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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
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Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2019)293_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

Συνεδρίαση της Δευτέρας 11 Νοεμβρίου 2019, από τις 15.00 έως τις 18.30 και της  

Τρίτης 12 Νοεμβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Αίθουσα PHS 1A002

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019, στις 15.09, υπό την προεδρία της Dolors 
Montserrat (προέδρου).

1. Σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τις 11-12 Νοεμβρίου 2019 OJ– PE 643.015

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:
 2 -3 Οκτωβρίου 2019 -   PV–PE 641.374

Τα πρακτικά εγκρίνονται. 

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές σχετικά με την:

Έγκριση των συντονιστών με γραπτή διαδικασία του ετήσιου προγράμματος έρευνας της 
επιτροπής PETI.
Και των ακόλουθων αποτελεσμάτων της γραπτής διαδικασίας σχετικά με τα σημεία του 
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καταλόγου Β (4-5 Σεπτεμβρίου):

- Η εξέταση των αναφορών 1373/2014, 0504/2018, 0557/2018, 0649/2018, 0655/2018 και 
0798/2018 έχει περατωθεί.

- Η εξέταση των αναφορών 0364/2018, 0367/2018, 0443/2018, 0668/2018, 0854/2018, 
0939/2018, 0984/2018, 1114/2018 παραμένει σε εκκρεμότητα και θα συμπεριληφθεί στην 
ημερήσια διάταξη προσεχούς συνεδρίασης.

- Σχετικά με την αναφορά 0420/2018, θα ζητηθεί νέα έκθεση από την Επιτροπή και θα 
αποσταλούν επιστολές στις ισπανικές και περιφερειακές αρχές. 

- Η αναφορά 0649/2018 θα εξετασθεί από κοινού με την αναφορά 0459/2018.

- Σχετικά με την αναφορά 0827/2018, θα ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή.

- Η αναφορά 0902/2018 θα περιληφθεί σε μελλοντική ημερήσια διάταξη αφού πρώτα ληφθεί 
απάντηση από την Επιτροπή και αποσταλεί επιστολή στις ισπανικές αρχές. 

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

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

Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες

4. Αναφορά 0676/2016  του/της E.   S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη φερόμενη ως μονομερή και 
αντιδημοκρατική νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
και
Αναφορά 0429/2017, του Harald Bolsinger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη συμμόρφωση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: κ.Harald Bolsinger και κ. Jens Minnemann (αναφέροντες), Matteo Salto (Επιτροπή  
ECFIN), Jude Kirton-Darling, Peter Jahr και Ulrike Müller. 

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς αριθ. 676/2006· να συνεχιστεί η εξέταση της 
αναφοράς 429/2017 και να αποσταλεί νέα επιστολή στην ΕΚΤ.

5. Αναφορά 0161/2017, του Alberto Arranz Santander, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις τραπεζικές πρακτικές 
της ΕΚΤ
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: Susana Fernandez Ortega (αναφέρουσα), Marco La Marca (Επιτροπή FISMA), Peter 
Jahr, Jude Kirton-Darling, Alberto Arranz Santander (αναφέρων)

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να αποσταλεί επιστολή στο ισπανικό 
Υπουργείο Οικονομίας με την οποία να ζητούνται πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του 
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κανονισμού (ΕΕ) 2017/2402 και να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή για 
το ίδιο θέμα.

6. Αναφορά 0091/2013, του Serge Grass, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της οργάνωσης 
«Union Civique des Contribuables», σχετικά με τη διαφάνεια στην ΕΚΤ

Ομιλητές: Matteo Salto (Επιτροπή ECFIN), Peter Jahr και Jude Kirton-Darling.

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

7. Αναφορά 1721/2014, του Τάκη Χατζηγεωργίου, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
εξαιρετικά υψηλά επιτόκια που χρεώνουν οι τράπεζες οι οποίες λειτουργούν στην Κύπρο

Ομιλητές: Marco La Marca (Επιτροπή FISMA) και Peter Jahr.

