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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV1017-01

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 17ης Οκτωβρίου 2013, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013, στις 9.10, υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2013)226_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

Ομιλητές: η πρόεδρος, Νικόλαος Σαλαβράκος και Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τη σειρά εξέτασης που εμφαίνεται στα παρόντα 
πρακτικά.

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:

16-17 Σεπτεμβρίου 2013

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Διάφορα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Philippe Boulland και Kinga Göncz.

Οι παρεμβάσεις αυτές σχετίζονται με τις αναφορές 0979/2012, 1298/2012 και 1571/2012 που 
ζητήθηκε να παραμείνουν ανοικτές λαμβάνεται υπό σημείωση.

4. Γνωμοδότηση σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ (2011)
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για την JURI (2013/2119(INI))
Συντάκτης γνωμοδότησης: PAKSAS (EFD)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: Mara Bizzotto εξ ονόματος του συντάκτη γνωμοδότησης, Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández και Tamas Barsi (Επιτροπή).

Απόφαση: Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 30.10.2013 στις 17.00· εξέταση 
τροπολογιών και ψηφοφορία: 25.11.2013

5. Αναφορά 1633/2012 των Mara Bizzotto, Gino Agerde και Rosario Boschieri, 
ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Comitato Libera informazione Radio 
Televisiva, συνοδευόμενη από 11.432 υπογραφές, σχετικά με την παραβίαση του 
δικαίου της ΕΕ από το ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι RAI

Ομιλητές: η πρόεδρος, Rosario Boschieri (αναφέρουσα), Avv. Rigo (αναφέρουσα), Simona 
Martorelli (επρόσωπος RAI), Wouter Pieke (Επιτροπή), Mara Bizzotto (αναφέρουσα ΒΕΚ), 
Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Borghezio και Matteo Salvini.

Απόφαση: η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή και θα συζητηθεί εκ νέου κατά τη συνεδρίαση 
του Μαρτίου 2014. Ένας εκπρόσωπος της επιτροπής ελέγχου της RAI στο ιταλικό 
κοινοβούλιο, καθώς και ένας εκπρόσωπος στα μέσα ενημέρωσης από την Επιτροπή θα πρέπει 
να κληθούν σε αυτή τη συνάντηση. Θα σταλεί στην Επιτροπή αίτημα για περαιτέρω 
ενημέρωση.

6. Αναφορά 1022/2012, του Sean Lawless, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εσφαλμένη εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων για τα συστήματα ενιαίας 
ενίσχυσης ανά γεωργική εκμετάλλευση και μειονεκτική περιοχή από τις αρχές του 
Galway στην Ιρλανδία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Teresa Murphy (αναφέρουσα), Valerie Adam (Επιτροπή), Jim Higgins, 
Pat the Cope Gallagher και Mairead McGuinness.

Απόφαση: η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή. Θα σταλεί στην Επιτροπή αίτημα για 
περαιτέρω ενημέρωση και έλεγχο των στοιχείων της υπόθεσης. Μια επιστολή θα σταλεί στο 
ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας με αίτημα για διευκρινίσεις σχετικά με τις μεθόδους που 
χρησιμοποιούνται και τους λόγους για τους οποίους παρατηρούνται παρόμοιες εμφανείς 
ανακολουθίες. Η υπόθεση θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου.

7. Αναφορά 760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προειδοποίηση για διοξίνες στο Taranto

Ομιλητές: η πρόεδρος, Antonia Battaglia (εξ ονόματος του αναφέροντος), Ion Codescu 
(Επιτροπή), Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández και Ivo Vajgl.

Απόφαση: η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή. Η Επιτροπή πρέπει να παράσχει 
συμπληρωματικές πληροφορίες και θα ζητηθεί να επιταχυνθεί η διαδικασία επί παραβάσει 
κατά της Ιταλίας, δεδομένου ότι η παρούσα αναφορά υποβλήθηκε πριν από έξι χρόνια.
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*** Ώρα ψηφοφορίας***

8. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Πολωνία (29-31.5.2013)

- εξέταση των τροπολογιών (προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών: 25.9.2013)
- έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

Απόφαση: Η έκθεση εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 0 αποχές
Τροπολογίες που εγκρίνονται: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 και 21.
Οι τροπολογίες 7 και 19 εκπίπτουν και οι τροπολογίες 16 και 22 αποσύρονται.

9. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Δανία (20-21.6.2013)

- εξέταση των τροπολογιών (προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών: 3.10.2013 
στις 12.00)
- έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

Ομιλήτρια: Angelika Werthmann.

Απόφαση: Η έκθεση εγκρίνεται με 20 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 0 αποχές
Τροπολογίες που εγκρίνονται: 2, 3, 6, 9, 11, 14 και 17, προφορική τροπολογία στην έκτη 
σύσταση και συμβιβαστική τροπολογία σχετικά με τη σύσταση έντεκα (νέα).
Τροπολογίες που απορρίπτονται: 1, 5, 7 και 18.

Οι τροπολογίες 4, 8, 10, 12, 15 και 16 εκπίπτουν και η τροπολογία 13 αποσύρεται.

10. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα (17-20.9.2013)

- προκαταρκτική προφορική έκθεση

Ομιλητές: Carlos José Iturgaiz Angulo και Marino Baldini.

Τα μέλη εξέφρασαν την ικανοποίησή τους με τα αποτελέσματα και την οργάνωση της 
επίσκεψης. Μια εκτενής γραπτή έκθεση θα παρουσιαστεί σε μια προσεχή συνεδρίαση.

Από 11.45 έως 12.45 - Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.45

°°°

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου)

11. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2013

α. Ενημερώσεις για τις αποστολές πραγματογνωμοσύνης
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 Notre Dame des Landes (Γαλλία): στην αποστολή δεν είχε χορηγηθεί άδεια από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων.

 Ebro River (Ισπανία) - απόφαση σχετικά με μια πιθανή διερευνητική επίσκεψη 
αναβάλλεται μέχρι την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

 Αναφορά για εικαζόμενη παράλειψη του Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει την 
οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων στο Houghton-le-Spring 
αναβάλλεται για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο. 

β. Επισκόπηση των τρεχουσών εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων:

Οι συντονιστές έχουν αποφασίσει να μην καταθέσουν ψήφισμα για την ασφάλεια των 
μελισσών και τη βιώσιμη παραγωγή μελιού σε σχέση με την αναφορά 0812/2011.

γ. Εξέταση τροποποίησης του παραρτήματος VII του Κανονισμού.

Οι τροποποιήσεις που προτείνει η Γραμματεία είναι οι ακόλουθες:

«Επιτροπή αρμόδια για:
1 Υποδοχή, αξιολόγηση και παρακολούθηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη 

διαδικασία των αναφορών.
2 τις σχέσεις με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή.
3 Οργάνωση των δημόσιων ακροάσεων για την επιτυχή διαδικασία της 

πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών σε συνδυασμό με τον επικεφαλής της 
επιτροπής.

4. Η προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, σύμφωνα με τις 
συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία των Δικαιωμάτων των 
Ατόμων με Αναπηρία»

Όλα έγιναν δεκτές, εκτός από το τελευταίο στο οποίο αντιτίθενται οι SD και ΕΡΡ.
 Παρ' όλα αυτά, η PETI θα συνεχίσει τις δραστηριότητές της στον τομέα των ατόμων 
με ειδικές ανάγκες.

δ. Προφορικές ερωτήσεις 

Οι συντονιστές αποφάσισαν να καταθέσουν για την συνεδρίαση της ολομέλειας 
προφορικές ερωτήσεις σε σχέση με:

 Αναφορές για τραπεζικές πρακτικές ενυπόθηκων δανείων στην Ισπανία· 
 Αναφορές για δόλιες πρακτικές και εικαζόμενες καταχρήσεις στην πώληση των 

χρηματοοικονομικών μέσων σε πελάτες των ταμιευτηρίων στην Ισπανία· 
 Αναφορές σχετικά με την επεξεργασία αποβλήτων στην Καμπανία·
 Αναφορές για την καλή διαβίωση των ζώων.

Σχέδια προφορικών ερωτήσεων θα κυκλοφορήσουν προς έγκριση.

