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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019 - 2024

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2020)301_1

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020, από τις 16.45 έως τις 18.45

Βρυξέλλες

με τηλεσύνδεση (μέσω της Αίθουσας JAN 4Q2 )

στις 16:45

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) OJ– PE 653.956
FdR 1208464

2. Ανακοινώσεις της προεδρίας

_________________________
( ) 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, οποιοδήποτε 
μέλος της επιτροπής PETI δύναται να ζητήσει, πριν από το τέλος της συνεδρίασης, να συνεχιστεί η εξέταση ενός 
σημείου από το τμήμα Β· το σημείο αυτό θα συμπεριληφθεί στη συνέχεια αυτόματα στην ημερήσια διάταξη των 
συντονιστών με σκοπό να ληφθεί απόφαση για την περαιτέρω εξέτασή του σε προσεχή συνεδρίαση των 
συντονιστών.
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Α. 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)

3. Αναφορά αριθ. 0546/2020, της Julia Boehme, σουηδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αντιμετώπιση των ποσοστών αστεγίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

   sir546-20

4. Αναφορά αριθ. 0315/2020, του Laimis Abromaitis, λιθουανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εγκατάσταση απολυμαντικών 
συσκευών κατά του ιού στα μέσα δημόσιων μεταφορών και στα 
πολυσύχναστα μέρη

   sir315-20

5. Αναφορά αριθ. 0653/2020, του Rene Jusczyk, βελγικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης «Open Borders Europe», η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με το σύστημα Σένγκεν και 
τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19

   sir653-20

6. Διάφορα

7. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
    14 Ιουλίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00

* * *

Β. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

8. Αναφορά αριθ. 1344/2012, της Roberta Fornasari, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάργηση της ζωοτομίας στην ΕΕ

CM-PE 
535.892/ΑΝΑΘ.
III FdR 1203962

9. Αναφορά αριθ. 1233/2017, της Filomena Pinca, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εικαζόμενη άνιση μεταχείριση που προκύπτει από τον 
νόμο για τη μεταρρύθμιση των ιταλικών σχολείων

CM-PE 650:733 
FdR 1204935
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10. Αναφορά αριθ. 0040/2018, του Alberto Malagoli, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με φερόμενη παραβίαση της οδηγίας 91/271/ΕΚ για την 
επεξεργασία λυμάτων

CM-PE 
626:863/ΑΝΑΘ. 
FdR 1203966

11. Αναφορά αριθ. 1013/2018, του Alessandro Giovannetti, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη χρήση ενός μόνο υλικού στη συσκευασία 
προϊόντων σουπερμάρκετ
και

CM-PE 
638.733/ΑΝΑΘ. 
FdR 1203969

Αναφορά αριθ. 0082/2019, της Elena Mihaela Blejdea, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την καλύτερη χρήση των πλαστικών 
συσκευασιών

12. Αναφορά αριθ. 0472/2019, του Elhar Muminovic, αυστριακής 
ιθαγένειας, σχετικά με την κατάταξη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 
επαγγελματικών προσόντων πτυχίων που απονέμονται από πανεπιστήμια 
εφαρμοσμένων επιστημών

CM-PE 652.469 
FdR 1205981

13. Αναφορά αριθ. 0566/2019 του/της G.Z., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον νόμο για τις τηλεπικοινωνίες στη Γερμανία

CM-PE 652.471 
FdR 1205983

14. Αναφορά αριθ. 0573/2019 του/της B.-P. L., γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απουσία επαγγελματικού διδακτορικού διπλώματος και 
την αντίστοιχη στρέβλωση του ανταγωνισμού για τους Γερμανούς 
γιατρούς

CM-PE 652.472 
FdR 1205984

15. Αναφορά αριθ. 0753/2019 του C.C.-C., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις διασυνοριακές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης

CM-PE 652.474 
FdR 1205986

16. Αναφορά αριθ. 0768/2019 του Timothy Ellis, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ένταξη των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος στα 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που περιλαμβάνονται στο 
Καταστατικό της Ρώμης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

