
OJ\1057036EL.doc PE554.756v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014 - 2019

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ (2015)241_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συνεδρίαση

Πέμπτη 16 Απριλίου 2015, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα ASP A1G-3

από 9.00 έως 10.00 (κεκλεισμένων των θυρών)

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

* * *

στις 10:00

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) PE 554.756
FdR 1057036

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
 26 Φεβρουαρίου 2015

PV– PE 549.362
FdR 1054772
+ παραρτήματα

_________________________

(1) Σύμφωνα με την από 30 Σεπτεμβρίου 1997 απόφαση της Επιτροπής Αναφορών βάσει του εγγράφου 
εργασίας PE 223.544, τα σημεία των τμημάτων Β του σχεδίου ημερήσιας διάταξης δεν συζητούνται κατά τη 
συνεδρίαση. Ωστόσο, κάθε μέλος δύναται να ζητήσει έως το τέλος της συνεδρίασης τη μεταφορά ενός σημείου 
από το τμήμα Β στο τμήμα Α· το σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στο τμήμα Α προσεχούς συνεδρίασης για 
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να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.

4. Ανακοινώσεις του προέδρου

5. Διάφορα

6. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των 
συντονιστών

Γνωμοδοτήσεις

*** Ώρα ψηφοφορίας***

7. Γνωμοδότηση σχετικά με τις συστάσεις προς την Επιτροπή όσον 
αφορά τις διαπραγματεύσεις για τη διατλαντική εταιρική σχέση 
εμπορίου και επενδύσεων (TTIP) (για την INTA) (2014/2228 
(INI))
Εισηγητής:    WALESA  (EPP)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 23.03.2015)
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 549.172-v02
    FdR 1052565

    AM– PE 522.063
    FdR 1055208

8. Γνωμοδότηση σχετικά με την ετήσια έκθεση για την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ (2013-2014) (για την LIBE)
(2014/2254 (INI))
Εισηγητής:    CABEZON RUIZ  (S-D)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16.03.15)

- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 549.253
    FdR 1050326

    AM– PE 551.898-v02
    FdR 1055375

***Τέλος ψηφοφορίας***

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές προς συζήτηση στην Επιτροπή Αναφορών βάσει της γραπτής απάντησης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων εγγράφων που ελήφθησαν

Περιβάλλον

9. Αναφορά αριθ. 1004/2014 του Paul Stefan, αυστριακής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Συλλόγου του οικοτόπου Mattigtal 
(Verein Lebensraum Mattigtal), σχετικά με εικαζόμενη 
καταστρατήγηση της οδηγίας για την εκτίμηση των επιπτώσεων 
στο περιβάλλον όσον αφορά τον αυτοκινητόδρομο Β147 στην 
Αυστρία
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir
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10. Αναφορά αριθ. 1833/2013 των Gisela Urban και Gabriele 
Menzel, γερμανικής ιθαγένειας, για λογαριασμό διαφόρων 
οργανώσεων προστασίας των ζώων, συνοδευόμενη από 7724 
υπογραφές, κατά των πειραμάτων σε ζώα και του κανονισμού 
REACH
(παρουσία των αναφερόντων)

   CM– PE 535.850
   FdR 1029446

Απάτη - διαφθορά

11. Αναφορά αριθ. 0570/2013 του Ernesto Sojo, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διαφθορά στη Ρουμανία
(παρουσία του αναφέροντος)

   sir
   LT RO

Γνωμοδοτήσεις

12. Γνωμοδότηση σχετικά με τη συνέχεια της Ευρωπαϊκής 
Πρωτοβουλίας Πολιτών «Δικαίωμα στο νερό» (Right2Water) 
(για την ENVI)
(2014/2239 (INI))
Εισηγήτρια:   AUKEN  (GREENS )
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών, κατά προτίμηση στα αγγλικά: 
17.04.2015  /  ψηφοφορία: 5.05.15)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 551.864
    FdR 1053143

13. Γνωμοδότηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών 
(για την AFCO)
(2014/2257 (INI))
Εισηγήτρια:    BECERRA BASTERRECHEA  (ALDE)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών:  23.04.15  /  ψηφοφορία: 
23.06.15)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 551.974
    FdR 1054485

