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 2009

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2009)02_10-11

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίασης στις 10 Φεβρουαρίου 2009, από 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.,

και στις 11 Φεβρουαρίου 2009, από τις 9 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2009 στις 3.02 μ.μ. υπό την προεδρία 
του Marcin Libicki (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 420.044)

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τις ακόλουθες τροποποιήσεις:

 αναβάλλεται η εξέταση του σημείου 5 (Έκθεση για την Ειδική Έκθεση του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από το Σχέδιο 
Σύστασής του προς την Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 185/2005/ELB
(2008/0000(INI) Εισηγητής ο κ. Martinez Martinez)·

 αναβάλλεται επίσης η εξέταση των σημείων 18, 35 και 37.

 Σημεία Β στην ημερήσια διάταξη:
- σημείο 57: θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς 452/2007 δεδομένου ότι ο 

αναφέρων ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υποβάλει συμπληρωματικές 
πληροφορίες·

- σημεία 59 και 69: οι αναφορές 704/2007 και 1300/2007 θα μεταφερθούν στα 
σημεία Α και θα εξεταστούν σε προσεχή συνεδρίαση.

Λαμβάνουν το λόγο: Robert Atkins, Miguel Angel Martínez Martínez και πρόεδρος.

2. Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι:

 Θα παρίστανται αναφέροντες κατά την εξέταση των κάτωθι σημείων της ημερήσιας 
διάταξης:

- σημείο 6: αναφορά 620/2008, σχετικά με την πολωνική γλωσσική μειονότητα 
στην τσεχική περιοχή της Zaolzie·

- σημείο 7: αναφορές 188/2006 και 1198/2008 περί εφαρμογής των 
συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές 
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τους που διακινούνται εντός της Κοινότητος·
- σημείο 9: αναφορά 790/2007 σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος 

ατόμων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στην Πολωνία·
- σημείο 10: αναφορά 998/2006 σχετικά με την περιφερειακή ενίσχυση για 

τους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ισπανία·
- σημείο 12: αναφορά 1016/2007 για τη θεραπεία της 

βλεννοπολυσακχαρίδωσης·
- σημείο 13: αναφορά 1234/2007 για την τράπεζα Banco Santander και τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα·
- σημείο 15: αναφορά 1354/2007 σχετικά με τις πράξεις σε αστικές και 

εμπορικές υποθέσεις στην Ελλάδα·
- σημείο 29: αναφορά 1232/2007 σχετικά με διυλιστήριο στο Μπιλμπάο. Θα 

παραστεί και ο υπουργός της τοπικής κυβέρνησης.

 Επί των σημείων 21 και 22 θα διεξαχθεί ψηφοφορία με ηλεκτρονική επαλήθευση και 
όλα τα μέλη πρέπει να διασφαλίσουν ότι έχουν μαζί τους την κάρτα ηλεκτρονικής 
ψηφοφορίας.

 Περατώνεται η εξέταση των κάτωθι αναφορών:
- αριθ. 1173/2003 σχετικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα για 

καταναγκαστική εργασία υπό το καθεστώς των Ναζί·
- αριθ. 617/2005 για επεισόδιο στον Αερολιμένα του Μονάχου έπειτα από την 

απάντηση των γερμανικών αρχών·
- αριθ. 936/2006 σχετικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στο 

Λουξεμβούργο· ο πρόεδρος επισημαίνει επίσης ότι οι αναφέροντες είναι 
εξαιρετικά ικανοποιημένοι με την έκβαση·

- αριθ. 224/2007 για τη δημοκρατία στη Γουινέα, έπειτα από επιστολή της 
Glenys Kinnock, Συμπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης 
Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ·

- αριθ. 604/2007 σχετικά με την άρνηση αναγνώρισης στην Ελλάδα ειδίκευσης 
στην ορθοδοντική σε πανεπιστήμιο της Ρουμανίας.

 Θα επαναληφθεί η εξέταση των αναφορών 80/2006 και 1265/2007 ενόψει των νέων 
πληροφοριών που ελήφθησαν από τους αναφέροντες.