CM-PE 652.258 
FdR 1204944

17. Αναφορά αριθ. 0785/2019 του/της G. M., κροατικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διαμάχη που ξέσπασε μεταξύ πολίτη και των δημόσιων αρχών της 
Κροατίας αναφορικά με ζήτημα ιδιοκτησίας έκτασης γης

CM-PE 652.476 
FdR 1205988

18. Αναφορά αριθ. 0815/2019 του Jacek Pawełczak, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διακοπή της έκδοσης αριθμών στατιστικής καταχώρησης 
για τους Αριθμούς Καταχώρισης και Αναγνώρισης Οικονομικών 
Φορέων (EORI)

CM-PE 652.259 
FdR 1204946

19. Αναφορά αριθ. 0867/2019 του R.P.C., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εκτεταμένη κοπή δέντρων στην πόλη Vigo στο πλαίσιο μιας 
στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης

CM-PE 652.478 
FdR 1205990

20. Αναφορά αριθ. 0963/2019, του/της I.J., λετονικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ομάδας υποστήριξης της λετονικής κοινότητας πολιτών 

CM-PE 652.480 
FdR 1205992
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τρίτης ηλικίας της Ιρλανδίας, σχετικά με Λετονούς συνταξιούχους που 
ζουν στην Ιρλανδία

21. Αναφορά αριθ. 0967/2019, του Max-Dieter Forstmann, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ιδιώτες κατά 
την πώληση μετοχών στη Γερμανία

CM-PE 652.483 
FdR 1205995

22. Αναφορά αριθ. 0990/2019, της Bianca Mantel, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης για την έρευνα 
χωρίς δοκιμές σε ζώα

CM-PE 650.604 
FdR 1203983

23. Αναφορά αριθ. 1017/2019, του Sven Groth, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις συμβάσεις περιστασιακής απασχόλησης στα γερμανικά 
ταχυδρομεία

CM-PE 652.262 
FdR 1204949

24. Αναφορά αριθ. 1029/2019 του Felix Hammon, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση του γερμανικού πτυχίου του ως 
εκπαιδευτικού προκειμένου να λάβει περαιτέρω κατάρτιση στη Γαλλία

CM-PE 652.263 
FdR 1204950

25. Αναφορά αριθ. 1035/2019, της C.G.M., ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των φορέων «Galgos sin Fronteras» (μια ένωση για τη 
διάσωση και την υιοθεσία λαγωνικών που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
τη θήρα) και «FAPAM» (ομοσπονδία ενώσεων για την προστασία και 
την υπεράσπιση των ζώων στην κοινότητα της Μαδρίτης), σχετικά με 
την απαγόρευση της χρήσης λαγωνικών σε θηρευτικές πρακτικές

CM-PE 650.608 
FdR 1203987

26. Αναφορά αριθ. 1046/2019, του José Ramón Carrillo Rodríguez, 
ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη θανάτωση άγριων αιγών στην 
Τενερίφη

CM-PE 652.264 
FdR 1204951

27. Αναφορά αριθ. 1050/2019, του Sanjay Norbert De Mascarrens 
Henriques, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη δημιουργία ειδικής 
θεώρησης εισόδου για τους συντρόφους Ευρωπαίων πολιτών που είναι 
υπήκοοι τρίτων χωρών και διαμένουν στο εξωτερικό

CM-PE 652.484 
FdR 1205996

28. Αναφορά αριθ. 1058/2019 της M.B., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου από δικαστήριο στη 
Γερμανία

CM-PE 652.485 
FdR 1205997

29. Αναφορά αριθ. 1243/2019, του G.F., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη χορήγηση σε Ευρωπαίους δικηγόρους του δικαιώματος να επιθέτουν 
τη σφραγίδα Apostille σε ιδιωτικά και δημόσια έγγραφα

CM-PE 652.640 
FdR 1206781

30. Αναφορά αριθ. 1264/2019, του/της E.S., γερμανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από δύο υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση έναντι 
των παροχών μακροχρόνιας φροντίδας για συνταξιούχους

CM-PE 652.490 
FdR 1206002



OJ\1208464EL.docx 5/5 PE653.956v01-00

EL

o O o