ε. Γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας επί εκθέσεων για διερευνητικές επισκέψεις

 Οι συντονιστές θα ενημερωθούν για τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας επί 
εκθέσεων για διερευνητικές επισκέψεις. «Ερμηνεία του άρθρου 202 παράγραφος 5 του 
ΠΕΠ - Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται όσον αφορά την έγκριση της έκθεσης, σε 
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περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της διερευνητικής επίσκεψης». Η Νομική 
Υπηρεσία ενέκρινε τις διατάξεις που διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο της έκθεσης της 
αποστολής συμφωνήθηκαν από τα μέλη της αντιπροσωπείας, - σε περίπτωση μη 
συμφωνίας, όλες οι απόψεις πρέπει να ληφθούν υπόψη· και ότι το πολιτικό περιεχόμενο 
που περιλαμβάνεται στις συστάσεις θα υπόκειται σε τροποποιήσεις και θα ψηφίζεται από 
το σύνολο της επιτροπής. 

12. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών της 17ης 
Οκτωβρίου 2013

α. Ενημερώσεις για τις αποστολές πραγματογνωμοσύνης

 Ιρλανδία: Η αποστολή ακυρώνεται λόγω έλλειψης βουλευτών που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν και για ορισμένους οργανωτικούς λόγους που συνδέονται με το 
ιρλανδικό κοινοβούλιο.

β. Επισκόπηση των τρεχουσών εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων:

Σύμφωνα με το σύστημα d'Hondt οι εκθέσεις ανατίθενται στις ακόλουθες ομάδες

 η έκθεση για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια στην EFD
 η ετήσια έκθεση της επιτροπής του 2013 στην EPP

Καλούνται οι ομάδες να ορίσουν εισηγητές έως 21.10.2013.

Οι συντονιστές έχουν συμφωνήσει σε ένα σχέδιο επιστολής που θα σταλεί στην επιτροπή 
LIBE σχετικά με την έκθεση για την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όσον αφορά την προτεινόμενη έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής 
Επιτροπής σχετικά με τις επιπτώσεις της κρίσης, η οποία αυτή τη στιγμή αναμένει 
έγκριση, οι συντονιστές συμφώνησαν ότι η PETI θα μπορούσε να εκφέρει γνώμη, με τη 
μορφή μιας λεπτομερούς επιστολής που θα περιγράφει τα κύρια πορίσματα της 
επιτροπής που προκύπτουν από τη ακρόαση που διοργάνωσε η PETI στις 24 
Σεπτεμβρίου: «Ο αντίκτυπος της κρίσης στους πολίτες της Ευρώπης και η ενίσχυση της 
δημοκρατικής συμμετοχής στη διακυβέρνηση της Ένωσης», καθώς και για τη 
διερεύνηση των αναφορών που υποβλήθηκαν.

γ. Σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με την προσθήκη της αναφοράς 0847/2011 

δ. Διαδικαστικά θέματα

Οι συντονιστές έχουν εγκρίνει κατά πλειοψηφία μία σειρά μέτρων, τέσσερα εκ των οποίων 
έχουν κατατεθεί και αφορούν την εξέταση των αναφορών (βλέπε πρόσθετο παράρτημα) 
ενώ συγχρόνως σημειώνουν την πλήρη υποστήριξή τους στη γραμματεία η οποία 
εργάζεται για να απορροφήσει το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των περιλήψεων των νέων 
αναφορών. 
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Η γραμματεία παρέχει στα μέλη τις λεπτομέρειες σχετικά με τον πρόσθετο φόρτο εργασίας 
κατά τη διάρκεια του 2013 και τις επιπτώσεις των θέσεων που παραμένουν κενές για 
υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τα μέλη ενημερώνονται επίσης για τις επιπτώσεις της διοργάνωσης πολλών διερευνητικών 
επισκέψεων το 2013, της οργάνωσης των εκλογών του διαμεσολαβητή και άλλων 
παραγόντων που συνέβαλαν στις καθυστερήσεις στην προετοιμασία των περιλήψεων. 

ε. Διαδικασία κατεπείγοντος

Οι συντονιστές συμφώνησαν να εφαρμόσουν τη διαδικασία κατεπείγοντος στις ακόλουθες 
αναφορές:

 Αναφορά 0051/2013·
 Αναφορές 1194-13 και 1574-13 και άλλες ενδεχομένως αναφορές σχετικά με το θέμα 

που αφορά τη Malagrotta.

Οι συντονιστές αποφασίζουν να μην εφαρμοστεί η διαδικασία του κατεπείγοντος για την 
αναφορά 0570/2013 αλλά να αποσταλεί επιστολή στις αρμόδιες εθνικές αρχές ζητώντας 
περισσότερες πληροφορίες για το θέμα.