3. Διάφορα:

 Παρουσίαση της επίσκεψης του προέδρου στο Gateshead και στο Newcastle (ΗΒ) 
στις 28 Ιανουαρίου 2009 σχετικά με την αναφορά 727/2005 για τη χωματερή Path 
Head Landfill:

Ο πρόεδρος παρατηρεί ότι η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση των 
αναφερόντων που διατυπώθηκε το περασμένο καλοκαίρι και επαναλήφθηκε το 
φθινόπωρο. Κατά την επίσκεψη συνάντησε ενδιαφερομένους (αναφέροντες, τοπικές 
αρχές του Gateshead και διευθυντές της χωματερής - SITA). Οι τρεις τοπικοί ΒΕΚ 
είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επίσκεψη και η Fiona Hall (ΒΕΚ) και ο 
βοηθός του Martin Callanan (ΒΕΚ) συμμετείχαν στις διάφορες συναντήσεις. Οι 
αναφέροντες μπόρεσαν να δείξουν την περιοχή που πλήττεται από την διεύρυνση της 
χωματερής, πολύ κοντά στα σπίτια τους, και να εκφράσουν τον προβληματισμό τους 
για τους κινδύνους ρύπανσης. Οι αρχές προσέφεραν ενδελεχείς πληροφορίες, μεταξύ 
των οποίων σημειώματα για το ιστορικό των ΧΥΤΑ και της εξορυκτικής 
δραστηριότητας στην περιοχή, ενώ ο διευθυντής της χωματερής οργάνωσε επιτόπια 
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επίσκεψη και απάντησε σε ερωτήσεις. Ο πρόεδρος δέχτηκε πρόσκληση του 
επικεφαλής του Συμβουλίου του Newcastle για επίσκεψη, κατά την οποία δόθηκαν 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο της εξέτασης των αναφορών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και διεξήχθη ανεπίσημη συζήτηση, που αφορούσε κυρίως την πολιτική 
της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων και τις πολιτικές που εφαρμόζονται στο 
Newcastle. Θα ετοιμαστεί και διανεμηθεί σύντομα στα μέλη σχετική γραπτή έκθεση.

Λαμβάνουν το λόγο: Robert Atkins και πρόεδρος.

4. Παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, της 
Ειδικής Έκθεσής του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπειτα από το σχέδιο 
σύστασής του προς την Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 185/2005/ELB 
(διακρίσεις λόγω ηλικίας εις βάρος διερμηνέων freelance)

Λαμβάνουν το λόγο: Νικηφόρος Διαμαντούρος (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής), Jordi 
Curell (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Miguel Angel Martínez Martínez, 
Μανώλης Μαυρομμάτης, Robert Atkins και πρόεδρος.
Απόφαση: η επιτροπή υποστηρίζει και πάλι ότι πρέπει να εκπονηθεί έκθεση 
πρωτοβουλίας επί της ειδικής εκθέσεως του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, η οποία θα 
πρέπει να εγκριθεί πριν από τη λήξη της νομοθετικής περιόδου. Εκφράζει κατάπληξη 
για την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών να μην συστήσει την 
έγκριση της ετοιμασίας της έκθεσης. Οι συντονιστές θα πρέπει να εξετάσουν το 
ενδεχόμενο προσφυγής στον Πρόεδρο Hans-Gert Pöttering ζητώντας να εγκριθεί η 
εκπόνηση της έκθεσης.

5. Αναφορά 620/2008 του Józef Staniek, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
ιδρύματος «Η πολωνική γλώσσα στη Zaolzie», η οποία συνοδεύεται από 16 
υπογραφές, σχετικά με την πολωνική γλωσσική μειονότητα στην τσεχική περιοχή 
της Zaolzie

Λαμβάνουν το λόγο: Józef Staniek και Stanislaw Gawlik (αναφέροντες), Αριστείδης 
Λαβρέντζος (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Tatjana Ždanoka, Árpád 
Duka-Zólyomi, Grażyna Staniszewska και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· ο πρόεδρος θα στείλει επιστολή στη 
Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
καλώντας την να σχολιάσει το θέμα· η αναφορά θα σταλεί για γνωμοδότηση στην 
Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και στη 
διακομματική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις εθνικές μειονότητες και 
τις περιφερειακές γλώσσες.