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

Φορολογία

8. Αναφορά 0942/2018, του Oliver Murphy, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
«Νέων Ευρωπαίων Φεντεραλιστών», σχετικά με τη θέσπιση κοινής ευρωπαϊκής 
δημοσιονομικής πολιτικής

Ομιλητές: Lucia Piana (Επιτροπή ECFIN), Mario Furore, Peter Jahr και Jude Kirton-Darling.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να αποσταλεί επιστολή στην επιτροπή 
ECON για εκπόνηση γνωμοδότησης και να ζητηθεί γραπτή επιβεβαίωση από την Επιτροπή.

9. Αναφορά 0645/2017, του Marc Smets, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με τον φερόμενο ως 
αθέμιτο ανταγωνισμό στην αγορά οίνων και οινοπνευματωδών του Βελγίου λόγω της 
αύξησης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

Ομιλητές: Colin O’Driscoll (Επιτροπή TAXUD), Peter Jahr και Jude Kirton-Darling.

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

10. Αναφορά 1190/2018, του Gregoire Servet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τους φόρους 
επί των εισαγωγών ηλεκτρικών ποδηλάτων από την Κίνα

Ομιλητές: Harald Schmid (Επιτροπή TRADE), Jude Kirton-Darling και Peter Jahr

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

Περιβάλλον



PE643.238v02-00 4/21 PV\1196519EL.docx

EL

11. Αναφορά 0328/2016 του Serge Le Quéau, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Union 
Régionale Solidaires de Bretagne», η οποία φέρει από 12 υπογραφές, σχετικά με την 
έκθεση των γεωργικών εργατών σε φυτοφάρμακα
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: Serge Le Quéau (αναφέρων), Andrew Owen-Griffiths (Επιτροπή  SANTE), Jan-
Willem Ebeling (Επιτροπή -EMPL), René Louail (αναφέρουσα), Cristina Maestre Martín  De 
Almagro και Radan Kanev.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να αποσταλεί επιστολή στις αρμόδιες 
γαλλικές αρχές με την οποία να ζητούνται πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση και να 
ζητηθεί γραπτή ενημέρωση από την Επιτροπή· να σταλεί επιστολή στον Επίτροπο Šefčovič.

12. Αναφορά 0060/2017  του/της H. T., γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα δύο υπογραφές, 
σχετικά με τη μη επιβολή από τις γερμανικές αρχές του κανονισμού αριθ. 1069/2009 ως 
προς μια μη συμμορφούμενη εγκατάσταση βιοαερίου στο Schwäbisch Hall

Ομιλητές: Alf-Eckbert Fuessel (Επιτροπή  SANTE) και Cristina Maestre Martín De Almagro

Απόφαση: Να παραμείνει σε εκκρεμότητα η εξέταση της αναφοράς και να αποσταλεί επιστολή 
στις αρμόδιες γερμανικές αρχές.

13. Αναφορά 0248/2019, του Benedetto Rubetti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διατύπωση αντιρρήσεων για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης για την παροχή 
ανεξάρτητης ύδρευσης στη νήσο Elba

Ομιλητές: Ιωάννης Καββαδάς (Επιτροπή ENV), Radan Kanev και Cristina Maestre Martín De 
Almagro

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να ζητηθούν πιο λεπτομερείς 
πληροφορίες από τον αναφέροντα· εάν δεν ληφθούν οι πληροφορίες (εντός δύο μηνών), να 
περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

14. Αναφορά 0076/2019, της Manuela Giacomini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Animal Welfare Foundation» (Ίδρυμα για την καλή διαβίωση των ζώων) σχετικά με τα 
λεγόμενα «αγροκτήματα αίματος» και τη γοναδοτροπίνη του ορού εγκύου φοράδας 
(PMSG)
(παρουσία της αναφέρουσας)

Ομιλητές: Sabrina Gurtner (εξ ονόματος των αναφερόντων), Stanislav Ralchev (Επιτροπή 
SANTE), Jude Kirton-Darling και Eleonora Evi.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες 
από την Επιτροπή σχετικά με το θέμα στο πλαίσιο της νέας εμπορικής συμφωνίας ΕΕ-
Mercosur, να ζητηθεί γνωμοδότηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων 
και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, να αποσταλεί στην επιτροπή INTA για εκπόνηση 
γνωμοδότησης και να διαβιβασθεί προς ενημέρωση στη διακομματική ομάδα για την καλή 
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μεταχείριση των ζώων.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17.29.

* * *

Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, στις 09.05 υπό την προεδρία της 
Dolors Montserrat (προέδρου).

