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Βρυξέλλες

Αίθουσα PHS P4B001

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) ΡE 514.799
FdR 942049

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

3. 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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Διερευνητική επίσκεψη

4. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Πολωνία (29-
31.05.2013)
- εξέταση του σχεδίου εγγράφου εργασίας

   DT–

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 1180/2012, του M.L.G., ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Rifiutarsi», σχετικά με την 
περιβαλλοντική κατάσταση στην περιοχή του Agro Nolano στην 
Καμπανία της Ιταλίας
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 508.154
   FdR 932042

6. Αναφορά 1211/2012, του Angelo Spinillo, ιταλικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 36 υπογραφές, σχετικά με τις τοξικές φωτιές 
αποβλήτων στην επαρχία της Νάπολης και της Caserta
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 508.157
   FdR 932045

   Έκθεση FFV

7. Αναφορά 1223/2011, του Fabiano Filippin, ιταλικής ιθαγένειας, 
φέρουσα 4 υπογραφές, σχετικά με την παρουσία ασυνήθιστων 
ποσοστών διοξίνης σε ζώα ελευθέρας βοσκής στο Friuli (Ιταλία)
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 492.733
   FdR 907479

Κοινωνικές υποθέσεις

8. Αναφορά 74/2010, του Jean Pirotte (βελγικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος της FISP-IFOD (Διακατηγοριακή ομοσπονδία 
δημοσίων υπηρεσιών), σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της 
οδηγίας 2003/88 ΕΚ που αφορά ορισμένες πλευρές της 
διευθέτησης του χρόνου εργασίας από το Βέλγιο
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 464.843
   FdR 866776

  + Lt αναφέροντος

* * *

από 17.30 έως 18.30 (κεκλεισμένων των θυρών)

9. Συνεδρίαση των συντονιστών
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* * *

στις 9.00

10. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

*** Ώρα ψηφοφορίας***

11. Ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
για το 2012 - (INI) 2013/2051
Εισηγητής:   ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

   PR–
   PE 513.107
   FdR 938156

    AM– PE 514.693
    FdR 941122

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

Διερευνητική επίσκεψη

12. Έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στην Γαλικία, 
Ισπανία (11-13.2.2013)
- έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

   DT–

Περιβάλλον

13. Αναφορά 938/2012, της Matilde Font Ten, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Coordinadora Antitransvasaments», σχετικά με 
το προτεινόμενο υδρολογικό σχέδιο για τη λεκάνη απορροής του 
ποταμού Ebro, που θα έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση 
αρκετών περιβαλλοντικών οδηγιών
(παρουσία της αναφέρουσας)

   CM– PE 506.293
   FdR 929989

14. Αναφορά 834/2012, του Miguel Ángel Sánchez Pérez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma en Defensa de los ríos 
Tajo y Alberche», σχετικά με την καταστροφική για το 
περιβάλλον διαχείριση της λεκάνης του ποταμού Τάγου
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 506.277
   FdR 929954

Διερευνητικές επισκέψεις

15. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Μαδρίτη, 
Ισπανία (21-22.03.2013)
- έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

   DT–
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16. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Δανία (20-
21.06.2013)
- προκαταρκτική προφορική έκθεση

Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις

17. Γνωμοδότηση σχετικά με τον καθορισμό της έδρας των 
Θ ε σ μ ι κ ώ ν  Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(AFCO)  2012/2308(INI)
Συντάκτης γνωμοδότησης:   CHICHESTER  (ECR)
(ψηφοφορία: 16-17.09.2013)
- εξέταση τροπολογιών
(ενδεχομένως παρουσία του συντάκτη της αναφοράς 630/2006)

    PA– PE 510.780
    FdR 936267

    AM– PE 513.022
    FdR 937505

18. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 
2012 (Άρθρο 202, παρ. 8)) (2013/2013INI 2012)
Εισηγητής:   MCMILLAN-SCOTT  (ALDE)
(προθεσμία για τροπολογίες: 11.07.2013 στις 17:00  / )
- εξέταση του στατιστικού παραρτήματος

   PR– PE 508.200
   FdR 932434

   DV

* * *

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

19. Αναφορά 1065/2010, του Dominik Kohlhagen, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή των διατάξεων της 
οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και 
των μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να 
διαμένουν ελεύθερα στην επικράτεια των κρατών μελών από τις 
βελγικές αρχές

   CM–
   PE 480.714/ΑΝΑΘ. II
   FdR 938819

20. Αναφορά 81/2011, της M.M., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμό περί διακριτικής μεταχείρισης λόγω εθνικότητας

   CM– PE 
476.018/ΑΝΑΘ.
   FdR 938827

21. Αναφορά 672/2011, του Wolfgang J. Beckermann, γερμανικής 
ιθαγένειας, για τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών του 
προσόντων/τίτλων στην Αυστρία

   CM–
   PE 483.573/ΑΝΑΘ. II
   FdR 938828

22. Αναφορά 883/2011, των Motoristas da Patinter, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των «Motoristas da Patinter» (Οδηγοί 
του Patinter), σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες οι οποίες 

   CM– PE 513,184
   FdR 939000
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διαπράχθηκαν σε βάρος οδηγών που εκτελούν μεταφορές 
εμπορευμάτων από τους αντίστοιχους εργοδότες τους

23. Αναφορά 1267/2011, του Patric Lausch, ουγγρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη νέα ουγγρική νομοθεσία που προβλέπει την 
επιβολή ποινής στους άστεγους ούγγρους υπηκόους

   CM– PE 513.186
   FdR 939002

24. Αναφορά 488/2012, του Pär-Anders Aronsson, σουηδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στο Ισραήλ για 
παράνομο εποικισμό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