* * *

στις 15:00
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14. Αναφορά αριθ. 0725/2011, του Bernhard Kempen, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος έξι επιχειρήσεων, σχετικά με την 
υποχρεωτική συμμετοχή στα εμπορικά και βιομηχανικά 
επιμελητήρια της Αυστρίας και της Γερμανίας
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)

   CM– PE 485.970
   FdR 896413

   Γνωμοδότηση JURI
   LT Law Faculty Köln

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες - Δικαιώματα των καταναλωτών

15. Αναφορά αριθ. 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 αριθ. 179/2012 του José Manuel Martín Álvarez, 
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 αριθ. 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
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 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 
και
Αναφορά αριθ. 1669/2012 του Pedro Mollar Roda, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την καθιέρωση του θεσμού «δόση αντί 
καταβολής» στην ισπανική νομοθεσία για τις υποθήκες
και
Αναφορά αριθ. 0996/2013 των Pablo Monedero Valero και Ana 
Valera Vera, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη θέσπιση 
μεταβίβασης αντί πληρωμής στην ισπανική νομοθεσία περί 
υποθηκών
και
Αναφορά αριθ. 1345/2013 του Eduardo Lledias Eduardo, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναγκαστική πώληση 
ακίνητης περιουσίας λόγω αδυναμίας αποπληρωμής τραπεζών 
στην Ισπανία

   CM–
   PE 480.721/ΑΝΑΘ. II
   FdR 891586

   LT ES

   CM– PE 537.233
   FdR 1032511

   CM– PE 537.456
   FdR 1034241

  CM– PE 544.428
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και
Αναφορά αριθ. 1249/2013 του Manuel Garcia Barba, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση δείκτη αναφοράς ενυπόθηκου 
δανείου για τον καθορισμό επιτοκίων υποθήκης
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 1436/2013 του/της Α.Τ., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μονομερή μεταβολή των όρων ενυπόθηκου δανείου 
στην Ισπανία 
και
Αναφορά αριθ. 1705/2013 του Antonio Jurado Checa, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της εκστρατείας «Πορεία για την 
αξιοπρέπεια», σχετικά με τον ισπανικό νόμο για τις υποθήκες
και
Αναφορά αριθ. 1736/2013 του Jose Javier Martinez Chantada, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον ισπανικό νόμο περί 
ενυπόθηκων δανείων
και
Αναφορά αριθ. 2120/2013 του/της L.M.V.M., ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα ενυπόθηκα δάνεια στην Ισπανία
και
Αναφορά αριθ. 2159/2013 της Dolores Morales Berenguel, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ισπανική νομοθεσία περί 
ενυπόθηκων δανείων
και
Αναφορά αριθ. 2440/2013 του Lauzinete Manzioli, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με το δίκαιο της Ισπανίας για τα ενυπόθηκα 
δάνεια
και
Αναφορά αριθ. 2563/2013 του Jose Lacalle Marqez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Fundacion YouBank, φέρουσα άλλες 
2000 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενους καταχρηστικούς όρους 
ενυπόθηκου δανείου (clausula suelo de hipoteca) στην Ισπανία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 2610/2013 της Amparo Yoldi, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την ακύρωση σύμβασης ενυπόθηκου 
δανείου στην Ισπανία

   FdR 1044197

   sir

   CM– PE 546.930
   FdR 1048462

   CM– PE 551.815
   FdR 1052982

   CM– PE 551.826
   FdR 1052993

   sir

   sir

16. Αναφορά αριθ. 513/2012, του Nayden Boyadzhiev, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες δόλιες πρακτικές εκ μέρους 
της ισπανικής τράπεζας La Caixa
και
Αναφορά αριθ. 548/2012 του/της F.L.E, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Plataforma de Afectados Caixanova», η οποία 
συνοδεύεται από 1579 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη απάτη 
κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες 