6. Αναφορά 188/2006 της Anna Krazucka, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Izba Pracodawców Polskich» (Ένωση Πολωνών Εργοδοτών), σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση από τις πολωνικές και τις γερμανικές αρχές των ευρωπαϊκών 
διατάξεων που διέπουν την εφαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφαλίσεως 
στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας

Αναφορά 1198/2008 του Tomasz Major, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ένωσης Πολωνών Εργοδοτών, ‘IPP’, σχετικά με τη χορήγηση του πιστοποιητικού 
E-101 σε εργαζόμενους που καλύπτονται από το άρθρο 40, παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται 
εντός της Κοινότητος
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Λαμβάνουν το λόγο: Radek Casta (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Hubert 
Czerniuk (εκπρόσωπος της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση) και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς ώστε να μπορέσει ο αναφέρων να 
υποβάλει νέες πληροφορίες· εάν δεν το πράξει, θα περατωθεί η εξέταση της αναφοράς 
σε προσεχή συνεδρίαση.

7. Αναφορά 1007/2006 του Marek Michalowski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μη αναγνώριση περιόδων απασχόλησης στην Πολωνία από το γερμανικό 
συνταξιοδοτικό ταμείο DRB

Λαμβάνουν το λόγο: Radek Casta (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Μανώλης Μαυρομμάτης και πρόεδρος.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απαντήσεως της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8. Αναφορά 790/2007 της Izabela Odrobinska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianeg», σχετικά με διακριτική μεταχείριση 
σε βάρος ατόμων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας στην Πολωνία
Αναφορά 998/2006 του Carles Riquelme Felip, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
περιφερειακή ενίσχυση για τους πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας

Λαμβάνουν το λόγο: Monica Filipowicz (εξ ονόματος της αναφέρουσας Izabela 
Odrobinska), Carles Riquelme Felip (αναφέρων), Pedro Carrascal Rueda (εξ ονόματος 
της Ισπανικής Ένωσης για τη σκλήρυνση κατά πλάκας), Nick Fahy (εκπρόσωπος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Μανώλης Μαυρομμάτης, Michael Cashman, Grażyna 
Staniszewska, Antolín Sánchez Presedo, Christoph Talheim (εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σκλήρυνση κατά πλάκας) και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· δίνεται η εντολή στον πρόεδρο να 
στείλει σχετικές επιστολές στους Υπουργούς Υγείας της Πολωνίας και της Ισπανίας
(αντίγραφο της επιστολής θα σταλεί προς ενημέρωση στον Ευρωπαίο Επίτροπο για 
την Υγεία, κ. Μάρκο Κυπριανού).

9. Αναφορά 1242/2007 του Alessandro Rasman, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
φάρμακα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας στην Ιταλία

Λαμβάνουν το λόγο: Christophe Roeland (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· ο πρόεδρος θα στείλει σχετική 
επιστολή στον Ιταλό Υπουργό Υγείας.

10. Αναφορά 1016/2007 της Teresa Matulka, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Ένωσης παιδιών με βλεννοπολυσακχαρίδωση και συναφείς νόσους», η οποία 
συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με μη συμμόρφωση των πολωνικών αρχών 
προς τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 141/2000 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα ορφανά φάρμακα
Αναφορά 239/2008 του Tomasz Bratasz, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με ανεπαρκείς 
επιδοτήσεις από την πολωνική κυβέρνηση για τα φάρμακα για τη θεραπεία της 
βλεννοπολυσακχαρίδωσης, μιας σπάνιας γενετικής διαταραχής

Λαμβάνουν το λόγο: Christophe Roeland (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
και πρόεδρος.
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Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· αναμένονται περαιτέρω 
πληροφορίες από την Επιτροπή.

11. Αναφορά 1012/2007 του Miguel Gersol Fernandez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος μιας συνδικαλιστικής κίνησης στην τράπεζα Banco Santander, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της Συνθήκης (άρθρο 39) και του παράγωγου δικαίου από 
τον νόμο περί συμπληρωματικής συνταξιοδότησης στην Ισπανία
Αναφορά 1234/2007 του Juan Maria Martínez Fernández, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης για την προάσπιση των πολιτικών ελευθεριών» (Asociación 
para la defensa de los derechos civiles), σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων από την ισπανική νομοθεσία περί 
συντάξεων

Λαμβάνουν το λόγο: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández
(αναφέροντες), Georg Fischer και Francisco Perez Flores (εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Inés Ayala Sender, Antolín Sánchez Presedo και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· αναμένονται περαιτέρω 
πληροφορίες από την Επιτροπή.

