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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-2

στις 9:00

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 506.371
FdR 930410

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:
    21-22 Ιανουαρίου 2013

PV– PE 504.133
FdR 925007
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

4. Διάφορα

_________________________
(1) Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής της 30ής 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

Διερευνητική επίσκεψη

5. Έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στην Γαλικία, 
Ισπανία (11-13.2.2013)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

   DT–

Γνωμοδότηση και έκθεση

6. 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)
(εξέταση τροπολογιών και σχεδίου εγγράφου εργασίας : 
24.04.2013 / προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 07.05
.2013 / εξέταση τροπολογιών: 27-28.05.2013 /  ψηφοφορία: 
19.06.13)
- Εξέταση του σχεδίου έκθεσης της Επιτροπής ENVI

   –

7. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 
2012 (Άρθρο 202, παρ. 8)) (2013/2013INI 2012)
Εισηγητής:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(Εξέταση: 24.04.2013 / προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 
02.05 .2013  / 
εξέταση τροπολογιών: 27-28.05.2013 /  ψηφοφορία: 19.06.2013)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

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

Αναπηρία

8. Αναφορά 1459/2012 της Judith Klein, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Ιδρύματος Ανοικτής Κοινωνίας (Open Society 
Foundations), που στηρίζεται από 12 ενώσεις, σχετικά με την 
κακή χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων  σε σχέση με 
άτομα με αναπηρίες σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης
(παρουσία της αναφέρουσας)

   sir
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9. Αναφορά 279/2012 του I. T., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που ισχύει για 
τα άτομα με αναπηρία στην Ουγγαρία

   CM– PE 496.621
   FdR 914346

10. Αναφορά 1273/2010 του Lorenzo Torto, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ασκούν 
επαγγελματική δραστηριότητα
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 
464.869/ΑΝΑΘ.
   FdR 911519

* * *

από 11.30 έως 12.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

11. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *
στις 3:00

12. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Περιβάλλον

13. Αριθ. 1160/2009 του Werner Sandig, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εγκατάσταση δύο αιολικών πάρκων στη 
μεθοριακή περιοχή Ústí nad Labem της Τσεχίας και τις 
συνεπαγόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε 
γειτνιάζουσες περιοχές της Γερμανίας

   CM– PE 441.094
   FdR 814422

14. Αναφορά 1342/2012 του Raphael Romi, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των ACIPA & CéDpa, σχετικά με την προτεινόμενη 
κατασκευή αερολιμένα στην περιοχή Notre-Dame-des-Landes 
της Γαλλίας και την εικαζόμενη έλλειψη συμμόρφωσης με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1632/2012 του Alain Mustière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 

   CM– PE 504.304
   FdR 925940

   sir
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ονόματος της ACIPRAN, συνοδευόμενη από 3000 υπογραφές, 
υπέρ της προτεινόμενης κατασκευής αερολιμένα στην περιοχή 
Notre-Dame-des-Landes της Γαλλίας
(παρουσία του αναφέροντος)
και
 Αναφορά 1645/2012 του Bruno Genty, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της France Nature Environnement και 5 άλλων 
ενώσεων, σχετικά με το ίδιο σχέδιο κατασκευής
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir

15. Αναφορά 1256/2012 της Michelle Thew, βρετανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «European Coalition to End Animal 
Experiments» (ECEAE), φέρουσα άλλες 220 000 υπογραφές, 
σχετικά με την κατάργηση των πειραμάτων για καλλυντικά σε 
ζώα
(ενδεχομένως, παρουσία της αναφέρουσας)

   sir

16. Αναφορά 336/2012 του C.R., δανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της δανικής εταιρείας προστασίας των ζώων, Dyrenes 
Beskyttelse, σχετικά με συστηματική κοπή της ουράς των 
χοιριδίων στη Δανία
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 496.627
   FdR 914352

Πνευματικά δικαιώματα

17. Αναφορά 334/2011 της C.C., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα με την αγορά ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο
και

   CM– PE 
476.024/ΑΝΑΘ.
   FdR 911529

Αναφορά 1236/2011 του Michael Rolfe, βρετανικής ιθαγένειας, 
και 4 συνυπογραφόντων, σχετικά με την κυπριακή νομοθεσία 
περί οικοδομών και του φερόμενου ασυμβίβαστου με τις 
διατάξεις του καταναλωτή της ΕΕ
και

