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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, 15.00 – 18.30
Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, 9.00 – 12.30   

Βρυξέλλες

Αίθουσα ASP A3G-2

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 510.502
FdR 933893

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
   20 Φεβρουαρίου 2013

PV– PE 506.095
FdR 928259
+ 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 σε αυτήν 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

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

5. Αναφορά 626/2011 του Daniel Marian Iorga, ρουμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma de Afectados por la 
Hipoteca», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση του ισπανικού 
Συντάγματος σε σχέση με τις υποθήκες που συστήνονται για την 
αγορά ακινήτων
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 179/2012 του José Manuel Álvarez Martín, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την καθιέρωση και την αποδοχή της 
έννοιας της μεταβίβασης αντί πληρωμής (datio in solutum) στην 
Ισπανία σε περιπτώσεις εξώσεων
και
Αναφορά 644/2012 του José Manuel Martin Alvarez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις πρακτικές ενυπόθηκων δανείων και την 
καθιέρωση της έννοιας της μεταβίβασης αντί πληρωμής (datio in 
solutum) στην Ισπανία
και
Αναφορά 783/2012 του/της B.B.C., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παράβαση του ισπανικού Συντάγματος 
όσον αφορά τις τραπεζικές πρακτικές που σχετίζονται με τις 
υποθήκες

   CM– PE 480.721
   FdR 891586

   sir

   sir

   CM– PE 500.716
   FdR921956

6. Αναφορά 513/2012, του Nayden Boyadzhiev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες δόλιες πρακτικές εκ μέρους 
της ισπανικής τράπεζας La Caixa
και
Αναφορά 548/2012 του/της F.L.E, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Plataforma de Afectados Caixanova», η οποία 
συνοδεύεται από 1.579 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη απάτη 
κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες 
τράπεζας καταθέσεων ταμιευτηρίου
και
Αναφορά 676/2012, του Francisco Ramón Valiente Martínez, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά 
την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε πελάτες 
ισπανικών τραπεζών και ταμιευτηρίων
και
Αναφορά 677/2012, της María Alejandra Pizzorno García, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά 

   CM–
   PE 502.154
   FdR 922981
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την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε πελάτες 
ισπανικών τραπεζών και ταμιευτηρίων
και
Αναφορά 785/2012 της Eva Urbano Romero, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη κατάχρηση κατά την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες ισπανικής τράπεζας
και
Αναφορά 788/2012 της Y.A.S.S., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη απάτη κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων σε πελάτη ταμιευτηρίου
και

Αναφορά 949/2012, του Juan Campuzano Casas, ισπανικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 6 υπογραφές, σχετικά με καταχρήσεις 
κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες 
ταμιευτηρίου
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1044/2012, της Mercedes Roman Rodriguez, ισπανικής 
ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 5 υπογραφές, σχετικά με 
εικαζόμενες καταχρήσεις κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων σε πελάτες τραπεζών στην Ισπανία
και
Αναφορά 1247/2012 του Epifanio Vázquez Buendia, ισπανικής 
ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 4 υπογραφές, σχετικά με 
εικαζόμενες καταχρήσεις κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών 
μέσων σε πελάτες ταμιευτηρίων στην Ισπανία
και
Αναφορά 1343/2012 του José Manuel Estévez Rodríguez, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma de afectados 
Vigo Val-Miñor», σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά την 
πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες ταμιευτηρίων 
στην Ισπανία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1498/2012 του Xesus Dominguez Dominguez, 
ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Coordenadora de
Plataformas de Afectados pelas Participaçoes Preferentes e
Obrigaçoes Subordinadas, φέρουσα 43.000 υπογραφές, σχετικά 
με την παράνομη πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων 
υψηλού κινδύνου από τράπεζες στην Ισπανία
(ενδεχομένως παρουσία των αναφερόντων)

   CM–PE 506.326
   FdR 930077

   sir

   sir

Ανταγωνισμός - Διακρίσεις
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7. 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
(παρουσία του αναφέροντος)
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
και
Αναφορά 1105/2011, του Marco Fiorentino, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εναρμόνιση των ευρωπαϊκών ασφαλίστρων

