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Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2013)223_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τετάρτη 19 Ιουνίου 2013, από 9:00 – 12:30 και από 15:00 – 18:30

Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P4B001

από 09:00 έως 10:30 (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

στις 10:30

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης  (1) PE 513.308
FdR 939788

_________________________
(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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3. Ανακοινώσεις της προέδρου

4. Διάφορα

5. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

*** Ώρα ψηφοφορίας***

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 τελικό (26-10-
2012)- 2012/0297(COD)
Εισηγητής:   ΧΟΥΝΤΗΣ (GUE)
- Έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 507.937
    FdR 930581

    AM– PE 510694v2
    FdR 936912

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

Διερευνητικές επισκέψεις

7. Έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στην Γαλικία, 
Ισπανία (11-13.2.2013)
- εξέταση του σχεδίου εγγράφου εργασίας

   DT–

8. Έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στη Μαδρίτη, 
Ισπανία (21-22.03.2013)
- εξέταση του σχεδίου εγγράφου εργασίας

   DT–
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στις   15:00

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Περιβάλλον

9. Αναφορά 210/2007, του Robert Pocock, ιρλανδικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της οργάνωσης «Voice of Irish Concern for the 
Environment», σχετικά με ανησυχίες που εκφράζονται για την 
προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6) στο πόσιμο νερό 
στην Ιρλανδία
(παρουσία ενός από τους αναφέροντες)
και
Αναφορά 0210/2007, του Walter Graham, βρετανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του «Council of Northern Ireland against 
Fluoridation» (Συμβούλιο της Βορείου Ιρλανδίας κατά της 
φθορίωσης), σχετικά με την ανησυχία που εκφράζεται για την 
προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6) στο πόσιμο νερό στο 
Ηνωμένο Βασίλειο

   CM–
   PE 398.514/REV. V
   FdR 911493

10. Αναφορά 1337/2008, του Nayden Chakarov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 12 υπογραφές, σχετικά με τον 
σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Maritza-Iztok και τη 
ρύπανση της περιοχής γύρω από την πόλη Stara Zagora της 
Βουλγαρίας
και
Αναφορά 1865/2009, του I.P., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την ατμοσφαιρική ρύπανση στην πόλη Stara Zagora της 
κεντρικής Βουλγαρίας
και
Αναφορά 257/2011 , της Tsveta Hristova, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της πρωτοβουλίας πολιτών «Καθαρός 
αέρας στη Stara Zagora», η οποία συνοδεύεται από περίπου 
30.000 υπογραφές, σχετικά με τη ρύπανση του αέρα στην πόλη 
Stara Zagora στην κεντρική Βουλγαρία
(παρουσία ενός από τους αναφέροντες)

   CM–
   PE 426.986/REV. III
   FdR 938673
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11. Αναφορά 958/2012, του Pierre Lacroix, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Federation des Deux Sèvres pour la pêche, 
συνοδευόμενη από 217 υπογραφές, σχετικά με την 
περιβαλλοντική κατάσταση του συστήματος υδάτινων πόρων 
στην περιοχή Deux-Sèvres

   CM– PE 504.295
   FdR 925913

Ανταγωνισμός - Διακρίσεις

12. 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 ενός από τους αναφέροντες)
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 472.131/REV. II
   FdR 920490

   LT ISVAP

   CM–
   PE 478.698/REV. II
   FdR 920487

   CM–
   PE 486.013/REV. II
   FdR 920488

Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις

13. Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή του κοινοτικού νόμου
Εισηγητής:   HELMER
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

   PA–
   PE 513.298
   FdR 939681

14. Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
κατά το 2011 -  (INI) 2013/2051
Εισηγητής:   ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ
(Εξέταση: 19.06.2013  / προθεσμία για την κατάθεση 
τροπολογιών: 24.06.201 /
προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών και ψηφοφορία : 8-
9.07.2013)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156
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Διερευνητική επίσκεψη

15. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Πολωνία (29-
31.05.2013)
- προκαταρκτική προφορική έκθεση

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

16. Αναφορά 1378/2009, του Jamie Andrew Ewing, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Finca Moyano», σχετικά με το έργο 
εγκατάστασης μιας γραμμής υψηλής τάσης στην κοιλάδα Gaucín, 
στη Μάλαγα