   CM– PE 
494.727/ΑΝΑΘ.
   FdR 920497

Αναφορά 1251/2011 του Eric Catten, βρετανικής ιθαγένειας, για 
προβλήματα σε σχέση με αγορά ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 498.095
   FdR 917156
   LTtoCY

Κοινωνικές υποθέσεις

18. Αναφορά 267/2012 του József Darányi, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 474/2012 του Karoly Katus, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, η 

   CM– PE 506.254
   FdR 929917
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οποία συνοδεύεται από 1.860 υπογραφές, σχετικά με την 
κατάργηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης στην 
Ουγγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 479/2012 του/της L.G.T., ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 483/2012 του Attila Fazekas, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 625/2012 του Csaba Nyakó, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση των συστημάτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 762/2012 του Florian Koczka, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και

Αναφορά 1144/2012 του István Balogh, (ουγγρικής ιθαγένειας), 
σχετικά με την κατάργηση των ρυθμίσεων περί πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
και
Αναφορά 1261/2012 του László Kuti, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της 'KNOE' (Ένωση για την προστασία των 
συμφερόντων των ατόμων που λαμβάνουν πρόωρη 
συνταξιοδότηση), σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος 
πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία
(παρουσία του αναφέροντος)

Επιχείρηση

19. Αναφορά 1557/2009 της Izabella Mészárosné Györvári, 
ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Vállalkozások 
Érdekvédelmi Szövetsége (Ένωση για την Προστασία των 
Συμφερόντων των Επιχειρήσεων) σχετικά με διακρίσεις σε βάρος 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουγγαρία και τη μη 
συμμόρφωση προς πρότυπα της ΕΕ

   CM– PE 467.093
   FdR 870245

   HUreply
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* * *

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

20. Αναφορά 192/2006 της Rosemaire Hennecke Gramatzki, 
γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναστολή του σχεδίου 
κατασκευής του αυτοκινητόδρομου A-48 μεταξύ Vejer και 
Algeciras

   CM–
   PE 386.619/REV. III
   FdR 878984

21. Αναφορά 1226/2007 του κ. Juan de Dios Ramirez Heredia, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ΜΚΟ «Union Romani», 
σχετικά με την ασυμβατότητα του ιταλικού διατάγματος για την 
έκδοση των πολιτών Ρομ που προέρχονται από τη Ρουμανία με 
την οδηγία 2004/38/ΕΚ
και
Αναφορά 702/2008 του Juan de Dios Ramirez Heredia, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Union Romani», σχετικά με 
ισχυρισμούς για ρατσιστικές ενέργειες σε βάρος εκπροσώπων της 
κοινότητας των Ρομ στο Ponticelli (Νάπολη)

   CM–
   PE 414.256/REV. III
   FdR 896363

22. Αναφορά 179/2008 του κ. Alberto Mayor Barajona, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης «Ecologistas en Acciσn» 
(Guadalajara), σχετικά με τις εικαζόμενες παραβιάσεις της 
κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περίπτωση της 
έγκρισης ενός έργου αστικής ανάπτυξης στην περιοχή Vega del 
Henares (Castilla-La Mancha)

   CM–
   PE 441.081/REV. II
   FdR 925789

23. Αναφορά 1779/2008 της Maximina Canseco Prieto, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Σοσιαλιστικού Κόμματος της 
Γαλικίας, η οποία συνοδεύεται από δύο ακόμη υπογραφές, 
σχετικά με την προβλεπόμενη κατασκευή αυτοκινητόδρομου 
στην κοιλάδα του ποταμού Lor, στο Lugo της Ισπανίας

   CM–
   PE 439.188/REV. II
   FdR 882113

24. Αναφορά 259/2009 της κ. και του κ. Hallam, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με ισχυρισμούς περί απάτης και 
παραπλανητικής διαφήμισης από την εταιρεία «DCC 
International Property» που εδρεύει στην Ισπανία

   CM– PE 428.103
   FdR 789529
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25. Αναφορά 835/2009 της María Alejandra Pérez Montedeoca, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma por la 
alternativa del anillo insular», σχετικά με κατασκευαστικές 
εργασίες στο πλαίσιο του έργου «cierre del anillo insular» στη 
νήσο Τενερίφη των Κανάριων Νήσων 
και
Αναφορά 1241/2009 του I. I. Rodríguez Cámara, ισπανικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 69 υπογραφές, σχετικά με 
τη διαπλάτυνση ενός δρόμου στο Εcod de los Vinos, Τενερίφη.