στ. Προφορικές ερωτήσεις 

 Οι συντονιστές επιβεβαίωσαν ότι θα καταθέσουν στην ολομέλεια προφορικές 
ερωτήσεις σχετικά με τις αναφορές που αφορούν την καλή διαβίωση των ζώων· 
Αναφορές για τραπεζικές πρακτικές ενυπόθηκων δανείων στην Ισπανία· Αναφορές 
σχετικά με τις δόλιες πρακτικές και εικαζόμενες καταχρήσεις στην πώληση των 
χρηματοοικονομικών μέσων σε πελάτες των ταμιευτηρίων στην Ισπανία· Αναφορές 
σχετικά με την επεξεργασία αποβλήτων στην Καμπανία·

ζ. Διάφορα

 Οι συντονιστές αποφασίζουν να υποβάλουν εκ νέου στον πρόεδρο της Διάσκεψης των 
προέδρων των επιτροπών αίτημα για εκθέσεις INI σχετικά με την πρωτοβουλία των 
πολιτών και σχετικά με τις αναφορές που εκκρεμούν στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

 Οι συντονιστές συμφωνούν κατά πλειοψηφία σχετικά με την ολοκλήρωση της 
εξέτασης της αναφοράς 1298/2012 (SD, ALDE, EFD +, EPP -· GUE 0).

 Εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της PETI για το 2014.
 Σημειώνεται το σχέδιο προγράμματος για το «forum 2013 για την εφαρμογή του 

UNCPRD στην ΕΕ».
 Ο πρόεδρος ζητεί υποστήριξη για την υποβολή επιστολής στην Προεδρία του 

Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με την επείγουσα επικύρωση της Συνθήκης 
Μαρακές για τα υλικά ανάγνωσης για τυφλούς.

Ομιλητές: η πρόεδρος, Zoltán Bagó, Edit Bauer και Alajos Mészáros.

13. Αναφορά 660/2011 της Anna Spyra, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη θέσπιση 



PV\1008790EL.doc 7/12 PE522.910v01-00

EL

κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπείας σχετικά 
με την κύηση και τον τοκετό

Ομιλητές: η πρόεδρος, Anna Spyra (αναφέρουσα), Isabel de la Mata (Επιτροπή), Jarosław 
Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru και Lena Kolarska-Bobińska.

Απόφαση: η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή. Θα ζητηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν τη θνησιμότητα και την αναπηρία των 
νεογέννητων στην ΕΕ και τη δυνατότητα χρήσης του άρθρου 168 παράγραφοι 5 και 6 της 
ΣΛΕΕ. Θα ζητηθεί η εκπόνηση γνωμοδότησης από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Πολωνίας 
και την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

14. Αναφορά 1454/2012 του William Sanders, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις εις βάρος άγγλων φοιτητών στη Σκωτία, όσον αφορά την 
καταβολή διδάκτρων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Antoniu Marc (Επιτροπή), Peter Jahr και Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández.

Απόφαση: η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή. Θα ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες από 
την Επιτροπή. Θα σταλεί επιστολή στην επιτροπή αναφορών της Σκωτίας.

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo (αντιπρόεδρος) αναλαμβάνει την προεδρία στις 16.15

15. Αναφορά 1186/2007 του Michael Cain, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη βρετανών πολιτών που διαμένουν στη Γαλλία
και
Αναφορά 1218/2007 του Peter Djordjevic, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη βρετανών πολιτών που διαμένουν στη Γαλλία

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Els Vertongen (Επιτροπή).

Απόφαση: οι αναφορές θα παραμείνουν ανοικτές. Θα ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες 
από την Επιτροπή. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία για παράβαση χωρίς 
καθυστέρηση, δεδομένου ότι οι αναφορές έχουν υποβληθεί το 2007.

16. Αναφορά 0277/2010, του A. K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με μη δυνατότητα 
διαβίβασης στην Πολωνία δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων προς επίδοση και 
κοινοποίηση μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και
Αναφορά 1399/2010 της Henryka Glenc, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με ελλιπή 
δυνατότητα στην Πολωνία για επίδοση δικαστικών και εξωδίκων πράξεων

Ομιλητές: Patrizia de Luca (Επιτροπή) και Peter Jahr. Διανέμεται έγγραφο του A. K. 
(αναφέροντος).

Απόφαση: ολοκληρώνεται η εξέταση της αναφοράς, βάσει των πληροφοριών που παρείχε η 
Επιτροπή και με τις οποίες η Επιτροπή Αναφορών συμφωνεί απολύτως. 

