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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ (2013)216_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2013,  15.00 – 18.30
Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2013,  9.00 – 12.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A1E-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) ΡE 504.013
FdR 923976

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:
  8 - 9 Οκτωβρίου 2012

PV– PE 500.389
FdR 917771
+ 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

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

Περιβάλλον

5. Αναφορά 812/2011, 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
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 483.585
   FdR 892905

6. Αναφορά 198/2012, του Jean-Marie Sirvins, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (ΓΤΟ) 
και τη μελισσοκομία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 494.782
   FdR 911634

Διερευνητική επίσκεψη

7. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία (29-
31.10.2012)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 30.01.2013 / έγκριση : 
20.02.2013)
- εξέταση 

   DT–  PE 502.277
   FdR 923925

8. Αναφορά 1353/2011, του D.D., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατασκευή ενός χώρου ταφής απορριμμάτων στην περιοχή 
Yambol, στη Βουλγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 498.098
   FdR 917159

9. Αναφορά 212/2008, του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων στην Ελλάδα
(παρουσία του αναφέροντος)

CM–PE 416.475/REV. 
III
   FdR 899807

10. Αναφορά 922/2011, του L.A.G., ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Associación de Vecinos Nuestra Señora de la 
Asunción», σχετικά με τη μόλυνση του ποταμού Duero με μη 
επεξεργασμένα λύματα, κατά παράβαση της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ 
για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

   CM–ΡE 483.598/REV.
   FdR 917151
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από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

11. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *
22  Ιανουαρίου  2013

στις 9.00

12. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

***Ώρα ψηφοφορίας***

13. 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)
(ολομέλεια : Μάρτιος 2013)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 496.315
    FdR 912517

    AM– PE 500.499
    FdR 919208

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

14. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων
(Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση 
των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών 
έργων στο περιβάλλον) (ENVI) (COM(2012)628 final (26-10-
2012)- 2012/0297(COD)
Εισηγητής:   ΧΟΥΝΤΗΣ (GUE)
(2η ανταλλαγή απόψεων: 20.02.2013 / έγκριση : 20.03.2013 / 
προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 27.03.2013 / εξέταση 
τροπολογιών: 24.04.13 / έγκριση : 27.05.2013)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

Περιβάλλον - Φυσικό Αέριο
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15. Αναφορά 1107/2011, της Daniela Spera, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Associazione Legamionici, σχετικά με σχέδιο που 
αφορά διυλιστήριο της ENI στο Taranto
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 491.008
   FdR 903820

και
16. Αναφορά 24/2012, της Daniele Spera και του Roberto 

Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, για λογαριασμό του Comitato 
Legamjonici και της οργάνωσης Associazione Greenaction 
Transnational, σχετικά με την κατασκευή ενός αγωγού αερίου 
στην περιοχή της Απουλία (Ιταλία)
(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 494.752
   FdR 911590

17. Αναφορά 483/2007, του Roberto Giurastante, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Φίλοι της Γης» σχετικά 
με παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας για 
τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για τις 
επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (οδηγία Seveso) 
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1147/2008, του Roberto Giurastante, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Greenaction Transnational», 
σχετικά με την πιθανή εγκατάσταση μονάδας επαναεριοποίησης 
κοντά στην Τεργέστη (Ιταλία)
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1472/2009, του Bernard Vojko, σλοβενικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Alpe Adria Green», σχετικά με τον 
προβλεπόμενο τερματικό σταθμό φυσικού αερίου στην Τεργέστη 
(Ιταλία)        (παρουσία εκπροσώπου του αναφέροντος)

και
Αναφορά 960/2011, του Bernard Vojko, σλοβενικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Alpe Adria Green», σχετικά με την κατασκευή 
τερματικών σταθμών φυσικού αερίου στον κόλπο της Τεργέστης

   CM–
   PE 423.923/REV. V
   FdR 907432

    sir

18. Αναφορά 70/2010, του Sergio Diana, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto», 
σχετικά με την ανακολουθία μεταξύ των στόχων ενεργειακής 
πολιτικής της ΕΕ και της χρηματοδότησης του αγωγού GALSI 
(Gasdotto Algeria Sardegna Italia)
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–PE 445.627/REV.
   FdR 882127

