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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019 - 2024

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2020)300_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, από τις 10.00 έως τις 12.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

με τηλεσύνδεση (Αίθουσα JAN 4Q2)

ώρα 10.00

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) OJ– PE 653.751
FdR 1207077

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις
   30 Απριλίου 2020
   19 Μαΐου 2020

PV– PE 650.617
FdR 1204041
PV– PE 652.339
FdR 1205353

3. Ανακοινώσεις της προέδρου
_________________________
( ) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής για το 2016, τα σημεία του τμήματος Β του σχεδίου 
ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης. Ωστόσο, κάθε μέλος της 
επιτροπής PETI δύναται να ζητήσει, έως το τέλος της συνεδρίασης, να συνεχιστεί η εξέταση ενός σημείου από 
το τμήμα Β· το σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών, για λήψη 
απόφασης ως προς την περαιτέρω εξέτασή του σε προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών.
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*** Έναρξη ψηφοφοριών*** (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
     (ψηφοδέλτιο (κατάλογος ψηφοφορίας) ψηφοφορία με ηλεκτρονικό 

μήνυμα)

4. Σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με τη διεθνή και εγχώρια απαγωγή 
παιδιών με ιθαγένεια της ΕΕ από γονείς στην Ιαπωνία 
(2020/2621 (RSP))
- έγκριση σχεδίου πρότασης ψηφίσματος    

    RE –PE 650.404
    FdR 1202746
 

5. Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των 
ατόμων με διανοητική αναπηρία στην κρίση COVID-19
(2020/2680 (RSP))
- έγκριση σχεδίου πρότασης ψηφίσματος    

    RE –PE 652.572
    FdR 1206482
 

*** Λήξη ψηφοφοριών *** ώρα 13:00

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές προς συζήτηση στην επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων εγγράφων που έχουν ληφθεί

Covid-19
(ενδεχομένως με εξ αποστάσεως συμμετοχή των αναφερόντων )

6. Αναφορά 0485/2020, του/της M.A., βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον εμβολιασμό κατά της Covid-19

   sir0485-20

7. Αναφορά 0515/2020, του Josef Fradler, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους δασμούς για το βόειο κρέας λόγω της COVID-19

   sir0515-20

8. Αναφορά αριθ. 0441/2020, του Sergio Santamaria Sanguagosa, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον περιορισμό των δικαιωμάτων 
ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης του κορονοϊού

   sir0441-20

9. Διάφορα

10. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
    2.07.2020 ,  16.45 – 18.45

* * *
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B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν με συνεκτίμηση της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

11. Αναφορά αριθ. 0533/2014 του/της L.B., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την αυστηροποίηση των οδηγιών που αφορούν τη βιομηχανία 
ποτάσας
και

CM-PE 
544,236/REV.V 
FdR 1189711

Αναφορά αριθ. 1735/2013 του Walter Berchter, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη ρύπανση δύο ποταμών στη Γερμανία
και
Αναφορά αριθ. 1287/2014, του Peter Silbernagel, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία στη 
Γερμανία
και
Αναφορά αριθ. 0721/2015, του Otto Löwer, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland e.V., συνοδευόμενη από 3.212 υπογραφές, σχετικά με την 
αποστράγγιση των αλμυρών υδάτων στο ομόσπονδο κρατίδιο της Έσσης
και
Αναφορά αριθ. 0588/2016 του G.R., γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του Οberweser – Bramwald e.V. σχετικά με την απόρριψη βιομηχανικών 
αλατούχων διαλυμάτων στον ποταμό Oberweser στη Γερμανία και την 
περιβαλλοντική επιβάρυνση που προκύπτει

12. Αναφορά αριθ. 0694/2015 της Ευστρατίας Καμπούρη, ελληνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 108 υπογραφές, σχετικά με 
φερόμενες ως παραβιάσεις του δικαίου της ΕΕ και ευρωπαϊκών 
συμβάσεων κατά την ανάθεση της σύμβασης αξιοποίησης μεγάλης 
έκτασης στο Ελληνικό Αττικής (πρώην αεροδρόμιο)
και

CM-PE 
585,621/REV.IV 
FdR 1202804

Αναφορά αριθ. 0355/2019, της Ελένης Πορταλιού, ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτών για το Ελληνικό, 
φέρουσα άλλες 60 υπογραφές, σχετικά με την πώληση έκτασης που 
άνηκε στο ελληνικό δημόσιο

13. Αναφορά αριθ. 1459/2016, του R.F., γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Botanische Vereinigung für Naturschutz in Hessen σχετικά με τις 
διορθώσεις των δηλώσεων της Επιτροπής για μια τοποθεσία NATURA 
2000 που θιγόταν από τη σχεδιαζόμενη κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου Α49 στην Έσση (Γερμανία)

CM-PE 
609,446/REV.II 
FdR 1202807

14. Αναφορά αριθ. 0262/2018, του Lutz Rittmeier, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με καταγγελία κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας 

CM-PE 
632,697/REV.III 
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της Γερμανίας για μη συμμόρφωση με την οδηγία για τον 
περιβαλλοντικό θόρυβο (οδηγία 2002/49/EΚ)

FdR 1202120

15. Αναφορά αριθ. 0651/2018, του/της J.F.G., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ελλείψεις και τροποποιήσεις της οδηγίας για τη γραπτή 
δήλωση (91/533/EΟΚ)