12. Εξέταση σχεδίου έκθεσης επί της Ετήσιας Έκθεσης σχετικά με τη δραστηριότητα 
της Επιτροπής Αναφορών το 2008 (2008/2301 (INI)) Εισηγήτρια: Mairead 
McGuinness (PPE-DE)

Λαμβάνουν το λόγο: Mairead McGuinness, Μανώλης Μαυρομμάτης, Gay Mitchell, 
Robert Atkins, William Floyd (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) και 
πρόεδρος.
Απόφαση: η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 10 Μαρτίου 2008, 
17.00.

13. Αναφορά 1354/2007 της Αναστασίας Γάκη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1348/2000 του 
Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και 
εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις

Λαμβάνουν το λόγο: Αναστασία Γάκη και Andreas Heinen (αναφέροντες), Thomas 
Ljungquist (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Γεώργιος Γεωργίου, Αγγελική 
Καμπανάρη (Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ) και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· ο πρόεδρος θα στείλει σχετική 
επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην ΕΕ.

14. Αναφορά 440/2006 του Vincent Farrugia, μαλτεζικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
επιμελητηρίου μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Μάλτας, σχετικά με παραβιάσεις της 
οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια (2003/54/ΕΚ) εκ μέρους της κυβέρνησης της 
Μάλτας

Λαμβάνουν το λόγο: Elisabetta Garofalo (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
και πρόεδρος.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απάντησης της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Η εκπρόσωπος της Επιτροπής θα υποβάλει γραπτή 
επιβεβαίωση της προφορικής της παρέμβασης).

15. Αναφορά 951/2004 του Jan Dolezal, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu», σχετικά με παράβαση του 
κοινοτικού δικαίου από τις νέες πολωνικές φορολογικές διατάξεις

Λαμβάνουν το λόγο: Monika Waloszczyk (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
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και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.20 μ.μ.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009

16. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών από 9 π.μ. έως 9.30 π.μ.)

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.05 π.μ. υπό την προεδρία του Marcin Libicki, 
προέδρου.

17. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 Πρόταση για κώδικα χρηστής πρακτικής για τις μελλοντικές εργασίες της επιτροπής: 
οι συντονιστές αποφάσισαν να καταχωρήσουν το έγγραφο ‘Κώδικας χρηστής 
πρακτικής’ που έχουν εκπονήσει μέλη των ομάδων EPP-ED και PSE ως έγγραφο 
εργασίας της επιτροπής.

 Το έγγραφο αυτό θα μεταφραστεί και διαβιβαστεί προς έγκριση κατά την επόμενη 
συνεδρίαση της επιτροπής.

 Ισχύον καθεστώς των μελετών των τμημάτων χάραξης πολιτικής: οι συντονιστές
έλαβαν σημείωμα για το ιστορικό που επισήμαινε τις μελέτες που εκπονήθηκαν ή 
δρομολογήθηκαν κατόπιν αιτήματος της επιτροπής.

 Διάφορα: Έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής επί της ειδικής εκθέσεως του
Διαμεσολαβητή. Οι συντονιστές υιοθέτησαν τη γενική άποψη της επιτροπής και
προτείνουν να απευθυνθεί έκκληση προς τον Πρόεδρο Hans-Gert Pöttering να
εξουσιοδοτήσει την επιτροπή να εκπονήσει και εγκρίνει έκθεση πριν από τη λήξη της 
νομοθετικής περιόδου.

18. Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης σχετικά με τον ενεργό διάλογο με τους πολίτες 
με θέμα την Ευρώπη (2008/2224 (INI)), Εισηγήτρια Kathy Sinnott (IND/DEM)

Λαμβάνουν το λόγο: Kathy Sinnott, εισηγήτρια, που προβαίνει σε σύντομη 
εισαγωγική δήλωση, Michael Cashman και πρόεδρος.
Απόφαση: εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποιημένη γνωμοδότηση (37 ψήφοι).