   CM– PE 
438.318/ΑΝΑΘ.
   FdR 810959

26. Αναφορά 1131/2009 του Jonás Pérez de León, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των Πρασίνων «Verdes, Partido Verde 
Canario», σχετικά με τις βιομηχανικές δραστηριότητες που 
εκτελούνται στην παράκτια ζώνη του Riquel, περιοχή 
«Acantilados de los perros», στην Τενερίφη

   CM– PE 450.773
   FdR 834543

27. Αναφορά 403/2010 του Joan Baptista Orquín Caselles, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Foro de participación ciudadana de 
la agenda local 21 de Oliva» (Κίνηση Πολιτών Oliva local 
Agenda 21), σχετικά με το σχέδιο ηλεκτρικής γραμμής μεταξύ 
Gandia και Vejer

   CM– PE 452.742
   FdR 838887

28. Αναφορά 580/2010 του Salvador López Florencio, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης χονδρεμπόρων ιχθύων «El 
Barranco», σχετικά με το μονοπώλιο της «Mercasevilla» στο 
χονδρεμπόριο ιχθύων

   CM– PE 
458.697/ΑΝΑΘ.
   FdR 914302

29. 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. II
   FdR 925796

30. Αναφορά 1218/2010 του Claudiu Cristea, ρουμανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Ένωσης Δράσης για το Arad, σχετικά με την 
απαράδεκτη τροποποίηση των στόχων της προβλεπόμενης 
αποκατάστασης του ιστορικού κέντρου της πόλης Arad με 
χρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ και τον αρνητικό αντίκτυπο στο 
μνημείο της «γέφυρας του Τραϊανού»

   CM– PE 
462.686/ΑΝΑΘ.
   FdR 903691

31. Αναφορά 1585/2010 της V. T., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
δικαιώματά της ως πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ηνωμένο 
Βασίλειο  

   CM– PE 467.127
   FdR 870298

32. Αναφορά 195/2011 του Baudilio Ros Prat, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του Καταλανικού Γεωργικού Ινστιτούτου San Isidro, 
σχετικά με το έργο του αρδευτικού καναλιού Segara-Garrigues 
στη Lérida 

   CM– PE 
475.814/ΑΝΑΘ.
   FdR 925816
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33. Αναφορά 295/2011 του Colin MacDonald, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη δημοσίευση νόμων και οδηγιών

   CM–
   PE 469.947/REV. II
   FdR 925798

34. Αναφορά 727/2011 του Mihai Dulgheru, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση ναυτικών προσόντων που 
αποκτήθηκαν στη Ρουμανία

   CM– PE 485.971
   FdR 896414

35. Αναφορά 786/2011 του P. S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη φορολόγηση των 
αποταμιεύσεων στους υπαλλήλους της Κοινότητας

   CM– PE 
480.729/ΑΝΑΘ.
   FdR 925820

36. Αναφορά 1343/2011 του L.C.C., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απόρριψη καρτών που εκδίδονται από τις ρουμανικές 
τράπεζες για πληρωμές εντός της ΕΕ

   CM– PE 494.733
   FdR 911571

37. Αναφορά 1396/2011 του Roberto Giurastante, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Greenaction Transnational, σχετικά 
με την αρμοδιότητα της επιχείρησης Equitalia Nord S.p.A. για
είσπραξη φόρων στην Τεργέστη (Ιταλία)

   CM– PE 494.742
   FdR 911580

38. Αναφορά αριθ. 400/2012 του Félix Romero Colmenar, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα επαγγελματικά προσόντα που 
απαιτούνται για την οδήγηση ασθενοφόρου

   CM– PE 504.247
   FdR 925838

39. Αναφορά 410/2012 του Thomas Lück, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παρουσία ουρανίου σε τεχνητά λιπάσματα

   CM– PE 502.143
   FdR 922967

40. Αναφορά 414/2012 της Stefanie Mack, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με υπόθεση κακοδιοίκησης της Επιτροπής