19. Αναφορά 13/2008, του John McElligott, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Ένωσης Κατοίκων του Kilcolgan, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβάσεις της οδηγίας της ΕΚ για τη στρατηγική 
περιβαλλοντική εκτίμηση σε σχέση με την έγκριση και τον 

   CM–
   PE 415.090/REV. IV
   FdR 907437
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σχεδιασμό ενός τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού 
αερίου (ΥΦΑ) πλησίον των εκβολών του Shannon (Ιρλανδία)
(παρουσία του αναφέροντος)

20. Αναφορά 576/2011, της Anna Marie Thøgersen, δανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την επέκταση μιας μονάδας αποθήκευσης 
φυσικού αερίου σε περιοχή Natura 2000 στη Lille Torup της 
βόρειας Δανίας

   CM–PE 480.719/REV.
   FdR 907462

21. Αναφορά 650/2011 του Μιχάλη Γιαμαλάκη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με παρατυπίες που συνδέονται με τον 
τερματικό σταθμό ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα, στον κόλπο των 
Μεγάρων στην Ελλάδα

   sir

Ενέργεια

22. Αναφορά 1148/2012, της Denisa Lastovkova, σλοβακικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του ιταλοσλοβακικού συνδέσμου για την 
ενέργεια, σχετικά με την ενεργειακή βιομηχανία στη Σλοβακία
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)

   sir

B. Αναφορές των οποίων προτείνεται να περατωθεί η εξέταση υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

23. Αναφορά 0804/2006, του Raúl Urquiaga Cela, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma Jarama Vivo», σχετικά 
με παράτυπες δραστηριότητες που προκαλούν την αποξήρανση 
του ποταμού Jarama (κοινότητα της Μαδρίτης) και κινδύνους να 
πληγούν οι προστατευόμενες γειτνιάζουσες περιοχές

   CM– PE 394.263
   FdR 687617

24. Αναφορά 1456/2007, του Joaquim Monteiro de Barros, 
πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Union Pan Européenne 
de la Propriété Immobilière, σχετικά με προβλήματα που 
αφορούν τον τομέα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη την ΕΕ 
και την αναγκαιότητα ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ

   CM– PE 426.912
   FdR 784473

25. Αναφορά 0129/2008, του C.E., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη φανατική εφαρμογή του ευρωπαϊκού χάρτη για τις 
περιφερειακές ή μειονοτικές γλώσσες στη Γαλικία

   CM– PE 416.470
   FdR 756500

26. Αναφορά 0219/2008, του Javier San Martin Larrinoa, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διαμαρτυρία κατά της κατασκευής 
αποτεφρωτηρίου στο Μπιλμπάο

   CM– PE 423.903
   FdR 782522



PE504.013v01-00 6/9 OJ\923976EL.doc

EL

27. Αναφορά 0359/2008, της Rafaela Amezcua Casas, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociación de Vecinos de 
Favara», σχετικά με την έναρξη λειτουργίας μονάδας μετατροπής 
ενέργειας στη Βαλένθια

   CM– PE 416.494
   FdR 756738

28. Αναφορά 1096/2009, του M.P., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ένα οικοδομικό έργο στη LLucmajor της Μαγιόρκα στις 
Βαλεαρίδες

   CM–PE 448.690/REV.
   FdR 890553

29. Αναφορά 688/2011 του Valeriu Costea, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων

   CM– PE 500.666
   FdR 920492

30. Αναφορά 834/2011 του Ømer Cakmak, δανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσχεση από τις βουλγαρικές αρχές του 
αυτοκίνητου οχήματός του που είναι εγγεγραμμένο στη Δανία

   CM– PE 500.667
   FdR 920494

31. Αναφορά 1098/2011, του Carlo Ruocco, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των ενώσεων Legambiente, Comitato «Sarzana che 
botta», σχετικά με παραβίαση της οδηγίας 2001/42/ΕΚ από την 
περιφέρεια της Λιγουρίας