   CM–
   PE 502.154/ΑΝΑΘ.
   FdR 1003948

   LT ES1



PE554.756v01-00 6/14 OJ\1057036EL.doc

EL

τράπεζας καταθέσεων ταμιευτηρίου
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 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 αριθ. 677/2012 της María Alejandra Pizzorno García, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά 
την πώληση χρηματοπιστωτικών προϊόντων σε πελάτες 
ισπανικών τραπεζών και ταμιευτηρίων
και
Αναφορά αριθ. 785/2012 της Eva Urbano Romero, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη κατάχρηση κατά την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες ισπανικής τράπεζας
και
Αναφορά αριθ. 788/2012 του/της Y.A.S.S., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη απάτη κατά την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτη ταμιευτηρίου
και
Αναφορά αριθ. 949/2012 του Juan Campuzano Casas, ισπανικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 6 υπογραφές, σχετικά με καταχρήσεις 
κατά την πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες 
ταμιευτηρίου
και
Αναφορά αριθ. 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 αριθ. 1247/2012 του Epifanio Vázquez Buendia, 
ισπανικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 4 υπογραφές, σχετικά 
με εικαζόμενες καταχρήσεις κατά την πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων σε πελάτες τραπεζών στην Ισπανία
και
Αναφορά αριθ. 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 αριθ. 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 

   LT ES2

   CM– PE 523.149
   FdR 1010219
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υψηλού κινδύνου από τράπεζες στην Ισπανία
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 1662/2012 της Amparo García Ovejero, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με υποψίες απάτης και κατάχρησης κατά την 
πώληση χρηματοδοτικών προϊόντων σε πελάτη από τράπεζα 
καταθέσεων
και
Αναφορά αριθ. 1761/2012 του/της N.G.C., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αθέμιτη πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων 
υψηλού κινδύνου, «participaciones preferentes», σε πελάτες 
ταμιευτηρίων στην Ισπανία
και
Αναφορά αριθ. 1851/2012 του Rufino Manzaneque Ramos, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αθέμιτη πώληση 
χρηματοπιστωτικών μέσων υψηλού κινδύνου, «participaciones 
preferentes», σε πελάτες ταμιευτηρίων στην Ισπανία
και
Αναφορά αριθ. 1864/2012 του/της R.Τ.M., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αθέμιτη πώληση χρηματοπιστωτικών μέσων 
υψηλού κινδύνου, «participaciones preferentes», σε πελάτες 
ταμιευτηρίων στην Ισπανία
και
Αναφορά αριθ. 0169/2013 του Agustín Valero Gómez, ισπανικής 
ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 43 υπογραφές, σχετικά με την 
παράνομη πώληση προνομιούχων μετοχών (participaciones 
preferentes), ενός επισφαλούς χρηματοπιστωτικού μέσου, σε 
πελάτες τραπεζών στην Ισπανία
(ενδεχομένως, παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 0171/2013 της Ana María Cedeira Zas, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Plataforma de Afectados por 
Participaciones Preferentes y Subordinadas de A Coruña, σχετικά 
με την παράνομη πώληση επισφαλών χρηματοπιστωτικών μέσων 
σε πελάτες τραπεζών στην Ισπανία
(παρουσία της αναφέρουσας)
και
Αναφορά αριθ. 2206/2013 της Montserrat Domeque Serrano, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την πώληση προνομιούχων 
μετοχών
και
Αναφορά αριθ. 2215/2013 του/της A.P.R., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προσωπικό οικονομικό πρόβλημα
και
Αναφορά αριθ. 2228/2013 του Santiago del Olmo del Olmo, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την απώλεια των καταθέσεων 
που επενδύθηκαν σε μετοχές και την αποζημίωση για την 
απώλεια αυτή

   CM– PE 532.482
   FdR 1028551

   CM– PE 544.451
   FdR 1044220

   CM– PE 546.940
   FdR 1048474

   CM– PE 546.943
   FdR 1048509
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και
Αναφορά αριθ. 2243/2013 της Miriam Pardo Navarro, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις επιπτώσεις των προνομιούχων μετοχών 
στους μικροεπενδυτές
και
Αναφορά αριθ. 2274/2013 του Lopez Ramirez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με αθέμιτες πρακτικές των τραπεζών στην 
Ισπανία

Περιβάλλον

Παρακολούθηση των συστάσεων στο πλαίσιο της έκθεσης για τη διερευνητική επίσκεψη 
στην Ελλάδα  
(18 - 20.09.2013) όσον αφορά τη διαχείριση αποβλήτων στην Αττική, την Πελοπόννησο, τη 
Θεσπρωτία και την Κέρκυρα, και η οποία καλύπτει τα εξής:

