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Θέμα: Αναφορά 0843/2011, του Alessandro Michelucci, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα συστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης,

Αναφορά 0943/2011, του Alessandro Michelucci, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Gothic-Party, σχετικά με την αναγνώριση ως επαγγελματικού 
κλάδου των ατόμων που εργάζονται στον τομέα των Η/Υ

1. Περίληψη της αναφοράς 0843/2011

Ο αναφέρων απευθύνει έκκληση για την κατάργηση των συστημάτων ηλεκτρομαγνητικής 
παρακολούθησης και ελέγχου που ενδέχεται να έχουν επιβλαβείς συνέπειες για την 
ανθρώπινη υγεία.

Περίληψη της αναφοράς 0943/2011

Ο αναφέρων φαίνεται να ζητεί την κατάρτιση οδηγίας που θα έχει ως στόχο τον ορισμό και 
την αναγνώριση ως επαγγελματικού κλάδου των εργαζόμενων στον τομέα των Η/Υ.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0843/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Νοεμβρίου 2011 και η αναφορά
0943/2011 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 12 Δεκεμβρίου 2011. Η Επιτροπή κλήθηκε να 
παράσχει πληροφορίες (άρθρο 202 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 17 Φεβρουαρίου 2012

Η πρώτη αναφορά είναι αντίγραφο καταγγελίας που υπεβλήθη σε τοπικές αστυνομικές 
δυνάμεις της Ιταλίας και βάσει της οποίας αδιευκρίνιστες αρχές ενδέχεται να χρησιμοποιούν 
ακτινοβολία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας με σκοπό να επηρεάσουν τα εγκεφαλικά κύματα 
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των πολιτών και να καταφέρουν να τους ελέγχουν.

Η δεύτερη αναφορά, από τον ίδιο αναφέροντα, είναι μια πρόταση για τη σύσταση ενός
«Gotik Pakt», ενός «συμφώνου» το οποίο θα ενοποιούσε τη συνθήκη της Ένωσης, που 
προτείνεται να επανασυνταχθεί, μαζί με διάφορες άλλες συνθήκες που υφίστανται ανά την 
υφήλιο (Οργάνωση της Ισλαμικής Διάσκεψης, Αφρικανική Ένωση, MERCOSUR και
NATO). Ο αναφέρων αναγνωρίζει τα οφέλη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας για τους 
διερμηνείς και τους μεταφραστές και προσθέτει ορισμένους ειδικούς στόχους όπως η 
εξάλειψη του AIDS, η δημιουργία ενός οργανισμού ευρωπαϊκών δικτύων αναμετάδοσης 
καθώς και ενός ευρωπαϊκού χρηματιστηρίου.

Από επίσκεψη στην ιστοσελίδα του Gothic Party προκύπτει ότι η υποβολή αναφορών στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί μία από τις βασικές του δραστηριότητες. Ωστόσο, η 
Επιτροπή σημειώνει ότι δεν είναι καθόλου σαφές με ποιο τρόπο ο αναφέρων επηρεάζεται 
άμεσα από τα θέματα που παρουσιάζει, σύμφωνα με το άρθρο 227 της ΣΛΕΕ.

Όσον αφορά την ουσία των αναφορών, η Επιτροπή θα επιθυμούσε πρωτίστως να παραπέμψει 
εκ νέου την Επιτροπή Αναφορών σε μια ευρέως αναγνωρισμένη πηγή τρέχουσας 
επιστημονικής πληροφόρησης σχετικά με τους πιθανούς κινδύνους της ακτινοβολίας για την 
υγεία των πολιτών: την επιστημονική επιτροπή για τους αναδυόμενους και πρόσφατα 
εντοπισθέντες κινδύνους για την υγεία (SCENIHR).

Για τα υπόλοιπα, η Επιτροπή θα πρότεινε την παραπομπή του αναφέροντος σε αξιόπιστες 
εκδόσεις αφενός σχετικά με τη λειτουργία οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης (όπως το 
Σύμφωνο των Άνδεων, η ASEAN, η ΕΕ) και αφετέρου σχετικά με γενικότερα συστήματα 
παγκόσμιας διακυβέρνησης. Το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών προσφέρει ανάλογη 
βιβλιογραφία1.

Τέλος, όσον αφορά την εξάλειψη του AIDS, υποδεικνύονται στον αναφέροντα προς άντληση 
χρήσιμων πληροφοριών ο υφιστάμενος στόχος της χιλιετίας αριθ. 5 και οι σχετικές 
συζητήσεις του Κοινοβουλίου2· όσον αφορά τη δημιουργία ενός οργανισμού ευρωπαϊκών 
δικτύων αναμετάδοσης, να παραπεμφθεί στο υφιστάμενο κανάλι ειδήσεων της ΕΕ και σε 
σχετικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις όπως αυτές που διεξήχθησαν επί των εκθέσεων των
Løkkegaard και Lamassoure· και όσον αφορά τα οφέλη του ανταγωνισμού μεταξύ εθνικών 
και, όντως, περιφερειακών χρηματιστηρίων, να συμβουλευτεί την έκθεση Lamfalussy του
2001 με τα πορίσματα της ομάδας «σοφών», καθώς και τις σχετικές κοινοβουλευτικές 
συζητήσεις.

Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο εν λόγω αναφορές έχουν ασταθή βάση και δεν παρουσιάζουν 
κοινά χαρακτηριστικά με τις συνήθεις αναφορές που λαμβάνει.

                                               
1 Η ανάλογη βιβλιογραφία από το Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών είναι διαθέσιμη στον παρακάτω 
σύνδεσμο:
http://www.cris.unu.edu/articles.20.0.html.
2 PV03/09/2008-15.


