργασίας υδάτων 
που επιβάλλεται στον δήμο της Seria (Huesca)

   CM– PE 494.759
   FdR 911598

60. Αναφορά 62/2012 του Yves Chanel, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον αερομεταφορέα Iberia

   CM– PE 494.760
   FdR 911599

61. Αναφορά 67/2012 του Marc Flammante, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί ελέγχων σε αερολιμένες που 
εισάγουν διακρίσεις

   CM– PE 494.761
   FdR 911600

62. Αναφορά 68/2012 του Laurent Lasselin, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την επιβολή εισφοράς υπέρ της μείωσης και της 
επεξεργασίας του CO2

   CM– PE 494.762
   FdR 911601
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63. Αναφορά 87/2012 του Giuseppe Pastore, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υπερβολικά χαμηλή σύνταξη

   CM– PE 494.765
   FdR 911617

64. Αναφορά 89/2012 του Piero Carini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αίτημα για θέσπιση ευρωπαϊκής ρύθμισης που θα προϋποθέτει 
σαφή χρωματική επισήμανση στην ετικέτα των εμπορικών 
προϊόντων

   CM– PE 496.603
   FdR 914326

65. Αναφορά 91/2012 του José Luís Baro Fuentes, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Empleo Senior», 
σχετικά με τη δημιουργία ενός διαρθρωτικού ταμείου για την 
προώθηση της απασχόλησης των ατόμων άνω των 45 ετών

   CM– PE 496.604
   FdR 914327

66. Αναφορά 92/2012 του Fulvio Fiorentini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας στον δήμο Civita 
Castellana (VT)

   CM– PE 494.766
   FdR 911618

67. Αναφορά 101/2012 του Enrique Arraiz Cubelo, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πιθανή παραβίαση της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 
μέσω εθνικής νομοθεσίας στην Ισπανία

   CM– PE 494.768
   FdR 911620

68. Αναφορά 118/2012 του M.Φ., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη φορολόγηση των Ελλήνων του εξωτερικού

   CM– PE 494.769
   FdR 911621

69. Αναφορά 125/2012 του Rudy Toninato, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2003/96/ΕΚ όσον αφορά 
τους ειδικούς φόρους στην εμπορική ναυσιπλοΐα

   CM– PE 494.770
   FdR 911622

70. Αναφορά 126/2012 του Jean-Pierre Danloue, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την έλλειψη διαφάνειας κατά τον 
σχεδιασμό έργου οδοποιίας

   CM– PE 494.771
   FdR 911623

71. Αναφορά 131/2012 του Mario Di Nardo, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος 
σε μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   CM– PE 494.773
   FdR 911625

72. Αναφορά 140/2012 του Peter Marek, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με καύσιμα χωρίς χρήση τροφίμων

   CM– PE 494.774
   FdR 911626

73. Αναφορά 154/2012 του Georg Leising, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εγγύηση επιστροφής για τις πλαστικές φιάλες

   CM– PE 494.776
   FdR 911628

74. Αναφορά 169/2012 του/της E.M., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την υποχρέωση εγγραφής ως μέλους στα ελληνικά εμπορικά 
και βιομηχανικά επιμελητήρια

   CM– PE 494.777
   FdR 911629
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75. Αναφορά 180/2012 του Adrián Maire, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη, αντιβαίνουσα στον ανταγωνισμό, 
συμπεριφορά στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνίας

   CM– PE 496.611
   FdR 914336

76. Αναφορά 188/2012 του Pascal Candotto, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας Adaptation Automobile, σχετικά με την 
εφαρμογή του Φ.Π.Α. για την προσαρμογή οχημάτων στις 
ανάγκες των ατόμων με αναπηρία

   CM– PE 494.778
   FdR 911630

77. Αναφορά 189/2012 της Brigitte Verhauwaert, βελγικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το αντιμόνιο στις πλαστικές φιάλες

   CM– PE 494.779
   FdR 911631

78. Αναφορά 196/2012 του Gérard Aubery, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την πλημμελή μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της 
Γαλλίας της οδηγίας 2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της 
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

   CM– PE 494.781
   FdR 911633

79. Αναφορά 199/2012 του C.L., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις υπερβολικές απαιτήσεις των αρχών του ΗΒ για παροχή 
πληροφοριών με σκοπό την έκδοση άδειας μέλους οικογένειας 
πολίτη του ΕΟΧ

   CM– PE 494.783
   FdR 911635

80. Αναφορά 207/2012 του L.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
αμοιβές των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στην Ιταλία

   CM– PE 494.784
   FdR 911636

81. Αναφορά 214/2012 του Michael Gare-Simmons, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση των διατάξεων για την 
εσωτερική αγορά και το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας 
για δύο διαφορετικά ζητήματα

   CM– PE 494.785
   FdR 911637

82. Αναφορά 220/2012 των Paola Sirgiu, Lionella Foltran, Marisa 
Favalessa, Lucia Boatto, Rosanna Turcolin, Giuliano Gasparrini, 
Eletta Casoni, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη Νότια Ιταλία

   CM– PE 496.614
   FdR 914339

83. Αναφορά 253/2012 του Horst-Albert Jung, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 261/2004 σχετικά με την αποζημίωση των επιβατών 
αεροπορικών μεταφορών και την παροχή βοήθειας σε αυτούς σε 
περίπτωση άρνησης επιβίβασης και ματαίωσης ή μεγάλης 
καθυστέρησης της πτήσης

   CM– PE 494.786
   FdR 911638

84. Αναφορά 260/2012 του Günther Dillikrath, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με υποχρεωτικό δίπλωμα πρώτων βοηθειών 
για όλους τους κατόχους άδειας οδήγησης στην ΕΕ

   CM– PE 494.787
   FdR 911639



PE498.118v01-00 12/12 OJ\917179EL.doc

EL

85. Αναφορά αριθ. 287/2012 της Silvia Beltràn Pallarès, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ισπανικής οργάνωσης Plataforma 
Europea de los Consumidores y del Medio Ambiente 
(«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα καταναλωτών και περιβάλλοντος»), 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 258/97 για τα νέα 
τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων

   CM– PE 496.623
   FdR 914348

86. Αναφορά 326/2012 της Nadine Müsch, γερμανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 862 υπογραφές, σχετικά με νομοθεσία που θα 
θέτει ανώτατα όρια στην περιεκτικότητα των παιδικών 
κοσμημάτων σε μόλυβδο

   CM– PE 496.624
   FdR 914349

87. Αναφορά 347/2012 της βρετανικής οργάνωσης Anti-slavery 
International, σχετικά με την εκμετάλλευση των ανηλίκων για την 
παραγωγή βάμβακος στο Αφγανιστάν

   CM– PE 496.628
   FdR 914353

88. Αναφορά 361/2012 του P.S., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή από το Ηνωμένο Βασίλειο της οδηγίας 2010/64/ΕΕ 
σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την 
ποινική διαδικασία

   CM– PE 496.629
   FdR 914354

89. Αναφορά 364/2012 της Daniela Botta, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής «Diritti non regali per i malati rari» 
(«Δικαιώματα των ατόμων που πάσχουν από σπάνιες ασθένειες: 
χρέος και όχι χάρη»), σχετικά με την αναγνώριση των σπάνιων 
ασθενειών στην Ιταλία

   CM– PE 496.631
   FdR 914356

o O o

90. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
   3 Δεκεμβρίου 2012,  15.00 – 18.30