   CM–
   PE 429.628/ΑΝΑΘ. ΙΙ
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 429.628/ΑΝΑΘ. ΙΙ
   FdR 920487

   CM–
   PE 429.628/ΑΝΑΘ. ΙΙ
   FdR 920488

Περιβάλλον

8. Αναφορά 627/2012 της Consuelo González Gordón, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πλημμελή συντήρηση της γέφυρας 
Vizcaya, ενός μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO
(παρουσία της αναφέρουσας)

   sir

Διερευνητική επίσκεψη

9. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Μαδρίτη, 
Ισπανία (21-22.03.2013)
- προκαταρκτική προφορική έκθεση

* * *

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

10. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *
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Πέμπτη 25 Απριλίου 2013

στις  9:00

11. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Διερευνητική επίσκεψη

12. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία, 
Ισπανία (11-13.2.2013)
- εξέταση της έκθεσης για τη ΔΕ

   DT– PE 508.307
   FdR 933660

Γνωμοδότηση και έκθεση

13. 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 τελικό (26-10-
2012)- 2012/0297(COD)
Εισηγητής:   ΧΟΥΝΤΗΣ (GUE)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 7.5.2013 / εξέταση 
τροπολογιών: 27-28.5.2013 /  ψηφοφορία : 19.6.2013)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

   PA– PE 507,937
   FdR 930581

14. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 
2012 (Άρθρο 202, παρ. 8)) (2013/2013 INI 2012)
Εισηγητής:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 13.5 .2013  / 
εξέταση τροπολογιών: 19.6.2013 / ψηφοφορία : 8-9.7.2013)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

Περιβάλλον

15. Αναφορά 944/2004 της Sheila Ellis, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Κάτοικοι κατά τοξικού χώρου ταφής 
αποβλήτων», συνοδευόμενη από 7 υπογραφές, σχετικά με την 
εικαζόμενη παράλειψη του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει 
την οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM–
   PE 367.729/REV. VIII
   FdR 907426
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16. Αναφορά 1152/2010, του Γεωργίου Τούσσα, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 
(ΚΚΕ), σχετικά με επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες 
στον δήμο Ερμιόνης της βορειοανατολικής Πελοποννήσου
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 462.679/REV. III
   FdR 922994

17. 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
(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 478.550/REV
   FdR 903747

18. Αναφορά 439/2012 του Andrea Rutigliano, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη εφαρμογή, εκ μέρους της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, της οδηγίας 2009/147/ΕΚ που αφορά την 
προστασία των άγριων πτηνών

   CM– PE 500.693
   FdR 920531

19. Αναφορά 798/2004 του Nicola Leugio, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη λαθροθηρία στη Μάλτα
και
Αναφορά 334/2005 του Kevin Sourd, γαλλικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 3 υπογραφές, σχετικά με τη σφαγή πτηνών 
στη Μάλτα
και
Αναφορά 886/2005, του Hugues Fanal, βελγικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Βελγικής Βασιλικής Εταιρείας για την Προστασία 
των Πτηνών (LRBPO), σχετικά με τη μεταφορά από τις αρχές της 
Μάλτας της οδηγίας 79/409/EΟΚ για την προστασία των 
αποδημητικών πτηνών
(παρουσία των αναφερόντων)
και
Αναφορά 530/2006, του Lutz Blume, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη θανάτωση πτηνών στη Μάλτα
και
Αναφορά 1091/2007 του κ. Seamus Feeney, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη θήρα προστατευόμενων αποδημητικών 
πτηνών στη Μάλτα και την Κύπρο
και
Αναφορά 1374/2010 του Bernhard Vetter, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παράνομη θήρα μεταναστευτικών πτηνών σε αρκετά 
κράτη μέλη της ΕΕ
και
Αναφορά 1163/2012, του Heinrich Sobol, γερμανικής ιθαγένειας, 

   CM–
   PE 364.842/REV. VI
   FdR 870871

   CM– PE 508.084
   FdR 931900
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σχετικά με τη θανάτωση πτηνών στην Ευρώπη

