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Επιτροπή Αναφορών
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ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Συνεδρίαση

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, από τις 9.00 έως τις 11.00

Βρυξέλλες

με τηλεσύνδεση (μέσω της Αίθουσας JAN 4Q1)

στις 9.00

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης  (1) OJ – PE 654.079
FdR 1209482

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της:
   16ης Ιουνίου 2020

PV – PE 653.828
FdR 1207742
+ παραρτήματα

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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*** Ώρα των ψηφοφοριών ***            (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
         (ψηφοφορία με ψηφοδέλτια (κατάλογος ψηφοφορίας) με 

ηλεκτρονικό μήνυμα)

4. Τροπολογίες στον προϋπολογισμό 2021
- έγκριση των τροπολογιών

    AM – 

*** Λήξη των ψηφοφοριών ***    στις 10.00

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Περιβάλλον

5. Αναφορά αριθ. 1236/2019, του Jiří Vozák, τσεχικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον κίνδυνο απώλειας πόσιμου νερού στην περιφέρεια 
Liberec (Τσεχική Δημοκρατία) λόγω της επέκτασης 
λιγνιτωρυχείου στην Turów (Πολωνία)
(παρουσία του αναφέροντος με τηλεσύνδεση)

   CM-PE 650.612
   FdR 1203991
   (28.04.2020)

Αναπηρία

6. Αναφορά αριθ. 1056/2016 του Mark Wheatley, βρετανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών, δια της 
οποίας ζητείται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να προβλέψει την 
κατάθεση των αναφορών στις εθνικές νοηματικές γλώσσες που 
χρησιμοποιούνται στην ΕΕ
(παρουσία του αναφέροντος με τηλεσύνδεση)

   sir1056-16
   LT DG Interpretation
   (9.11.2017)
   LT DG ITEC
   (19.05.2020)
   LT EP Pres
   (27.05.2020)

Δικαιώματα των καταναλωτών

7. Αναφορά αριθ. 0486/2019 της κυρίας Lara Mendez, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με πρακτικές του Netflix που εισάγουν 
διακρίσεις

   CM-PE 647.025
   FdR 1198105
   (3.02.2020)
   Γνωμοδότηση IMCO
   (4.03.2020)

8. Διάφορα
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9. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
    3.09.2020, από τις 13.45 έως τις 15.45 και από τις 16.45 έως τις 18.45 (προς 

επιβεβαίωση)

* * *

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

10. Αναφορά αριθ. 1418/2014, του Harry Durimel, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ποιότητα του νερού στη Γουαδελούπη και τη Μαρτινίκα, 
και την αδράνεια των γαλλικών αρχών

CM-PE 
582.348/REV 
FdR 1208193

11. Αναφορά αριθ. 0689/2015 των Jan Schneider και Tom de Booij, 
ολλανδικής ιθαγένειας, φέρουσα 553 υπογραφές, σχετικά με την 
πολιτική που ακολουθούν οι ολλανδικές αρχές όσον αφορά τους 
πλανόβιους

CM-PE 
584.055/REV.III 
FdR 1206945

12. Αναφορά αριθ. 1233/2015, του E.G.V., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά

CM-PE 
593.916/REV 
FdR 1206946
LT ES

13. Αναφορά αριθ. 1295/2015, του Ioachim-Savian Popovici, ρουμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με νομοθετική πρόταση για το εμπόριο τροφίμων 
στη Ρουμανία

CM-PE 
587.565/REV.III 
FdR 1167890

14. Αναφορά αριθ. 1055/2019 του Johannes Schmuckenschläger, 
αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Land Chamber of Agriculture 
of Lower Austria», φέρουσα άλλες 58 473 υπογραφές, σχετικά με την 
αναθεώρηση του άρθρου 16 της οδηγίας 92/43 όσον αφορά τον 
πληθυσμό των λύκων

CM-PE 653.732 
FdR 1206956

15. Αναφορά αριθ. 1069/2019 της Eve Fink, εσθονικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του φορέα «mittetulundusühing Eesti Roheline Liikumine», 
σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας για τα ύδατα στο πλαίσιο 
της διαχείρισης της λίμνης Ülemiste στην Εσθονία

CM-PE 653.733 
FdR 1206957

16. Αναφορά αριθ. 1197/2019, του M.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού από τις 
περιφερειακές αρχές της Απουλίας

CM-PE 653.738 
FdR 1206962

o O o