από τις 9.05 έως τις 10.00 (κεκλεισμένων των θυρών)

15. Συνεδρίαση των συντονιστών  

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.07.

* * *
Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 10.07 υπό την προεδρία της Dolors Montserrat (προέδρου).

 
στις 10.10

*** Ώρα των ψηφοφοριών *** (ηλεκτρονική ψηφοφορία)

16. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
κατά το 2018
2019/2134 (INI)
Εισηγητής: JAHR (PPE)
(Προθεσμία για τροπολογίες: 7.10.2019 / ολομέλεια: Δεκέμβριος 2019)

Η έκθεση εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά και 1 αποχή.

*** Λήξη της ψηφοφορίας***

από τις 10.31 έως τις 12.30

17. Ακρόαση με θέμα 
«Ο νόμος περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών 
(FATCA) και οι εξωεδαφικές επιπτώσεις του στους πολίτες της ΕΕ»

(αναφορά 1088/2016 σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των δικαιωμάτων της ΕΕ από τον 
νόμο των Ηνωμένων Πολιτειών περί φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών 
λογαριασμών (FATCA), και με τις εξωεδαφικές επιπτώσεις των νόμων των ΗΠΑ στην ΕΕ
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Η ομάδα συζήτησης I αρχίζει στις 10.40 

Ομιλητές: Jude Ryan (αναφέρων) , Laurent Saint Martin, Reijer Jannsen, Roger Kaiser, 
Jude Kirton-Darling, Peter Jahr και Sophia in 't Veld.

Η ομάδα συζήτησης II αρχίζει στις 11.39

Ομιλητές: Fabien Lehagre, Filippo Noseda, Alisa Vekeman, Ισμήνη Ριγοπούλου, Jude 
Kirton-Darling, Peter Jahr, Sophia in 't Veld και η πρόεδρος.

Απόφαση σχετικά με την αναφορά 1088/2016 του J.R. σχετικά με τον νόμο των ΗΠΑ περί 
φορολογικής συμμόρφωσης αλλοδαπών λογαριασμών (FATCA ): να συνεχιστεί η εξέταση 
της αναφοράς· να αποσταλεί επιστολή τόσο προς τη νέα Επιτροπή όσο και προς τη φινλανδική 
Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ.  

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.25.

* * *

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 14.37 υπό την προεδρία της Dolors Montserrat (προέδρου).

18. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται. 

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Οι συντονιστές συμφωνούν με τα αιτήματα των επιτροπών ENVI, TRAN και AGRI, 
αντίστοιχα, να συμμετάσχουν στις ακροάσεις που εγκρίθηκαν για το 1ο εξάμηνο του 
2020.

3. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της επιτροπής PETI στις 2 και 
3 Δεκεμβρίου 2019 

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

4. Αιτήματα από τις ομάδες

α) Όσον αφορά τα αιτήματα της ομάδας ΡΡΕ:
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Αποφασίζεται να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη του Δεκεμβρίου οι 
ακόλουθες αναφορές:

506/2018 σχετικά με την επαλήθευση της χρήσης του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) για την κατασκευή νέου νοσοκομείου στο Cáceres,

915/2015  του Jose Ortega Ortega (Σύλλογος Αλιέων)  της κοινότητας της Βαλένθια, 
σχετικά με την καταπολέμηση της νέας πολιτικής για τις απορρίψεις,

255/2019 του/της I.R.S. για τη χορήγηση άδειας αναζήτησης κοιτασμάτων για εξόρυξη 
στην Κανταβρία της Ισπανίας

527/2018  του Dimitar Vasiliev, σχετικά με τον αντίκτυπο του αυτοκινητόδρομου 
Struma στο φαράγγι Kresna της Βουλγαρίας, που ζητήθηκε επίσης από την ομάδα 
Verts/ALE. Η ομάδα ECR εκφράζει την αντίθεσή της.

Αποφασίζεται να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη του Ιανουαρίου οι 
ακόλουθες αναφορές:

231/2019  του Rafael Sánchez Boyero, σχετικά με την αποζημίωση των θυμάτων της 
απάτης του Forum Filatelico,

345/2019  του Joan Simonet Pons σχετικά με την επέκταση των ζωνών ειδικής 
προστασίας για τα πτηνά στις Βαλεαρίδες Νήσους,

Αποφασίζεται να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη του Φεβρουαρίου οι 
ακόλουθες αναφορές: 280/2019  του/της J.B. σχετικά με την κατάσταση των 
παραγωγών πορτοκαλιών Βαλέντσια.