Μεταφορές

20. Αναφορά 836/2012, του Martin Cunniffe, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της οργάνωσης «West On Track», σχετικά με την 
έλλειψη διαφάνειας και αμεροληψίας στην πολιτική μεταφορών 
της Ιρλανδίας
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 506.278
   FdR 929973
   + παράρτημα

Αναπηρία

21. Συνέχεια στην προφορική ερώτηση (Φεβρουάριος 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
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 478.607
   FdR 887658

   LT Barnier
   OQ + RE

   CM– PE 490.994
   FdR 903806

* * *

B. Αναφορές των οποίων προτείνεται να περατωθεί η εξέταση υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων
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22. Αναφορά 327/2012, του Ulrich Neef, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ομοιόμορφη τάση για τους σιδηροδρόμους στην 
Ευρώπη

   CM– PE 506.257
   FdR 929930

23. Αναφορά αριθ. 0358/2012 του Adolfo Lapi Campilio, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την υπεράσπιση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας έναντι της διαφήμισης

   CM– PE 506.259
   FdR 929933

24. Αναφορά 0416/2012, του Dusan Nakovic, εικαζόμενης 
γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του εκδότη της Glasa 
Dijaspore, σχετικά με την ανάγκη διερεύνησης ανεξιχνίαστων 
εξαφανίσεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Κόσσοβο

   CM– PE 506.261
   FdR 929935

25. 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

26. Αναφορά 0655/2012, του Thomas Jahne, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με άνιση μεταχείριση των εργαζόμενων στην ΕΕ

   CM– PE 506.266
   FdR 929940

27. Αναφορά 0667/2012, του Vincenzo delle Vergini, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με απόφαση της Ιταλικής Υπηρεσίας 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων

   CM– PE 506.268
   FdR 929942

28. Αναφορά 0671/2012, του Philippe Lang, εικαζόμενης γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα όσον αφορά τις κοινωνικές 
παροχές για τους διασυνοριακούς εργαζόμενους

   CM– PE 506.269
   FdR 929943

29. Αναφορά 0699/2012, της Jeanette Fila, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με έλλειψη συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία για την 
προστασία των εργαζομένων που χρησιμοποιούν επικίνδυνες 
ουσίες κατά την εργασία τους

   CM– PE 506.270
   FdR 929944

30. Αναφορά 0754/2012, του Alexander Kunasek, τσεχικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την «κοινωνική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο»

   CM– PE 506.272
   FdR 929946

31. Αναφορά 0767/2012 του Norbert Friedrichs, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Pro Asyl, φέρουσα άλλες 2 
υπογραφές, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας για το 
άσυλο
και
Αναφορά 1073/2012, της Rita Ißleib, γερμανικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 5 υπογραφές, σχετικά με την κατάσταση των 
προσφύγων στη Γερμανία και την Ευρώπη

   CM– PE 506.273
   FdR 929947
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32. Αναφορά 0779/2012, του Daniel Andrei Dedu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ίση μεταχείριση των χρηστών 
κονσολών που έχουν κατασκευαστεί από τις εταιρείες Microsoft, 
Sony και Nintendo

   CM– PE 506.274
   FdR 929948

33. Αναφορά 0839/2012, της Hannelore Thomas, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις συνέπειες των εκπομπών διοξειδίου 
του άνθρακα από τις αεροπορικές μεταφορές

   CM– PE 506.280
   FdR 929976

34. Αναφορά 0845/2012, του U. O., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ίδρυση παρατηρητηρίου για τη διερεύνηση 
δημοσιευμάτων στον Τύπο που υποκινούν το μίσος μεταξύ των 
λαών

   CM– PE 506.282
   FdR 929978

35. Αναφορά 0852/2012, του P.W. Kooiker, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παραπλανητικές επενδυτικές ασφάλειες και υποθήκες 
στις Κάτω Χώρες

   CM– PE 506.283
   FdR 929979

36. Αναφορά 0862/2012 του Otto Röver, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αποφάσεις δικαστηρίων (για τις αγορές 
χρηματοπιστωτικών μέσων) και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Προστασίας των Καταναλωτών της Βαυαρίας