   CM– PE 502.144
   FdR 922968

41. Αναφορά 430/2012 του Heikki Auvinen, φινλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόλυσή του από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από 
τη θέση του ως υπευθύνου ομάδας στο πλαίσιο εκπαιδευτικού 
προγράμματος της ΕΕ στο Τουρκμενιστάν

   CM– PE 502.146
   FdR 922971

42. Αναφορά 492/2012 του C.F., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το αίτημά του για άσκηση πιέσεων στο Κογκρέσο των ΗΠΑ ώστε 
να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την ανταλλαγή και την 
προστασία των πληροφοριών στον κυβερνοχώρο (CISPA)

   CM– PE 502.151
   FdR 922978

43. Αναφορά 614/2012 του Gianfranco Zuccato, ιταλικής ιθαγένειας, 
όσον αφορά την οδηγία 2002/92/ΕΚ σχετικά με την ασφαλιστική 
διαμεσολάβηση

   CM– PE 504.258
   FdR 925855
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44. Αναφορά 631/2012 του Tiago Guimarães, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με νέες βιοτεχνολογίες μεταθανάτιας 
συλλογής και κρυοσυντήρησης του σπέρματος των ιπποειδών

   CM– PE 502.158
   FdR 922985

45. Αναφορά 634/2012 του I.M.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παραβίαση της οδηγίας για τις υπηρεσίες όσον αφορά την 
άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή οδήγησης

   CM– PE 504.260
   FdR 925857

46. Αναφορά 673/2012 της Armelle de Coulihac-Mazerieux, 
γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ενώσεως "Vivre à la 
Défense", σχετικά με την παραβίαση του γαλλικού νόμου περί 
εταιρειών κοινωνικής στέγασης από την εταιρεία LOGIS-
TRANSPORTS  

   CM– PE 504.262
   FdR 925859

47. Αναφορά 686/2012 του Enrique González Blanco, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πρόσβαση στα λεωφορεία δημόσιας 
χρήσης στον δήμο της Μαδρίτης

   CM– PE 504.263
   FdR 925861

48. Αναφορά 723/2012 του Raphaël Murswieck, (γαλλογερμανικής 
ιθαγένειας), σχετικά με προβλήματα που αφορούν διασυνοριακές 
συναλλαγές για φορολογικά ζητήματα και κοινωνικές παροχές 
μεταξύ της Γερμανίας και της Γαλλίας

   CM– PE 504.265
   FdR 925864

49. Αναφορά 0728/2012 του Rudi Clemens, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τεχνικά και εργονομικά πρότυπα για τα χωματουργικά 
μηχανήματα

   CM– PE 504.266
   FdR 925865

50. Αναφορά 739/2012 του Marco Lamperti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καθιέρωση άδειας παραμονής για συγκατοίκηση

   CM– PE 504.267
   FdR 925871

51. Αναφορά 0755/2012 του L.Μ., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ανεπάρκειες του νομικού συστήματος στην Ουγγαρία

   CM– PE 504.268
   FdR 925877

52. Αναφορά 756/2012 του M. U., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την άνιση μεταχείριση μικρών συστημάτων ηλιακής ενέργειας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   CM– PE 504.269
   FdR 925878

53. Αναφορά 795/2012 του Klaus Pöchhacker, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μετάφραση όλων των προσβάσιμων 
από το κοινό κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   CM– PE 504.271
   FdR 925880

54. Αναφορά 796/2012 του Philipp Schmagold, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση συσκευών ρύθμισης της 
κατανάλωσης αντί της ταχύτητας σε οχήματα ιδιωτικής και 
επαγγελματικής χρήσης

   CM– PE 504.272
   FdR 925881
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55. Αναφορά 811/2012 της E. R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την πιθανή έκδοση του Julian Assange στις Ηνωμένες Πολιτείες

   CM– PE 504.273
   FdR 925882

56. Αναφορά 840/2012 των Anli Heuser-He και Liangchun Yu, 
γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 84 υπογραφές, σχετικά με 
τις κινεζικές συντάξεις για τους γερμανούς πολίτες κινεζικής 
καταγωγής

   CM– PE 504.275
   FdR 925885

57. Αναφορά αριθ. 851/2012 του κ. W. C. H. Bost, ολλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα με τις πολωνικές φορολογικές 
αρχές