17. Αναφορά αριθ. 0078/2007 του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρου διάθεσης 
απορριμμάτων σε τοποθεσία στην Ανατολική Αττική
και
Αναφορά αριθ. 0573/2011 του Κωνσταντίνου 
Παπαδιγενόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 
2220 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 396.614/ΑΝΑΘ. 
VI
   FdR 1029808

   CM–
   PE 478.550/ΑΝΑΘ. II
   FdR 943023

18. Αναφορά αριθ. 1710/2013 του Κυριάκου Γκίκα, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής της Φυλής 
και τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον και στην υγεία των 
κατοίκων της περιοχής
(παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά αριθ. 2887/2013 του Χαρίλαου Μαρμάρου, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Επιτροπής Αγώνα Φυλής, η οποία 
συνοδεύεται από 1520 υπογραφές, σχετικά με τις επιπτώσεις του 
χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην ευρύτερη περιοχή 
και στους κατοίκους της, καθώς και σχετικά με το οριστικό 
κλείσιμο του χώρου.

   CM– PE 541.580
   FdR 1039645

   sir

19. Αναφορά αριθ. 0978/2008 του Διονυσίου Παπαδόπουλου, 
ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του δημοτικού συμβουλίου 
της Μεγαλόπολης, σχετικά με την ανεπαρκή εφαρμογή εκ μέρους 
των ελληνικών αρχών των κοινοτικών κριτηρίων και διαδικασιών 
υποδοχής των αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευής χώρου 

   CM–
   PE 421.179/ΑΝΑΘ. V
   FdR 1039542
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υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της 
Πελοποννήσου, στην Ελλάδα
(παρουσία των αναφερόντων)
(παρουσία εκπροσώπου του ελληνικού Υπουργείου Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

20. Αναφορά αριθ. 1152/2010 του Γεωργίου Τούσσα, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος 
(ΚΚΕ), σχετικά με επιβλαβείς για το περιβάλλον δραστηριότητες 
στο δήμο Ερμιόνης της βορειοανατολικής Πελοποννήσου

   CM–
   PE 462.679/ΑΝΑΘ. 
VI
   FdR 1026025

21. Αναφορά αριθ. 0212/2008 του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής 
απορριμμάτων
(παρουσία του αναφέροντος)

   CM–
   PE 416.475/ΑΝΑΘ. 
VIΙ
   FdR 1029810

* * *

B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

22. Αναφορά αριθ. 0295/2005 του James Lunney, εικαζόμενης 
ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ομάδας δράσης του 
Nevitt Lusk κατά υπερχωματερής, σχετικά με προταθείσα 
εγκατάσταση υγειονομικής ταφής

   CM–
   PE 369.978/ΑΝΑΘ. 
VI
   FdR 1017775

23. Αναφορά αριθ. 0338/2010 του/της T.F.T, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Plataforma por la defensa de los valles verdes», 
σχετικά με τη συλλογή υδάτων και τη διάνοιξη γεωτρήσεων στο
φυσικό πάρκο Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén

   CM–
   PE 456.744/ΑΝΑΘ. 
VIΙ
   FdR 1052667

24. Αναφορά αριθ. 1032/2010 του Manuel Altemir Mergelina, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση που 
υφίστανται οι μαθητές των ευρωπαϊκών σχολείων κατά την 
πρόσβασή τους στα ισπανικά πανεπιστήμια

   CM–
   PE 464.854/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1052668

25. Αναφορά αριθ. 1598/2010 του Angel Aleksandrov Vasilev, 
βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση εκ 
μέρους των βουλγαρικών αρχών της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά 
με τα μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων κατά την εργασία

   CM– PE 
469.917/ΑΝΑΘ.
   FdR 1052670

26. Αναφορά αριθ. 0045/2011 του Christian Frener, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με μη τήρηση της προβλεπόμενης από την ΕΕ 
διαδικασίας δημόσιων συμβάσεων στον τομέα των δημόσιων 
μεταφορών στο Vorarlberg της Αυστρίας

   CM–
   PE 487.822/ΑΝΑΘ. 
IV
   FdR 1052675
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27. Αναφορά αριθ. 0817/2011 του Jean-Antoine Enrile, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των μη μόνιμων 
κατοίκων στην Ισπανία κατά την καταβολή του φόρου 
κληρονομιάς