   CM–PE 486.012/REV.
   FdR 920496

32. Αναφορά 1256/2011, της A. d’A.  ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παραβίαση της οδηγίας 2004/38 εκ μέρους της Γαλλίας

   CM– PE 500.669
   FdR 920498

33. Αναφορά 1401/2011, της Ingeborg Munker, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μεταφορά των συνταξιοδοτικών 
δικαιωμάτων της από την Αυστρία στη Γερμανία

   CM–PE 492.755/REV.
   FdR 920500

34. Αναφορά 110/2012, του David López Segura, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη βιντεοσκόπηση των δημόσιων συνόδων 
της ολομέλειας του δημοτικού συμβουλίου της Mojácar 
(Almería)

   CM– PE 500.673
   FdR 920503

35. Αναφορά 200/2012, του Augusto Rossi, ιταλικής ιθαγένειας, που 
συνοδεύεται από περίπου 4 400 υπογραφές, σχετικά με την 
ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που προέρχεται από το Radio 
Vaticana στη Ρώμη

   CM– PE 500.674
   FdR 920504

36. Αναφορά 221/2012, του Luta Antoine Mwe-Katone, 
κονγκολέζικης ιθαγένειας, σχετικά με ρύπανση των ακτών του 
Κονγκό από τη γαλλική εταιρεία πετρελαίου Perenco

   CM– PE 500.675
   FdR 920505

37. Αναφορά 259/2012, του W.R. (ολλανδικής ιθαγένειας), σχετικά 
με τη μη εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, 
σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των μελών 

   CM– PE 500.679
   FdR 920517
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των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν 
ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών

38. Αναφορά αριθ. 272/2012 του Jerzy Jorasz, πολωνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της εταιρείας «ECOLEVEL s.c.» σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση από τις πολωνικές φορολογικές αρχές των 
νομοθετικών πράξεων της ΕΕ σχετικά με το κοινό σύστημα 
φόρου προστιθέμενης αξίας

   CM– PE 500.720
   FdR 920598

39. Αναφορά 349/2012, της Janet Daunt, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη ρύπανση της κατοικίας της λόγω έργων 
που εκτελέσθηκαν από δημόσιες αρχές

   CM– PE 500.686
   FdR 920524

40. Αναφορά 394/2012, της Ruzena Svedelius, σουηδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ονοματολογίας 
επιστημονικών όρων

   CM– PE 500.688
   FdR 920526

41. Αναφορά 411/2012, του Ingo Rau, γερμανικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 5 υπογραφές, σχετικά με τα ελληνικά κρατικά 
ομόλογα και την προστασία των μικροεπενδυτών
και
Αναφορά 511/2012, του Στυλιανού Γαβριηλίδη, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Κεντρικής Επιτροπής Πολιτικών 
Προσφύγων Ελλάδος, για τη δυσχερή κατάσταση στην οποία 
έχουν περιέλθει 50 000 μικροαποταμιευτές στην Ελλάδα
και
Αναφορά 619/2012, του I.P., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία των ευρωπαίων αποταμιευτών που έχουν επενδύσει σε 
ομόλογα του ελληνικού κράτους

   CM– PE 500.689
   FdR 920527

42. Αναφορά 413/2012, του Petar Troyanski, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ένωσης Anna Politkovskaya για 
την ελευθερία του λόγου», σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες 
όσον αφορά πυρηνικούς σταθμούς στη Βουλγαρία

   CM– PE 500.690
   FdR 920528

43. Αναφορά 499/2012, του Aleksandr Minin, λιθουανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον λιθουανό ακτιβιστή για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα Ales Byalyatski και σχετικά με παλαιότερη αναφορά 
του από το 2005

   CM– PE 500.697
   FdR 920535

44. Αναφορά 505/2012, του Bernard Arliaud, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μια παρέκκλιση που αφορά τη χρήση εντομοκτόνων