   CM– PE 504.276
   FdR 925886

58. Αναφορά 860/2012 της Gabriele Steinbach, γερμανικής 
ιθαγένειας, με 3678 υπογραφές, σχετικά με την αποπτέρωση 
ζωντανών χηνών

   CM– PE 504.278
   FdR 925888

59. Αναφορά 861/2012 του Ewgeni Dimke, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση της βισφενόλης Α

   CM– PE 504.279
   FdR 925889

60. Αναφορά 867/2012 του André Wirths, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ανάκληση της άδειας οδήγησής του

   CM– PE 504.280
   FdR 925891

61. Αναφορά 877/2012 του Francisco da Conceição Norte, 
πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης των κατοίκων 
του Bom Sucesso για την προστασία της λίμνης Óbidos «The 
Bom Sucesso Residents’ Association for the Protection of Lake 
Óbidos», η οποία συνοδεύεται από τρεις υπογραφές, σχετικά με 
την εικαζόμενη κατεδάφιση δύο δεξαμενών νερού, η κατασκευή 
των οποίων έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
στην πόλη Bom Sucesso, στην περιοχή Óbidos της Πορτογαλίας 

   CM– PE 504.282
   FdR 925893

62. Αναφορά 885/2012 του George Albert Fabrizio Niedbala 
(άγνωστης ιθαγένειας), σχετικά με τον φόρο που επιβάλλεται στα 
αυτοκίνητα στην Πορτογαλία

   CM– PE 504.283
   FdR 925894

63. Αναφορά 892/2012 του Marcello Marafante, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αντίθεση στην έρευνα και την εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων στο έδαφος του Carpignano Sesia (Ιταλία)

   CM– PE 504.285
   FdR 925896

64. Αναφορά 901/2012 του Giulio Cossu, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης της έρευνας για τα 
βλαστοκύτταρα στην Ευρώπη

   CM– PE 504.286
   FdR 925897

65. Αναφορά 907/2012 του Alain Roth, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Soultz RD422», που συνοδεύεται από περίπου 70 
υπογραφές, σχετικά με τη διαμετακομιστική κυκλοφορία που 
διέρχεται από την κοινότητα Soultz-les-Bains στην Αλσατία 

   CM– PE 504.287
   FdR 925899
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(Γαλλία)

66. Αναφορά 910/2012 του D. V., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη εφαρμογή της οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών 
μέσων (2006/73/ΕΚ). Μη δημιουργία της κατηγορίας 
Οικονομικών Συμβούλων

   CM– PE 504.288
   FdR 925902

67. Αναφορά 912/2012 του Ernesto Arvelo Díaz, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το ενδεχόμενο επικάλυψης ονομασιών 
προέλευσης σε οινοπαραγωγική περιοχή των Καναρίων Νήσων

   CM– PE 504.289
   FdR 925903

68. Αναφορά 930/2012 της Silvia Beltran Palladares, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τους 
καταναλωτές και το περιβάλλον, σχετικά με την απαγόρευση της 
ασπαρτάμης στα τρόφιμα που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση

   CM– PE 504.290
   FdR 925905

69. Αναφορά 959/2012 της Paula Romero Ganuza, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την έγκριση και την αναγνώριση των 
αλλοδαπών δασκάλων στη Γερμανία

   CM– PE 504.295
   FdR 925913

70. Αναφορά 1011/2012 της Constantina Dumitrescu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις πρακτικές του ομίλου τραπεζών BRD

   CM– PE 504.299
   FdR 925932

71. Αναφορά 1048/2012 του Brendan Freeman, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη νομοθεσία για τα cookies

   CM– PE 504.302
   FdR 925937

72. Αναφορά 1064/2012 του Don Heenan, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αναδρομική τροποποίηση των προϋποθέσεων παροχής 
επιδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος για τις μειονεκτικές 
περιοχές

   CM– PE 504.303
   FdR 925938

73. Αναφορά 1172/2012 του David Collins, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προταθείσα εξαγορά της Aer Lingus από την 
Ryanair

   sir
   EC decision 27.02.13

o O o

74. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης
   24 Απριλίου 2013,  15.00 – 18.30
   25 Απριλίου 2013,  9.00 – 12.30