   CM–
   PE 480.732/ΑΝΑΘ. II
   FdR 1052676

28. Αναφορά αριθ. 0222/2012 των εργαζομένων της IRC-Pescara, 
ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τα αποτελέσματα της 
παγκοσμιοποίησης στην απασχόληση

   CM– PE 551.799
   FdR 1052962

29. Αναφορά αριθ. 0444/2012 της Ένωσης Ατομικών Δικαιωμάτων 
σχετικά με το πρόγραμμα εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στη Ρουμανία 
και
Αναφορά αριθ. 0504/2012 της Danièle Favari, γαλλικής 
ιθαγένειας, φέρουσα 15860 υπογραφές, σχετικά με την αντίθεσή 
της στην εκμετάλλευση του σχιστολιθικoύ φυσικού αερίου
και
Αναφορά αριθ. 0596/2012 του Vasile Stan, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αντίθεσή του στα σχέδια 
εκμετάλλευσης σχιστολιθικού φυσικού αερίου στη Ρουμανία
και
Αναφορά αριθ. 0761/2012 του Edward Zytka, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού 
αερίου στην Πολωνία
και
Αναφορά αριθ. 0895/2012 της Rosemary Rechter, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα
και
Αναφορά αριθ. 2376/2013 της Oana Chirila, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναζήτηση σχιστολιθικού αερίου στη 
Ρουμανία

   CM– PE 
502.148/ΑΝΑΘ.
   FdR 1052680

30. Αναφορά αριθ. 0540/2012 των Mandfred Johann και Hannelore 
Danzer, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με τις εξορυκτικές και 
βιομηχανικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο 
Felanitx (Βαλεαρίδες Νήσοι, Ισπανία) χωρίς κατάλληλη εκτίμηση 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων

   CM– PE 
506.263/ΑΝΑΘ.
   FdR 1052681

31. Αναφορά αριθ. 1716/2012 της Maria Iancu, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη σύμβαση εργασίας της στην Ιταλία και 
τη φερόμενη διάκριση εις βάρος ρουμάνων υπηκόων

   CM– PE 551.800
   FdR 1052965

32. Αναφορά αριθ. 1774/2012 του Marco Bava, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ποινική και αστική ευθύνη των τοπικών αρχών για 
αναπτυξιακά σχέδια που έχουν προκαλέσει περιβαλλοντική ζημία

   CM– PE 551.801
   FdR 1052966
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33. Αναφορά αριθ. 0236/2013 του Patrick Vanhoudt, βελγικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 35 υπογραφές, σχετικά με την έγκριση 
έργου που αφορά μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
Gonderange του Λουξεμβούργου

   CM– PE 
529.961/ΑΝΑΘ.
   FdR 1052685

34. Αναφορά αριθ. 0328/2013 του David Reiling, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πρόσβαση στα δημόσια σχολεία της 
Μάλτας

   CM– PE 
535.904/ΑΝΑΘ.
   FdR 1052687

35. Αναφορά αριθ. 1212/2013 του Oisin Jones-Dillon, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, για τις διακρίσεις εις βάρος των υπηκόων της ΕΕ στη 
Μάλτα

   CM– PE 
537.230/ΑΝΑΘ.
   FdR 1052688

36. Αναφορά αριθ. 1527/2013 του Luis Maria Taboada Gonzalez, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με πολεοδομικές παρατυπίες στην 
πόλη Ferrol

   CM– PE 551.803
   FdR 1052968

37. Αναφορά αριθ. 1764/2013 του Nikolay Antonov, βουλγαρικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εισαγωγή διακρίσεων εκ μέρους εταιρείας 
κρουαζιέρων σε βάρος δύο βούλγαρων σπουδαστών κατά την 
επιβίβασή τους στη Σουηδία

   CM– PE 551.804
   FdR 1052969

38. Αναφορά αριθ. 1825/2013 του Lorenzo Croce, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την επέκταση της προστασίας των ζώων 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   CM– PE 551.805
   FdR 1052970

39. Αναφορά αριθ. 1919/2013 του Mark Tedman, ιρλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εναρμόνιση του συστήματος 
υγειονομικής περίθαλψης σε όλη την ΕΕ

   CM– PE 551.808
   FdR 1052975

40. Αναφορά αριθ. 1974/2013 του Aleksander Sandelin, σουηδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την παρακμή περιοχής στη Φινλανδία