Αποφασίζεται επίσης να συμπεριληφθεί σε μία από τις προσεχείς συνεδριάσεις ( 1ο 
εξάμηνο του 2020)  η ακόλουθη αναφορά:

865/2018 της Kapka Panayotova σχετικά με τη χρήση των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στη Βουλγαρία

β) Όσον αφορά τα αιτήματα της ομάδας S&D:

Αποφασίζεται να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Δεκεμβρίου η ενημέρωση 
σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Αμμόχωστο -Κύπρο (7-8 Μαΐου 2018).

γ) Όσον αφορά τα αιτήματα της ομάδας Verts/ALE:

Αποφασίζεται να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Δεκεμβρίου, η αναφορά 
560/2019 σχετικά με τη θέσπιση φόρου στη Fairosene (Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία 
Πολιτών)

δ) Όσον αφορά τα αιτήματα της ομάδας NI:

Σε συνέχεια του αιτήματος της κ. Evi, αποφασίζεται να συμπεριληφθεί στην ημερήσια 
διάταξη του Δεκεμβρίου η αναφορά 661/2018  σχετικά με τη φερόμενη παραβίαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ από ανθυγιεινή βιομηχανία στο Borgo Val di Taro 
(Ιταλία). 
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5. Γνωμοδοτήσεις

Η επιτροπή PETI δεν θα συντάξει γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
απαλλαγής για το 2018.

 Οι συντονιστές αποφασίζουν να εκπονήσουν γνωμοδότηση υπό μορφή επιστολής επί 
της έκθεσης της επιτροπής AFCO όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου σχετικά 
με «τη σύναψη της συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της 
Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας 2018/0427(NLE)». 

6. Εκλογή του Διαμεσολαβητή 2019

Οι συντονιστές εγκρίνουν την προτεινόμενη διαδικασία:

• Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε ακρόαση με αλφαβητική σειρά.

• Σε κάθε υποψήφιο θα διατεθεί χρονοθυρίδα μίας ώρας.

• Η ακρόαση θα ξεκινήσει με διαδικαστικές ανακοινώσεις στις 10 π.μ. και ο πρώτος 
υποψήφιος θα προσκληθεί στις 10.15 π.μ. 

• Κάθε υποψήφιος θα υποβάλει μια 10λεπτη εισαγωγική δήλωση,  η οποία θα 
υποβληθεί εκ των προτέρων και θα δημοσιευθεί στον ιστότοπο μετά την 
ολοκλήρωση των ακροάσεων. Δεν θα είναι διαθέσιμη εκ των προτέρων σε 
κανέναν.

• Ο πρώτος γύρος ερωτήσεων θα ανατεθεί στους συντονιστές κάθε πολιτικής 
ομάδας. Μετά από κάθε ερώτηση θα δίνεται απάντηση (1 λεπτό ερώτηση, 3 λεπτά 
απάντηση).

• Επακόλουθες ερωτήσεις (1 λεπτό ερώτηση/1 λεπτό απάντηση) θα κατανεμηθούν 
σύμφωνα με μια απλουστευμένη μορφή του συστήματος d’Hondt: PPE: 2, S&D:2, 
Renew: 1, Verts:1, ID:1, ECR:1, GUE:1, NI:1). Για την ομαλή διαχείριση των 
ερωτήσεων και του χρόνου, οι ομάδες θα κοινοποιήσουν στη γραμματεία τον 
κατάλογο των ομιλητών για κάθε υποψήφιο, το αργότερο έως την παραμονή της 
συνεδρίασης. Εάν απομείνει χρόνος, οι ερωτήσεις θα τίθενται με βάση τη 
διαδικασία «catch the eye» . 

• Σε κάθε υποψήφιο θα διατεθούν περίπου τρία λεπτά για ανακεφαλαίωση στο τέλος 
της εμφάνισής του.