19. Έγκριση του σχεδίου έκθεσης σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης 
αστικοποίησης στην Ισπανία στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών, το 
περιβάλλον και την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, βάσει των αναφορών που 
ελήφθησαν (Αναφορά 609/2003 και άλλες) (2008/2248(INI)) Εισηγήτρια Margrete 
Auken (Verts/ALE)

Λαμβάνουν το λόγο: Margrete Auken, εισηγήτρια, που προβαίνει σε σύντομη 
εισαγωγική δήλωση, Michael Cashman, Gay Mitchell (επί της διαδικασίας), Robert
Atkins (επί της διαδικασίας), Carlos José Iturgaiz Angulo, Cristina Gutiérrez-Cortines
(επί της διαδικασίας), Nicolae Vlad Popa και πρόεδρος.
Απόφαση: εγκρίνεται η τροποποιηθείσα έκθεση με 24 ψήφους υπέρ, 11 κατά και 1 
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αποχή (ψήφισαν 36 βουλευτές).

20. Έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία (27-30 Οκτωβρίου 
2008)

Λαμβάνουν το λόγο: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins (επί 
της διαδικασίας), Andras Demeter (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Dushana Zdravkova και πρόεδρος
Απόφαση: εγκρίνεται η έκθεση με την επιφύλαξη των παρατηρήσεων της κ. 
Zdravkova.

21. Αναφορά 828/2006 του Niall Gilligan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις των οδηγιών 96/82/ΕΚ και 89/391/ΕΚ από την Ιρλανδία (σχετικά με το
αεροδρόμιο Shannon)

Λαμβάνουν το λόγο: Tobias Biermann (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Sean Liddy (εξ ονόματος του αναφέροντος), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott και 
πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· ο πρόεδρος θα στείλει σχετική 
επιστολή στον Ιρλανδό Υπουργό Περιβάλλοντος.

22. Αναφορά 959/2006 του Michael Zammit, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δραστηριότητα του εργοστασίου της Blokrete Ltd που έχει ως αποτέλεσμα 
προβλήματα για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πόλης Lija (Μάλτα)

Λαμβάνουν το λόγο: Andrej Kobe (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Simon
Busuttil (εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν απάντησε
τα προηγούμενα αιτήματά του για την υποβολή από τις αρχές της Μάλτας καταλόγου 
των συγκεκριμένων μέτρων που προτίθενται να λάβουν προς αντιμετώπιση των 
προβλημάτων ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη Lija) και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· αναμένονται περαιτέρω 
πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

23. Αναφορά 1232/2007 του Manuel Garcia Gonzáles, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης πολιτών «Plataforma Ciudadana Refineria NO», σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις των οδηγιών 2003/4/ΕΚ και 85/337/ΕΚ σε σχέση με το έργο του 
διυλιστηρίου Balboa, το οποίο πρόκειται να κατασκευαστεί στην Extremadura 
(Ισπανία)

Λαμβάνουν το λόγο: Pedro Sanchez (εξ ονόματος της Plataforma Ciudadana Refineria
NO), Yolanda Villar Ruberte (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), José Luis
Navarro Ribera, Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της τοπικής 
κυβέρνησης της Εξτρεμαδούρα), Alejandro Cercas, Willy Meyer Pleite, David
Hammerstein και πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· αναμένονται περαιτέρω 
πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

24. Εξέταση του σχεδίου έκθεσης σχετικά με την 25η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της 
εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2007) COM(2008)0777, (2008/2337 (INI)) 
Εισηγήτρια: Diana Wallis (ALDE)

Λαμβάνουν το λόγο: Diana Wallis, εισηγήτρια, που τονίζει τα βασικά σημεία που 
εξετάζονται στο έγγραφο, Jonathon Stoodley (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
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Επιτροπής) David Hammerstein και πρόεδρος.
Απόφαση: η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών λήγει στις 10 Μαρτίου 2008, 
17.00.