   CM– PE 551.809
   FdR 1052976

41. Αναφορά αριθ. 1992/2013 του Dorian Zor, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τον αριθμό των ωρών εργασίας για το 
προσωπικό ασφαλείας στη Ρουμανία

   sir
   LT RO

42. Αναφορά αριθ. 2035/2013 του Graziano Benedetto, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση διπλών επαγγελματικών 
προσόντων που αποκτήθηκαν σε περισσότερα από ένα κράτη 
μέλη βάσει της οδηγίας 98/5/ΕΚ

   CM– PE 551.810
   FdR 1052977

43. Αναφορά αριθ. 2063/2013 του Giuseppe Ursini, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης CODACONS, σχετικά με 
κρατική ενίσχυση για την Alitalia (Ιταλία)

   CM– PE 551.811
   FdR 1052978
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44. Αναφορά αριθ. 2066/2013 του Gredo Förster, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τους ελέγχους του ονόματος και του 
αριθμού σε τραπεζικές συναλλαγές με τον κωδικό IBAN/BIC

   CM– PE 551.812
   FdR 1052979

45. Αναφορά αριθ. 2107/2013 του/της A.M.P., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση 

   CM– PE 551.813
   FdR 1052980

46. Αναφορά αριθ. 2198/2013 του/της S.E., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προσωρινή φύλαξη εγγράφων ταυτότητας

   CM– PE 551.818
   FdR 1052985

47. Αναφορά αριθ. 2221/2013 του Uwe Rutter, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με άδεια διαμονής για την ταϊλανδή σύζυγό 
του

   CM– PE 551.819
   FdR 1052986

48. Αναφορά αριθ. 2224/2013 του Detlef Zöllner, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με μεταρρύθμιση του κανονισμού Δουβλίνο 
ΙΙ

   CM– PE 551.820
   FdR 1052987

49. Αναφορά αριθ. 2259/2013 του Antonio Galantino, ιταλικής 
ιθαγένειας, φέρουσα περισσότερες από 55.000 υπογραφές, 
σχετικά με την αναδρομική εφαρμογή του ιταλικού νόμου 
190/2012 σχετικά με τη μη επιλεξιμότητα και την απαγόρευση 
του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατόπιν καταδίκης

   CM– PE 551.821
   FdR 1052988

50. Αναφορά αριθ. 2261/2013 του Daniel Ungurian, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την πρόταση απαγόρευσης της χρήσης 
ιππήλατων αμαξών σε δημόσιες οδούς σε όλα τα κράτη μέλη

   sir
   LT RO

51. Αναφορά αριθ. 2380/2013 του Francesco Era, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων των 
καταναλωτών και των επιχειρήσεων από τις ιταλικές τράπεζες και 
την εισπρακτική εταιρεία φόρων Equitalia

   CM– PE 551.822
   FdR 1052989

52. Αναφορά αριθ. 2438/2013 του Δώρου Πολυκάρπου, κυπριακής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του Muhammad Altaf, σχετικά με την 
έκδοση άδειας διαμονής για τον Muhammad Altaf στην Κύπρο

   CM– PE 551.825
   FdR 1052992

53. Αναφορά αριθ. 2442/2013 του Reinaldo Antonio Vicente 
Guimaraes, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με βασανιστήρια 
στις φυλακές στη Γαλικία

   CM– PE 551.827
   FdR 1052994

54. Αναφορά 2443/2013, του Philippe Martinot, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη γραμμής σταθερής τηλεφωνίας και 
ευρυζωνικής σύνδεσης στο Saint-Laurent-du-Maroni (Γαλλική 
Γουιάνα)

   CM– PE 551.828
   FdR 1052995
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55. Αναφορά αριθ. 2457/2013 του Ugo Papa, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη συμμόρφωση με τον κανονισμό 1008/2008 σχετικά 
με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών 
στην Κοινότητα

   CM– PE 551.829
   FdR 1052996

56. Αναφορά αριθ. 2474/2013 της Alina Frimu, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διαγραφή δικηγόρων που έχουν την έδρα τους στην 
Ιταλία και είναι μέλη του δικηγορικού συλλόγου Bota της 
Ρουμανίας
και
Αναφορά αριθ. 2476/2013 του/της G. C., ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άρνηση της Ιταλίας να εγγράφει στο μητρώο της 
δικηγόρους του δικηγορικού συλλόγου Bota, ο οποίος ανήκει 
στην ένωση UNBR της Ρουμανίας
και 
Αναφορά αριθ. 2484/2013 του Alessandro Pietri, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με δικηγόρους του δικηγορικού συλλόγου 
Bota της Ρουμανίας, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην Ιταλία