7. Παρακολούθηση της συνέχειας των αναφορών 

Οι συντονιστές αποφασίζουν να στείλουν επιστολή στον Πρόεδρο Sassoli για να 
επιστήσουν την προσοχή του σχετικά με την αναφορά 1056/2016 για την κατάθεση 
αναφορών στις εθνικές νοηματικές γλώσσες που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ.
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Οι συντονιστές αποφασίζουν ότι τα μέλη της επιτροπής PETI θα υποβάλουν τα 
ζητήματα που θίγονται στην αναφορά 967/2012 στη διευρυμένη συνεδρίαση της 
διευθύνουσας ομάδας για το Brexit στις 12 Νοεμβρίου· η γνωμοδότηση της επιτροπής 
PETI σχετικά με την έκθεση της AFCO θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει το ζήτημα 
αυτό και οι αναφορές για τη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων θα περιληφθούν στην 
ημερήσια διάταξη προσεχούς συνεδρίασης, μόλις αναλάβει καθήκοντα η νέα Επιτροπή. 

8. Ακροάσεις σχετικά με τον πληθυσμό των λύκων

Οι συντονιστές εγκρίνουν το πρόγραμμα και επιλέγουν τους ακόλουθους 
εμπειρογνώμονες: Klaus Hackländer και  Ilpo Kojola.

9. Παρουσίαση της έκθεσης από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Οι συντονιστές συμφωνούν να προσκληθεί το Ελεγκτικό Συνέδριο στη συνεδρίαση της 
Επιτροπής Αναφορών τον Ιανουάριο.

10. Συστάσεις επί των οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις 

Οι συστάσεις επί των οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εγκρίνονται κατά τον τρόπο 
που προτείνεται από την πρόεδρο για τις αναφορές  428/2019, 431/2019 και 454/2019. 

Η πρόεδρος αποσύρει τη συμβιβαστική της πρόταση και αποδέχεται τα αιτήματα των 
ομάδων για τις αναφορές 363/2019 και 383/2019.

 Η αναφορά 348/2019 κηρύσσεται παραδεκτή, θα διαβιβαστεί στην Διαμεσολαβήτρια 
και θα περατωθεί η εξέτασή της·

Οι αναφορές 451/2019, 468/2019, 477/2019, εγκρίνονται όπως προτείνει η ομάδα 
Verts/ΑLE· 

Η αναφορά 465/2019 θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη προσεχούς συνεδρίασης· 

Οι αναφορές 478/2019, 479/2019, 486/2019, 495/2019 και 498/2019 εγκρίνονται όπως 
προτείνει η ομάδα Renew·

Οι συστάσεις των Renew και Verts/ΑLE θα εφαρμοστούν στην αναφορά αριθ. 
483/2019.

11. Αιτήματα σχετικά με τις αναφορές του τμήματος Β

Τα σημεία αυτά δεν εξετάζονται λόγω έλλειψης χρόνου και θα ληφθεί απόφαση για 
αυτά με γραπτή διαδικασία.
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12. Διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία

Λόγω έλλειψης χρόνου, θα υποβληθούν με γραπτή διαδικασία σχόλια επί του σχεδίου 
προγράμματος για τη διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία (24-26 Φεβρουαρίου 
2020).

13 έως 16: Σημεία προς ενημέρωση

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση τα σημεία προς ενημέρωση:

- Ορισμός μελών για τις δομές που εφαρμόζουν τη σύμβαση των ΗΕ για τα 
δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες

- Κατάλογος 3:

Κατάλογος των καταχωρημένων αναφορών που εξετάστηκαν από τη ΓΔ Προεδρίας 
ως ενδεχομένως μη ανταποκρινόμενες στις διατάξεις του άρθρου 227 ΣΛΕΕ 
διανεμήθηκε σε όλους τους βουλευτές στις 23 Οκτωβρίου 2019 και αφορά τις 
αναφορές από 0852-19 έως 0966-19:

1 Προφανώς το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0865-19, 0889-19, 0890-19, 0893-19, 0896-19, 0899-19, 0900-19, 0937-19, 
0956-19, 0959-19, 0961-19, 0962-19.

2. Έλλειψη ουσιαστικών στοιχείων που να καταδεικνύουν την αρμοδιότητα της 
Ένωσης.
0904-19

3. Ακατάληπτη επιχειρηματολογία και ασαφής σύνδεση με τους τομείς 
δραστηριότητας της Ένωσης.
0869-19, 0873-19, 0939-19, 0940-19.