17. Αναφορά 1691/2012, του Erwin Michaeler, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
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σύνταξή του από την Ιταλία και τον ιταλικό συνταξιοδοτικό φορέα INPS

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Els Vertongen (Επιτροπή) και Peter Jahr.

Απόφαση: η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή. Θα σταλεί επιστολή για διευκρινίσεις στη 
INPS. 

18. Αναφορές του τμήματος B

Οι ακόλουθες αναφορές περατώνονται: 82/2003,0543/2005, 0508/2006, 0998/2006, 
1020/2006, 0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 1180/2007, 1462/2007, 
1068/2008, 0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 1318/2011, 0074/2012, 
0486/2012, 0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 1167/2012, 1259/2012, 
1265/2012, 1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 1403/2012, 1415/2012, 
1416/2012, 1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 1446/2012, 1453/2012, 
1458/2012, 1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 1540/2012, 1554/2012, 
1584/2012, 1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 1626/2012, 1647/2012, 
1659/2012, 161/2012, 1684/2012.

Οι κάτωθι αναφορές μεταφέρονται από το Τμήμα «Β» και η εξέτασή τους παραμένει 
ανοικτή: 0840/2004, 0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 
1444/2012, 1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 
1571/2012,

19. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
  25.11.2013, 15.00 – 18.30
  26.11.2013, 9.00 – 12.30 

Η συνεδρίαση λήγει στις 17.40

Παραρτήματα:

Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση στις 16-17 
Σεπτεμβρίου 2013.
Κατάλογος των αναφορών που πρέπει να αποσυρθούν, περατωθούν ή επανεξετασθούν στο 
πλαίσιο του παραρτήματος των σημειώσεων της προέδρου.
Κατάλογος αμφισβητούμενων αναφορών.

Δήλωση της Margaret Auken ΒΕΚ σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Δανία.

Συμπληρωματικό παράρτημα:

Μέθοδοι εργασίας - αποφάσεις των συντονιστών τον Οκτώβριο

Αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη συνεδρίαση των συντονιστών στις 17 Οκτωβρίου 
2013.
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1. Προθεσμίες σχετικά με την εξέταση των αναφορών οι οποίες ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ στη 
συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2013 θα πρέπει να τηρηθούν χωρίς εξαίρεση και 
καθυστέρηση.

2. Τα μέλη πρέπει ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ να λάβουν υπόψη ότι τις εκκρεμούσες υποθέσεις 
αναφορών που έχουν καταχωρηθεί το 2013. Σήμερα 1.673 αναφορές έχουν καταχωρηθεί 
ενώ μόνο 50 από αυτές έχουν διαβιβαστεί στα μέλη για το παραδεκτό. Πρέπει να 
ληφθούν επείγοντα μέτρα:

 όχι άλλες νέες αιτήσεις για εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις, ψηφίσματα και 
επισκέψεις αντιπροσωπειών πριν από την επεξεργασία ουσιαστικού μέρους 
των αναφορών που έχουν καταχωρηθεί το 2013

 οι περιλήψεις και τα σχέδια συστάσεων πρέπει να διαβιβάζονται αμέσως στα 
μέλη μόλις έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά. Οι βουλευτές μπορούν πάντα να 
ζητήσουν επανεξέταση της απόφασης που ελήφθη

 μπορούν να ληφθούν και άλλα μέτρα μετά από προτάσεις της γραμματείας 
PETI και τους διαχειριστές της ομάδας.

3. Σε μακροπρόθεσμη προοπτική, αλλά πριν το τέλος της παρούσας κοινοβουλευτικής 
περιόδου, ο Γενικός Γραμματέας καλείται να επανεξετάσει τις διαδικασίες της PETI 
βάσει των άρθρων 201, 202, 203 και 203α.

4. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα δύο φίλτρα, που η PETI αποφάσισε να 
εγκαταστήσει; ένα στη ΓΔ Προεδρίας για τις διοικητικές διαδικασίες για αναφορές που 
προκαλούν αμφιβολίες, και τη δεύτερη στη ΓΔ IPOL στο πλαίσιο της γραμματείας PETI 
για περαιτέρω συμπληρωματική νομική εξέταση του παραδεκτού μιας αναφοράς.

5. Τα μέτρα αυτά δεν θίγουν θέματα στο πλαίσιο της διαδικασίας του κατεπείγοντος.
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