   CM– PE 551.830
   FdR 1052997

57. Αναφορά αριθ. 2485/2013 του/της AM GC, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προβλεπόμενη νομική μεταρρύθμιση του 
ισπανικού βασιλικού διατάγματος 1/2007 για την προστασία των 
καταναλωτών

   CM– PE 551.831
   FdR 1052998

58. Αναφορά αριθ. 2502/2013 της Lorraine Cleaver, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη δυσκολία λήψης φαρμακευτικής 
αγωγής στη Σκωτία

   sir
   LT EMA

59. Αναφορά αριθ. 2525/2013 του J.R., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εφαρμογή της ισπανικής νομοθεσίας όσον αφορά 
την απορρύθμιση των επαγγελμάτων

   CM– PE 551.832
   FdR 1052999

60. Αναφορά αριθ. 2548/2013 του/της H.K., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση των λαμπτήρων χαμηλής ενέργειας 
που περιέχουν υδράργυρο

   CM– PE 551.833
   FdR 1053000

61. Αναφορά 2549/2013 του Gerd Litzenburger, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα μονοπώλια καθαρισμού καπνοδόχων 
στη Γερμανία

   CM– PE 551.834
   FdR 1053001

62. Αναφορά αριθ. 2582/2013 του Albano De Alonso Paz, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση εις βάρος παιδιών με 
αναπηρίες από τις ισπανικές αρχές

   CM– PE 551.835
   FdR 1053002

63. Αναφορά αριθ. 2598/2013 του/της A.P., ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους βιομηχανικούς μηχανικούς στην Ιταλία 
και
Αναφορά αριθ. 0167/2014 του/της G. Ε., ιταλικής ιθαγένειας, 

   CM– PE 551.837
   FdR 1053024
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σχετικά με τους τεχνολόγους βιομηχανίας στην Ιταλία

64. Αναφορά αριθ. 2623/2013 του M. M., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την άδικη μεταχείριση πολιτών της ΕΕ που διαθέτουν 
ακίνητη περιουσία στην Ισπανία

   CM– PE 551.839
   FdR 1053026

65. Αναφορά αριθ. 2653/2013 του/της Ε.Ζ., πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μεταπώληση προγράμματος ηλεκτρονικού 
υπολογιστή

   CM– PE 551.841
   FdR 1053028

66. Αναφορά αριθ. 2663/2013 του H. K., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το άστοχο και δαπανηρό, όπως θεωρεί, έργο του 
αυτοκινητόδρομου Β50 στη Ρηνανία-Παλατινάτο (Γερμανία)

   CM– PE 551.842
   FdR 1055231

67. Αναφορά αριθ. 2666/2013 του Alessandro Lepidini, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «No discarica Divino 
Amore», σχετικά με τον χώρο υγειονομικής ταφής στη 
Falcognana

   CM– PE 551.843
   FdR 1053031

68. Αναφορά αριθ. 2677/2013 του/της A. D. Β., γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης Verein Grundrecht auf 
Gesundheit e.V., που συνοδεύεται από 263.148 υπογραφές, 
σχετικά με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και το δικαίωμα 
στην υγεία

   CM– PE 551.844
   FdR 1053032

69. Αναφορά αριθ. 2696/2013 της Olga Sayago Solano, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις υποτροφίες Erasmus στην Ισπανία

   CM– PE 551.845
   FdR 1053033

70. Αναφορά αριθ. 2771/2013 του Steve Rawlings, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του συλλόγου «Chepstow Friends of the 
Earth» σχετικά με τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων για έργο οικοδόμησης σχολείου

   CM– PE 551.848
   FdR 1053036

71. Αναφορά αριθ. 2845/2013 του Grzegorz Łomanko, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την απαγόρευση πτήσεων πάνω από 
περιοχές Natura 2000

   CM– PE 551.853
   FdR 1053042

o O o

72. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
   4.05.2015 ,    15.00 – 18.30
   5.05.2015 ,  9.00 – 12.30   και   15.00 – 18.30