Οι αναφορές  0853-19, 0854-19, 0923-19, 0935-19, 0953-19, 0966-19, 0949-19 
διαγράφονται από τον κατάλογο 3.

- Αναφορές που αποσύρθηκαν

Οι αναφορές 1580/2019, 1854/2019, 232/2019, 934/2019 και 345/2019 
αποσύρθηκαν από τους αναφέροντες.

- Επιστολές που ελήφθησαν:

α) Θέση της Σλοβακίας σχετικά με την αναφορά 0879-17 για τα θερμικά ύδατα
β) Απάντηση της επιτροπής JURI σχετικά με την αναφορά 0660-18 σχετικά με 

τους ανηλίκους υπό καθεστώς κηδεμονίας
γ) Απάντηση της Generalitat Valenciana σχετικά με την αναφορά  0143-19 για το 

χώρο υγειονομικής ταφής 
δ) Απάντηση των ισπανικών αρχών σχετικά με την αναφορά 0535-17 για τις 

μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία
ε) Απάντηση της επιτροπής TRAN σχετικά με το σύστημα διοδίων με βάση το 

χιλιόμετρο σχετικά με την αναφορά 1195-18.
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στ) Aνακοίνωση προς τα μέλη σχετικά με την αναφορά 0092-10 για την 
παραβίαση των συνταγματικών δικαιωμάτων στη Βενεζουέλα

Περιβάλλον

19. Αναφορά 1194/2017, της Maria del Carmen Varela Velo, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Asociación Galega Cova Crea, σχετικά με το έργο ορυχείου χαλκού στο 
Touro της Γαλικίας
(παρουσία της αναφέρουσας)

Αναφορά 0174/2018, του Ismael Antonio López Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo», σχετικά με το έργο 
εξόρυξης στο Touro στη Λα Κορούνια
(παρουσία ενός από τους αναφέροντες)

Αναφορά 0386/2018, της Isabel Vila, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Plataforma 
Vecinal Mina Touro O Pino Non», σχετικά με το ορυχείο χαλκού Touro στη Γαλικία
(παρουσία ενός από τους αναφέροντες)

Ομιλητές: Luis Gallardo Zafra, Maria del Pilar Sampedro Laranga and Iria Ares Méndez 
(αναφέροντες), Daniel Fernandez Gomez (επιτροπή ENV), Tatjana Zdanoka, Diana Riba i 
Giner, Cristina Maestre Martín De Almagro, Francisco Millán Mon, Margrete Auken και 
Eleonora Evi.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
περισσότερες πληροφορίες για το ζήτημα. 

Κοινωνικές υποθέσεις – Φύλο

20. Αναφορά 0271/2019, της Silvia Oñate Moya, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
συντάξεις χηρείας
(παρουσία της αναφέρουσας)

Ομιλητές: Silvia Oñate Moya (αναφέρουσα), Giulia Pagliani (επιτροπή EMPL), Cristina  
Maestre Martín De Almagro, Clara Aguilera Garcia, Jordi Cañas Pérez, Jarosław Duda και 
Rosa Estaràs Ferragut. 

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να αποσταλεί επιστολή στο ισπανικό 
Υπουργείο Απασχόλησης, να προωθηθεί στην επιτροπή EMPL για πληροφορίες και να ζητηθεί 
γραπτή επιβεβαίωση από την Επιτροπή.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 16.00, υπό την προεδρία της Tatjana Zdanoka (αντιπροέδρου).

21. Αναφορά 1126/2018, του/της J.U.N., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη θέσπιση 
οδηγίας για την ενδοοικογενειακή βία και κακοποίηση
(παρουσία της αναφέρουσας)
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Ομιλητές: Martina Tornkvist (Επιτροπή JUST), Jarosław Duda και Jane Ursula Nicholas 
(αναφέρουσα). 

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να ζητηθεί γνωμοδότηση από την 
Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM) και από την 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE).

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 16.16 υπό την προεδρία της προέδρου.