   CM–
   PE 456,735/REV. II
   FdR 929922
+ email + Lt Andalucia

17. Αναφορά 1636/2009, του Robert Mark Stewart, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Airbus Operation Ltd», σχετικά με 
τις επιπτώσεις της οδηγίας 2003/41/ΕΚ στους εργαζόμενους της 
Airbus/EADS

   CM–
   PE 441.125/REV. II
   FdR 914298

18. Αναφορά 906/2010, του Stanisław Matuszewski, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
παραγωγών και φορέων εκμετάλλευσης εξοπλισμού αναψυχής 
(«Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń 
Rozrywkowych»), σχετικά με τη νέα πολωνική νομοθεσία περί 
των τυχερών παιχνιδιών και την ασυμβατότητά της με το δίκαιο 
και τις αρχές της ΕΕ στον εν λόγω τομέα

   CM–
   PE 458,730/REV. II
   FdR 931864

19. Αναφορά 1395/2010 του Krzysztof Szremski, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα προβλήματά του με τις πολωνικές και 
ισπανικές αρχές κοινωνικής ασφάλισης στο πλαίσιο αίτησης 
χορήγησης χρηματικών παροχών λόγω ανικανότητας προς 
εργασία

   CM– PE 467,111/REV
   FdR 929925

20. Αναφορά 128/2011 του Klaus Zeitler, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διασυνοριακό πρόβλημα μεταξύ Γερμανίας και 
Γαλλίας που αφορά την ταξινόμηση ρυμουλκούμενου οχήματος

   CM– PE 508,080
   FdR 931884

21. Αναφορά 477/2011 της Margret Tryggvadottir, ισλανδικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Hagsmunasamtök Heimilanna 
(Ένωση Ιδιοκτητών Κατοικιών), η οποία συνοδεύεται από 19 
υπογραφές, σχετικά με μη εφαρμογή από τις ισλανδικές αρχές της 
οδηγίας 93/13/ΕΚ (καταχρηστικοί όροι συμβάσεων) αναφορικά 
με την τραπεζική πίστη

   CM– PE 487.829/REV
   FdR 922952

   ECON Γνωμοδότηση
   JURI Γνωμοδότηση
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22. Αναφορά 950/2011 του Jacek Antonowicz, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες διακρίσεις σε βάρος ατόμων με αναπηρία 
στην πολωνική πόλη Katowice

   CM– PE 487,858/REV
   FdR 931986

23. Αναφορά 386/2012 του Viorel Staicu, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη νομοθεσία που αφορά τον χρόνο αναμονής για τη 
χορήγηση επιδόματος ανεργίας στην Κύπρο

   CM– PE 504.246
   FdR 925836

24. Αναφορά 468/2012 του Roman Dudaryk, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί μη τήρησης εκ μέρους των 
πολωνικών αρχών της απόφασης-πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας 
αναγνώρισης σε ποινικές αποφάσεις οι οποίες επιβάλλουν ποινές 
στερητικές της ελευθερίας ή μέτρα στερητικά της ελευθερίας, για 
το σκοπό της εκτέλεσής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   CM– PE 500.721
   FdR 920600

25. Αναφορά 714/2012 του I.L., κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση από την κυπριακή κυβέρνηση 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας πολιτών

   CM– PE 506,271
   FdR 929945

26. Αναφορά 925/2012, της Helena Iwaniuk, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη ρύπανση της ιδιοκτησίας της από λύματα, και την 
ελλιπή εκτέλεση, εκ μέρους των τοπικών αρχών, σχετικής 
δικαστικής απόφασης

   CM– PE 508,118
   FdR 932002

27. Αναφορά 952/2012, της L. C., πολωνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από άλλες 450 υπογραφές περίπου, σχετικά με
αίτηση προσαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2009 του 
Συμβουλίου για την προστασία των ζώων κατά τη θανάτωσή 
τους, με σκοπό την κατάργηση των διατάξεων που ορίζουν να 
λαμβάνεται υπόψη η θρησκευτική σφαγή

   CM– PE 506,296
   FdR 929992

o O o

28. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
   8  Ιουλίου  2013,  15:00 – 18:30
   9  Ιουλίου  2013,  9:00 – 12:30