CM-PE 
637,221/REV 
FdR 1201340

16. Αναφορά αριθ. 0984/2018 του/της C. T., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη διαδικασία πώλησης λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. (Δημόσιας 
Επιχείρησης Ηλεκτρισμού) στη Μελίτη και τη Μεγαλόπολη

CM-PE 
638,549/REV 
FdR 1202810

17. Αναφορά αριθ. 0323/2019 του Hermann Winkler (αυστριακής 
ιθαγένειας), εξ ονόματος της εταιρίας Quizomat s.r.o., σχετικά με την 
κατάσχεση παιγνιομηχανών και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών βάσει 
του άρθρου 56 της ΣΛΕΕ

CM-PE 650,593 
FdR 1203972

18. Αναφορά αριθ. 0361/2019, του Miquel Peralta Pujol, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «State Platform of Friends and Patients of 
Homeopathy», σχετικά με την ελεύθερη άσκηση της ομοιοπαθητικής 
θεραπείας

CM-PE 650,412 
FdR 1202812

19. Αναφορά αριθ. 0527/2019, του D.V., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους του 
Ισημερινού

CM-PE 650,413 
FdR 1202813

20. Αναφορά αριθ. 0556/2019, του C.M.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αθέμιτες πρακτικές από παρόχους τηλεφωνίας

CM-PE 648,651 
FdR 1202125

21. Αναφορά αριθ. 0635/2019, του W. A. (Κατεχόμενα Παλαιστινιακά 
Εδάφη), σχετικά με τις κακές συνθήκες κράτησης των παιδιών στο 
Κέντρο Sjælsark της Δανίας

CM-PE 650,416 
FdR 1202816

22. Αναφορά αριθ. 0687/2019 του Ulrich Berger, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στο 
άρθρο 75 της Σύμβασης Σένγκεν

CM-PE 650,419 
FdR 1202821

23. Αναφορά αριθ. 0688/2019 του A. T., γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
δυσκολίες που συνάντησε για την αναγνώριση των προσόντων του για 
διδασκαλία της ιταλικής σε αλλοδαπούς·

CM-PE 650,420 
FdR 1202823

24. Αναφορά αριθ. 0750/2019 του/της E.S., ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Asociacion Ciudadana para la defensa de Torremolinos, 
σχετικά με τα προβλήματα του σταθμού επεξεργασίας νερού 
Guadalhorce στη Μάλαγα της Ισπανίας

CM-PE 650,421 
FdR 1202824

25. Αναφορά αριθ. 0761/2019 του Georg Griesbeck, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απόδειξη του εμβολιασμού κατά της λύσσας για σκύλους 
που ταξιδεύουν σε χώρες της ΕΕ

CM-PE 650,597 
FdR 1203976
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26. Αναφορά αριθ. 0766/2019 του B.D., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αποκλίνουσες ταξινομήσεις των τροφίμων στη νομοθεσία της ΕΕ

CM-PE 650,422 
FdR 1202825

27. Αναφορά αριθ. 0770/2019 του/της I.F., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την εσφαλμένη εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας για τις δημόσιες 
συμβάσεις στη Ρουμανία

CM-PE 650,423 
FdR 1204395

28. Αναφορά αριθ. 0781/2019 του Xavier Rodao Perez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη μεταφορά της οδηγίας 2014/17/ΕΕ στην 
ισπανική νομοθεσία

CM-PE 650,424 
FdR 1202827

29. Αναφορά αριθ. 0862/2019, του/της O.G.D., ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες Revolut στη Ρουμανία

CM-PE 650,426 
FdR 1202829

30. Αναφορά αριθ. 0885/2019 του Thomas Huber, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου υδροδότησης

CM-PE 648,553 
FdR 1201364

31. Αναφορά αριθ. 0928/2019 του Florin Alexandru, ρουμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη βιντεοεπιτήρηση δημοσίων χώρων

CM-PE 650,341 
FdR 1202136

32. Αναφορά αριθ. 0974/2019, του Richard Herter, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την περιεκτικότητα σε χούμο εδαφών που χρησιμοποιούνται 
για γεωργία

CM-PE 650,602 
FdR 1203981

33. Αναφορά αριθ. 0986/2019, του/της R. M., σλοβενικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης Πρωτοβουλία 300 Italia, σχετικά με την 
αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη Σλοβενία

CM-PE 650,603 
FdR 1203982

34. Αναφορά αριθ. 1000/2019, της M.H., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
περιβαλλοντικά προβλήματα στο εργοστάσιο στο Mungret (Limerick), 
στην Ιρλανδία

CM-PE 650,606 
FdR 1203985

35. Αναφορά αριθ. 1003/2019, του/της O.N.G.R., ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υποβάθμιση της κοιλάδας του ποταμού Genal στη 
Μάλαγα

CM-PE 650,607 
FdR 1203986

36. Αναφορά αριθ. 1039/2019, του/της P. W., πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενες άδικες άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς βάσει της 
καλλιεργούμενης έκτασης

CM-PE 650,429 
FdR 1202832

37. Αναφορά 1136/2019, του Simon Witt, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Surfrider Foundation Europe», σχετικά με την επέκταση 
ενός κυματοθραύστη στο Leixões, Πορτογαλία

CM-PE 650,611 
FdR 1203990
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