   CM– PE 506.284
   FdR 929980

37. Αναφορά 0863/2012, της Heidrun Schröter, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Dezentrale Abwasserentsorgung 
Gemeinde Trossin», σχετικά με τη συμμόρφωση του δήμου 
Trossin προς τις οδηγίες της ΕΕ για τα λύματα

   CM– PE 506.285
   FdR 929981

38. Αναφορά 0908/2012, του Fernando Scaramozza, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση, εκ μέρους του ιταλικού 
κράτους, κοινοτικών οδηγιών στον τομέα της ενέργειας

   CM– PE 506.290
   FdR 929986

39. Αναφορά 0934/2012, του J. D., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη κατάχρηση από την κατασκευάστρια εταιρεία 
υπολογιστών Apple στον τομέα των φυλλομετρητών (browsers) 
για υπολογιστές-ταμπλέτες

   CM– PE 506.291
   FdR 929987

40. Αναφορά 0935/2012, της R. A., λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη νομοθεσία για ατομικές ιστοσελίδες

   CM– PE 506.292
   FdR 929988

41. Αναφορά 0951/2012, του Josef Müllejans, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα με τις συνταξιοδοτικές του παροχές και 
την ασφάλιση ασθενείας του στις Κάτω Χώρες

   CM– PE 506.295
   FdR 929991

42. Αναφορά 0974/2012, του R. S., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή της οδηγίας περί παροχής υπηρεσιών (2006/123/ 
ΕΚ) στη Γαλλία

  CM– PE 506.301
   FdR 929998
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43. Αναφορά 0977/2012, του Renato Tognini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση του επαγγελματικού τίτλου του 
«δικηγόρου» στην Ιταλία και τη σχετική δοκιμασία επάρκειας

   CM– PE 506.304
   FdR 930054

44. Αναφορά 0978/2012, του Fulvio Fiorentini, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη χρήση ζωντανών δολωμάτων ως μεθόδου κυνηγιού 
στην Ιταλία

   CM– PE 506.305
   FdR 930055

45. Αναφορά 1027/2012, του M.T., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις διαφορές ανάμεσα στους κώδικες οδικής κυκλοφορίας στο 
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης

   CM– PE 506.308
   FdR 930058

46. Αναφορά 1036/2012, του Lorenzo Croce, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ιταλικής Ένωσης Προστασίας των Ζώων και του 
Περιβάλλοντος, σχετικά με την προστασία των σκίουρων στην 
Ιταλία

   CM– PE 506.310
   FdR 930060

47. Αναφορά 1126/2012, του Helmut Hillebrand, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση των προσωρινών 
γερμανικών πινακίδων κυκλοφορίας στο Βέλγιο

   CM– PE 506.317
   FdR 930067

48. Αναφορά 1127/2012, του J. M., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στην ΕΕ

   CM– PE 506.318
   FdR 930068

49. Αναφορά αριθ. 1141/2012, του Yordan Hristov Marinov, 
(βουλγαρικής ιθαγένειας), σχετικά με τις συνθήκες κράτησης στις 
φυλακές Atlant της Βουλγαρίας

   CM– PE 506.319
   FdR 930069

50. Αναφορά 1161/2012, του Hans-Thomas Wacks, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ένδειξη παραγωγού ή παραγωγών 
τροφίμων

   CM– PE 506.321
   FdR 930071

51. Αναφορά 1174/2012, του Massimo Bello, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία

   CM– PE 506.322
   FdR 930073

52. Αναφορά 1181/2012, του/της T.C., βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προτάσεις για τη βελτίωση της πρότασης της 
Επιτροπής όσον αφορά τις συμβάσεις πίστωσης για ακίνητα 
κατοικίας

   CM– PE 506.323
   FdR 930074

53. Αναφορά 1267/2012, του Herman Pichlhöfer, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις διαβάσεις πεζών

   CM– PE 506.327
   FdR 930078

o O o



OJ\933893EL.doc 11/11 PE510.502v01-00

EL

54. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
   27.5.2013,   15.00 – 18.30
   28.5.2013,   9.00 – 12.30