25. Αναβάλλεται η εξέταση των σημείων 26 (Αναφορά 434/2006), 27 (125/2008), 31 
(265/2007), 32 (643/2007), 33 (760/2007), 34 (784/2007) και 36 (350/2007). Η Επιτροπή
θα στείλει γραπτή επικαιροποίηση των προηγουμένων ανακοινώσεών της για τις 
αναφορές 265/2007, 643/2007, 760/2007 και 350/2007.

26. Αναφορές υπό το σημείο B

 Περατώνεται η εξέταση των αναφορών 594/2002, 597/2002, 83/2003, 1233/2003, 
1257/2003, 54/2004, 49/2005, 57/2005, 60/2005, 61/2005, 64/2005, 71/2005, 94/2005, 
171/2005, 242/2005, 397/2005, 547/2005, 629/2005, 661/2005, 816/2005, 817/2005, 
60/2006, 596/2006, 650/2006, 722/2006, 383/2007, 521/2007, 931/2008, 1040/2002, 
783/2003, 340/2004, 344/2005, 113/2005, 143/2005, 264/2005, 653/2005, 997/2005, 
126/2006, 187/2006, 413/2006, 518/2006, 634/2006, 660/2006, 689/2006, 760/2006, 
902/2006, 1004/2006, 467/2007, 799/2007, 866/2007, 875/2007, 1119/2007, 
1120/2007, 1161/2007, 1166/2007, 1236/2007, 1286/2007, 1311/2007, 1427/2007, 
59/2008, 80/2008, 81/2008, 95/2008, 127/2008, 232/2008, 272/2008, 338/2008, 
342/2008, 442/2008, 469/2008, 628/2008 και 709/2008 βάσει της απάντησης της 
Επιτροπής.

27. Ημερομηνία και τόπος της προσεχούς συνεδρίασης

 Τρίτη 31 Μαρτίου 2009, από 9 π.μ. έως 6.30 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.35 μ.μ..
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LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Marcin Libicki (1,2), Michael Cashman (1,2), Kathy Sinnott (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Robert Atkins (1,2), Simon Busuttil (2), Cristina Gutiérrez-Cortines (2), Martin Kastler(1), Mairead McGuinness (1,2), Μανώλης
Μαυρομμάτης (1,2), Gay Mitchell (1,2), José Javier Pomés Ruiz (1,2), Nicolae Vlad Popa (2), Andreas Schwab(2), Richard Seeber (2), 
Rainer Wieland (1,2), Inés Ayala Sender (1,2), Alessandro Battilocchio (2), Victor Boştinaru (2), Alexandra Dobolyi (1,2), Glyn Ford 
(2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), David Martin (2), Miguel Angel Martínez Martínez (1,2), Marian Harkin (1), Diana Wallis 
(2), Mario Borghezio (2), Margrete Auken (2), David Hammerstein (1,2), Willy Meyer Pleite (2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Marie-Hélène Descamps (1,2), Juan Andrés Naranjo Escobar (2), Margie Sudre (2), Dushana Zdravkova (2), Thijs Berman (2), María 
Sornosa Martínez (2), Alexander Alvaro (2), Henrik Lax (2), Grażyna Staniszewska (1), Mieczysław Edmund Janowski (2), Tatjana 
Ždanoka (1), Georgios Georgiou (1), Roger Helmer (1,2)

178 (2)

Vicente Miguel Garcés Ramón (2), Ewa Tomaszewska (2), Jules Maaten (2), Teresa Riera Madurell (2), Frédérique Ries (2)

183 (3)

Árpád Duka-Zólyomi (1), Maria Badia i Cutchet (1), Antolín Sánchez Presedo (1), Juan Fraile Cantón (2), José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra (2), Salvador Garriga Polledo (2), José Manuel García-Margallo y Marfil (2), Luis Yañez-Barnuevo García (2), Seán Ó 
Neachtain (2), Liam Aylward (2), Neil Parish (2), Richard Corbett (2), Alejandro Cercas (2), Thomas Wise (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda σημείο/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 10.2.2009
(2) 11.2.2009
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Platform), Margarita Navarro Perez, Pedro Carrascal Rueda (Spanish MS Society), Isabel Cano, Antonio Ferres Sais, Miguel Gersol 
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Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