   CM– PE 500.699
   FdR 920537

45. Αναφορά 523/2012, του Rudolf Schmitt, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ελλιπή αποζημίωση από την αεροπορική εταιρεία 
Lufthansa κατόπιν ματαίωσης της πτήσης του εξαιτίας της 

   CM– PE 500.701
   FdR 920539
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έκρηξης του ισλανδικού ηφαιστείου Eyjafjallajökull

46. Αναφορά 528/2012, του Roland Moll, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανανέωση της άδειας οδήγησής του και την 
οδηγία 91/439/ΕΟΚ για την άδεια οδήγησης

   CM– PE 500.702
   FdR 920540

47. Αναφορά 534/2012 του Dãnuț Sivu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών στο πλαίσιο των συναλλαγών του με την Raiffeisen 
Bank στη Ρουμανία

   CM– PE 500.704
   FdR 920542

48. Αναφορά 542/2012, του Traian Constantin Novac, ρουμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης πολιτών «Our Banat», 
σχετικά με έργο κατασκευής αυτοκινητοδρόμου στη Ρουμανία

   CM– PE 500.705
   FdR 920543

49. Αναφορά 572/2012, του Gredo Förster, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με γεωργικές επιδοτήσεις της ΕΕ σε αεροπορικές 
εταιρείες για τα γεύματα που σερβίρονται κατά τη διάρκεια της 
πτήσης

   CM– PE 500.707
   FdR 920545

50. Αναφορά 656/2012, του Wolfgang Freundorfer, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με απαγόρευση πώλησης συκωτιού χήνας 
στην ΕΕ

   CM– PE 500.708
   FdR 920546

51. Αναφορά 669/2012, του Davide Giovanni Daleffe, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη στήριξη πρωτοβουλιών υπέρ των 
ατόμων με αναπηρία

   CM– PE 500.709
   FdR 920547

52. Αναφορά 692/2012, του Reinhard Haug, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόδοση των δικαστικών εξόδων και της νομικής
συνδρομής

   CM– PE 500.710
   FdR 920548

53. Αναφορά 703/2012 του Vasil Stavrev, (βουλγαρικής ιθαγένειας), 
σχετικά με αξιώσεις από την ουγγρική αεροπορική εταιρεία Wizz 
Air

   CM– PE 500.711
   FdR 920549

54. Αναφορά 715/2012 του Lázló Göbölös, (ουγγρικής ιθαγένειας), 
σχετικά με τη συμπερίληψη της ειδικότητας της 
καρδιοχειρουργικής στο παράρτημα 5.1.2 της οδηγίας 
2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών 
προσόντων

   CM– PE 500.712
   FdR 920550

55. Αναφορά 726/2012, του Georg Hinzen, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παροχή ολλανδικών δικαστικών εγγράφων

   CM– PE 500.713
   FdR 920551
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56. Αναφορά 741/2012, του R. H., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατάργηση ή την αναθεώρηση της οδηγίας για την προστασία 
της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών

   CM– PE 500.714
   FdR 923355

57. Αναφορά 793/2012, του Egon Schmidt, αυστριακής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης Der Verein Neue Thayatalbahn, σχετικά 
με την επαναλειτουργία της σιδηροδρομικής σύνδεσης του 
Thayatal μεταξύ της Αυστρίας και της Τσεχικής Δημοκρατίας

   CM– PE 500.717
   FdR 920554

58. Αναφορά 814/2012, της M. D. P., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη δέσμευση τρεχούμενων λογαριασμών από την τράπεζα Banca 
Network Investimenti

   CM– PE 500.718
   FdR 920556

59. Αναφορά 902/2012, του Steven Sylvester, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος διαβίωσης αναπήρων στο 
εξωτερικό

   CM– PE 500.723
   FdR 920603

o O o

60. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

    19.02.2013,   9.45 – 12.30   και   14.30 – 17.30 : Ακρόαση σχετικά με την 
ιθαγένεια της ΕΕ

    20.02.2013,   9.00 – 12.30   και   15.00 – 18.30