Απασχόληση – Ίσες ευκαιρίες και ζητήματα φύλου

22. Αναφορά 0189/2018, της S. B. P, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ευρωπαϊκής 
πλατφόρμας για τους καταναλωτές και το περιβάλλον, σχετικά με το μισθολογικό χάσμα 
μεταξύ των φύλων
και
Αναφορά 0240/2018, του Antonio Luiz Vázquez Delgado, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «JUSAPOL» σχετικά με μέτρα προώθησης του δικαιώματος στην ίση 
αμοιβή για εργασία ίσης αξίας στην ΕΕ
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: Miguel de La Corte (επιτροπή JUST), Peter Jahr, Tatjana Zdanoka, Eleonora Evi, 
Rosa Estaràs Ferragut. Antonio Luiz Vazquez Delgado, Miguel Angel Gómez-García 
(αναφέροντες αριθ. 240/2018), Adam Pokorny (επιτροπή EMPL), Jorge Buxadé Villalba, Jordi 
Cañas Pérez, Cristina  Maestre Martín  De Almagro και Pablo Arias Echeverria.

Απόφαση: η εξέτασή της αναφοράς να συνεχιστεί·
για την αναφορά 0189/2018: να αποσταλεί επιστολή στις επιτροπές EMPL και FEMM για 
εκπόνηση γνωμοδότησης και να ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή·
για την αναφορά 0240/2018: να αποσταλούν εκ νέου επιστολές τόσο προς το ισπανικό 
Υπουργείο Εσωτερικών (ζητώντας δέσμευση για ίση αμοιβή προς ίση εργασία) όσο και προς 
τον Πρόεδρο της Ισπανικής Βουλής (προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση για την πρόοδο των 
νομοθετικών εργασιών).

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 16.51, υπό την προεδρία της Tatjana Zdanoka (αντιπροέδρου).

Μεταφορές

23. Αναφορά 0998/2018, του Alberto Cirio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την αναθεώρηση 
του έργου υποδομής για τη σιδηροδρομική γραμμή υψηλής ταχύτητας Τορίνο - Λυών

Ομιλητές: Jean-Louis Colson (Επιτροπή MOVE), Gwendoline Delbos-Corfield, Eleonora Evi, 
Mario Furore και Peter Jahr.

Απόφαση: περάτωση της εξέτασης της αναφοράς.
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24. Αναφορά 1030/2018, της Raffaella Scattolon, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ακύρωση του έργου σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας Brescia-Verona
(παρουσία της αναφέρουσας)

Ομιλητές: Raffaella Scattolon (αναφέρουσα), Jean-Louis Colson (Επιτροπή MOVE), Eleonora 
Evi και Peter Jahr.

Απόφαση:   να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να αποσταλεί επιστολή στις ιταλικές 
αρχές για να ζητηθούν διευκρινίσεις (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 17.30 υπό την προεδρία της προέδρου.

25. Αναφορά 0659/2018, του Samuel Martín-Sosa, ισπανικής ιθαγένειας, εκ μέρους των 
οικολόγων σε δράση, σχετικά με την κατασκευή μια σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας μεταξύ Marchena και Osuna στην επαρχία Σεβίλλης (Ισπανία)
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: Leticia Balsega Calvo (αναφέρουσα) και Daniel Fernandez Gomez (επιτροπή ENV).

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να αποσταλεί επιστολή στις ισπανικές αρχές 
για την πλήρη συμμόρφωση της Ισπανίας με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ στην 
υπόθεση C-461/14 και να ζητηθεί γραπτή ενημέρωση από την Επιτροπή. 

26. Αναφορά 0026/2018, του Patricio Oschlies Serrano, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Colectivo Emigante», σχετικά με τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ 
Canfranc και Oloron

Ομιλητές: Pascal Boijmans (επιτροπή REGIO) και Pablo Arias Echeverria.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
γραπτή ενημέρωση.

27. Αναφορά 1205/2015, του L.M., σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό 
του σιδηροδρομικού τμήματος στο Liptovský Mikuláš της Σλοβακίας

Ομιλητές: Jaroslav Straka (επιτροπή REGIO) και Andrey Slabakov.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να αποσταλεί επιστολή στις σλοβακικές 
αρχές σχετικά με την ΕΠΕ για το συγκεκριμένο έργο, να αποσταλεί επιστολή στη επιτροπή 
TRAN για την εκπόνηση γνωμοδότησης και να  ζητηθούν περαιτέρω πληροφορίες από την 
Επιτροπή. 