   CM– PE 513.189
   FdR 939005

25. Αναφορά 602/2012, του Guido Gatti, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση γάμου μεταξύ προσώπων του ιδίου 
φύλου ακόμη και όταν ένας ενδιαφερόμενος δεν έχει την 
ιθαγένεια της χώρας στην οποία τελείται ο γάμος

   CM– PE 513.192
   FdR 939008

26. Αναφορά 605/2012, της Mariella Cappai, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αίτημα για την επιβολή διατάξεως που καθιστά 
υποχρεωτική την εγκατάσταση σε υπολογιστές λογισμικών 
προγραμμάτων για την προστασία της όρασης

   CM– PE 513.193
   FdR 939009

27. Αναφορά 607/2012, του W. S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
μέτρα προστασίας για την αύξηση της οδικής ασφάλειας

   CM– PE 513.194
   FdR 939010

28. Αναφορά 610/2012, της Cristina Di Marco, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αρωγή στην απασχόληση των γονέων που 
συνοδεύουν παιδιά τα οποία νοσηλεύονται σε νοσοκομειακά 
ιδρύματα για μεγάλες χρονικές περιόδους

   CM– PE 513.195
   FdR 939011

29. Αναφορά 622/2012, του Roger La Richarderie, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με αίτηση αναστολής διοικητικών 
αποφάσεων στον τομέα του οικογενειακού δικαίου που έχουν 
ληφθεί από την γερμανική υπηρεσία πρόνοιας για τα παιδιά και 
τους νέους (Jugendamt)

   CM– PE 513.196
   FdR 939012

30. Αναφορά 660/2012, της Emanuela Consortini, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατανομή των περιουσιακών 
στοιχείων που βρίσκονται σε ιταλικό έδαφος μεταξύ μιας 
ιταλίδας πολίτη και ενός δανού πολίτη

   CM– PE 513.198
   FdR 939014

31. Αναφορά 813/2012, του Sohail Kahn, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με απαγόρευση εφαρμογής των συμβιωτικών 
τεχνολογιών στους ανθρώπους

   CM– PE 513.199
   FdR 939015

32. Αναφορά 831/2012, του Gianluca Sciacchitano, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διαχείριση του νερού στην επαρχία του 
Τράπανι (Σικελία)

   CM– PE 513.202
   FdR 939027
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33. Αναφορά 896/2012, της Reine Dulac, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων στην Πάτρα

   CM– PE 513.204
   FdR 939029

34. Αναφορά 928/2012, της Silvia Beltran Palladares, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τους 
καταναλωτές και το περιβάλλον, σχετικά με τον κίνδυνο που 
ενέχουν τα φυτοφάρμακα για την ανθρώπινη υγεία

   CM– PE 513.205
   FdR 939030

35. Αναφορά 0975/2012, του S. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με απαγόρευση από την ΕΕ των πλοίων που χρησιμοποιούν 
μαζούτ

   CM– PE 513.207
   FdR 939032

36. Αναφορά 1026/2012, του Christopher Gilchrist, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αποδέσμευση πληροφοριών και 
κωδικών παιχνιδιών ηλεκτρονικών υπολογιστών σε περίπτωση 
διακοπής της παροχής υπηρεσιών από τον διαχειριστή του 
διακομιστή

   CM– PE 513.208
   FdR 939033

37. Αναφορά 1061/2012, του Massimo Vitti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Διεθνούς Αμνηστίας, φέρουσα άλλες 8.124 
υπογραφές, σχετικά με τη μη διεξαγωγή ερευνών για τα 
προγράμματα παράδοσης και κράτησης ατόμων που εφαρμόζουν 
οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Ευρώπη

   CM– PE 513.210
   FdR 939035

38. Αναφορά 1076/2012, του Norbert Grass, γερμανικής ιθαγένειας, 
φέρουσα άλλες 2 υπογραφές, σχετικά με τη μόλυνση του 
ποταμού Gerona στην περιοχή Els Poblets της Βαλένθια από μη 
επεξεργασμένα λύματα

   CM– PE 513.212
   FdR 939037

39. Αναφορά 1086/2012, του C.G., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την υποχρέωση των αλλοδαπών οδηγών να φέρουν συσκευή 
για αλκοτέστ όταν οδηγούν στη Γαλλία

   CM– PE 513.213
   FdR 939038

40. Αναφορά 1159/2012, του Η.J.Η. γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον ελάχιστο χώρο μεταξύ των καθισμάτων των αεροπλάνων

   CM– PE 513.216
   FdR 939041

41. Αναφορά 1245/2012, της Ramona Isabela Stancu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παρατυπίες αναφορικά με ένα 
έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

   CM– PE 513.222
   FdR 939047

42. Αναφορά 1283/2012, της Anne Alexandra Eckman, δανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παρενόχληση και βασανισμό 
διαφυλικού ατόμου

   CM– PE 513,224
   FdR 939049
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43. Αναφορά 1285/2012, του J. Afink, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άδεια χειριστή στην Ευρώπη

   CM– PE 513.225
   FdR 939050

44. Αναφορά 1294/2012, της Daniela Brescan, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις χορηγούμενες επιδοτήσεις στον τομέα 
της δασοκομίας

   CM– PE 513.226
   FdR 939055

45. Αναφορά 1300/2012, του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καθιέρωση των βασανιστηρίων ως ποινικού 
αδικήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   CM– PE 513.227
   FdR 939057

46. Αναφορά 1307/2012, της E.V., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διπλή φορολόγηση της γερμανικής της σύνταξης

   CM– PE 513.228
   FdR 939058

o O o

47. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
   16 Σεπτεμβρίου 2013,  15.00 – 18.30
   17 Σεπτεμβρίου 2013,  9.00 – 12.30