28. Αναφορά 0247/2019, του Joachim Schulz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
τέταρτη δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους

Ομιλητές: Jan Scherp (Επιτροπή MOVE).
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Απόφαση: περάτωση της εξέτασης της αναφοράς.

29. Αναφορά 0069/2019, του Gyunay Mehmed, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μειωμένη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης για τους οδηγούς φορτηγών που προβλέπεται 
στη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα

Ομιλητές: Frederik Rasmussen (Επιτροπή MOVE).

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να αποσταλεί επιστολή στην επιτροπή 
TRAN για εκπόνηση γνωμοδότησης και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει γραπτή 
ενημέρωση.

30. Αναφορά 0098/2019 του/της S. M., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας 
Stefi-Trans, φέρουσα 13 υπογραφές, σχετικά με τους ελέγχους για τα διαστήματα 
ανάπαυσης που διενεργούνται από τις γαλλικές αρχές σε βουλγαρική μεταφορική 
εταιρεία
και
Αναφορά 0226/2019  του/της S.  L. K., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του S.K.L.  
Trans, σχετικά με τους ελέγχους ανάπαυσης που διενεργούν οι γαλλικές αρχές σε 
βούλγαρο μεταφορέα

Ομιλητές: Frederik Rasmussen (Επιτροπή MOVE), Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, 
Andrey Novakov καιLoránt Vincze.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να αποσταλεί επιστολή στην επιτροπή 
TRAN για εκπόνηση γνωμοδότησης και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει  γραπτή 
ενημέρωση.

31. Αναφορά 1447/2016, της Anita Krauße, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα 
τροποποίησης του άρθρου 9 παράγραφος 2 του κανονισμού αριθ. 561/2006 για την 
εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών
(παρουσία της αναφέρουσας)

Ομιλητές: Anita Krausse και Gregor Ter Heide (αναφέροντες), Frederik Rasmussen (Επιτροπή 
MOVE) καιLoránt Vincze. 

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
γραπτή ενημέρωση για ενδεχόμενη αναθεώρηση του κανονισμού 561/2006 σχετικά με το 
χρόνο οδήγησης και τις περιόδους ανάπαυσης.  

32. Διάφορα

Ουδέν

33. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
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 2.12.2019, από τις 15.00 έως τις 18.30

 3.12.2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.26

B. Αναφορές των οποίων η εξέταση προτείνεται να περατωθεί λαμβανομένων υπόψη 
της γραπτής απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών θα περατωθεί:

0710/2017, 0873/2017, 0777/2018, 0864/2018, 1119/2018, 1137/2018, 1199/2018, 0019/2019, 
0155/2019, 0164/2019, 0191/2019, 0212/2019, 0218/2019.

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών συνεχίζεται: 

1342/2011, 0646/2018, 0755/2018, 0103/2019, 0145/2019, 0171/2019, 0211/2019, 0235/2019, 
0242/2019.

Παραρτήματα:

Κατάλογος αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής 
Αναφορών στις 2-3 Οκτωβρίου 2019.
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Αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση

Περιεχόμενα

1. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
κατά το 2018 .............................................................................................................................17

1.1. Τελική ψηφοφορία..................................................................................................17

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:
+ : υπέρ
- : κατά
0 : abstention
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1. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή κατά το 2018

1.1. Τελική ψηφοφορία

28 +
ECR Emmanouil Fragkos, Andrey Slabakov

GUE/NGL Martin Buschmann, Alexis Georgoulis

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Jarosław Duda, Peter Jahr, Radan Kanev, Ádám Kósa, Dolors Montserrat, 
Eugen Tomac, Loránt Vincze

RENEW Sophia in 't Veld, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Sylvie Guillaume, Jude Kirton-Darling, Alfred Sant, Cristian Terheş

VERTS/ALE Margrete Auken, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

1 -
RENEW Monica Semedo

1 0
ID Stefania Zambelli

Διορθώσεις ψήφου και προθέσεις ψήφου

+ Rainer Wieland, Cristina Maestre Martín De Almagro 

- Lefteris Nikolaou-Alavanos 

0

Note: for technical reasons. the following vote was not properly recorded:
- Monica Semedo, (RENEW) did not vote
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