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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2013)11 25_26

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 25 Νοεμβρίου 2013, από 15.00 έως 18.30

και της 26ης Νοεμβρίου 2013, από 09.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 στις 15.05, υπό την προεδρία της
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ PE523.156v01-00

Όσον αφορά το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης η Tatjana Ždanoka και η Angelika 
Werthmann γνωστοποιούν ότι διαφωνούν με το κείμενο της προέδρου στο έγγραφο 
εργασίας σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία και ότι το σημείο 16 δεν 
πρέπει να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Αποφασίζεται να αναβληθεί η 
εξέταση του εν λόγω σημείου. Ο Peter Jahr επισημαίνει ότι η ομάδα του τάσσεται 
κατά της αναβολής.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 17ης Οκτωβρίου 2013

Η Angelika Werthmann ζητεί να αποσυρθεί γραπτή δήλωση της Margaret Auken
σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Δανία η οποία επισυνάπτεται στα παρόντα 
πρακτικά. Η πρόεδρος λαμβάνει υπό σημείωση το αίτημα και αποφασίζεται να 
αποσυρθεί από τα παρόντα πρακτικά το παράρτημα που περιλαμβάνει τη δήλωση.

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου
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Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η νέα Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, κ. Emily O'Reilly, θα 
παρευρεθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής για πρώτη φορά την Τρίτη, προκειμένου να 
παρουσιάσει την πρώτη ειδική έκθεσή της. Την Τρίτη επίσης, αντιπροσωπεία 
αποτελούμενη από βουλευτές και υπαλλήλους που συμμετέχουν στην επιτροπή 
αναφορών του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου θα παρευρεθεί στη συνεδρίαση, ώστε να 
παρακολουθήσει τις εργασίες της Eπιτροπής Aναφορών του ΕΚ.

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι στη συνεδρίαση σχετικά με τις ακόλουθες αναφορές θα 
παρευρεθούν οι αναφέροντες ή οι εκπρόσωποί τους. Τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου:

- Αναφορά 0689/1998 σχετικά με την κατάσταση των λεκτόρων ξένων γλωσσών 
στην Ιταλία: Οι κ.κ.Petrie και Innes.

- Αναφορά 1954/2012 σχετικά με τους επαγγελματικούς τίτλους στην Ουγγαρία: Η 
κ. Bea Judit Bodrogi (η οποία εκπροσωπεί τον αναφέροντα).

- Αναφορά 1380/2011 σχετικά με τη γνωμοδότηση C (2011) 351 της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής σε σύνδεση με την τροποποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης 
Györ στην Ουγγαρία: Ο κ. Ferenc Tibor Zsák.

- Αναφορά 1342/2011 σχετικά με την παράβαση της οδηγίας-πλαίσιο για τα ύδατα, 
της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης και τη σύμβαση του Aarhus: Η κ. 
Noelia Jurado Ortega (η οποία εκπροσωπεί την αναφέρουσα).

- Εξέταση εγγράφου εργασίας σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Ελλάδα: 
Οι κ.κ. Γκίκας και Παπαδόπουλος.

- Αναφορά 0847/2011 σχετικά με την επιβολή περικοπών στην ευρωπαϊκή δημόσια 
διοίκηση: Ο κ. Mohammad Reza Fardoom.

Την Τρίτη 26 Νοεμβρίου:

- Αναφορά 1441/2012 σχετικά με χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Bois du 
Roi της Γαλλίας: Ο κ. Jean-Claude Bocquillon (ο οποίος εκπροσωπεί τον 
αναφέροντα).

- Αναφορά 1194/2013 σχετικά με μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων στη Ρώμη 
(περιοχή Falcognana) προς αντικατάσταση της Malagrotta: Ο κ. Andrea Panetto (ο 
οποίος εκπροσωπεί την αναφέρουσα).

- Αναφορά 1574/2013 σχετικά με το ίδιο θέμα: Ο κ. Pasquale Calzetta.
- Αναφορά 1713/2013 σχετικά με το ίδιο θέμα: Ο Alfredo Pallone, ΒΕΚ.
- Αναφορά 1856/2013 σχετικά με το ίδιο θέμα: Η κ. Laura Pasetti.
- Αναφορά 0051/2013 σχετικά με έργα φυσικού αερίου στην περιοχή Huelva της 

Ισπανίας: Οι κ.κ. Pedro Jimenez San Jose και Francisco Velasco Heredero (εκ 
μέρους της Gas Natural). 

- Αναφορά 0085/2013 σχετικά με την εξόρυξη φυσικού αερίου χωρίς να έχει 
χορηγηθεί άδεια με βάση την οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης: Ο κ. David Hammerstein (ο οποίος εκπροσωπεί τον 
αναφέροντα). 

Η πρόεδρος ενημερώνει τους βουλευτές ότι έχει διανεμηθεί το παράρτημα στις 
σημειώσεις της προέδρου καθώς και ο κατάλογος των αμφισβητούμενων αναφορών, 
ότι δεν έχουν υποβληθεί ενστάσεις και ότι τα έγγραφα αυτά θα επισυναφθούν στα 
πρακτικά της συνεδρίασης.
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Η πρόεδρος ενημερώνει επίσης τους βουλευτές ότι ο Rolandas Paksas, συντάκτης της 
γνωμοδότησης της PETI σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής 
του δικαίου της ΕΕ, δεν δύναται να παρευρεθεί και θα αντικατασταθεί από τον Juozas 
Imbrasas. 

4. Διάφορα

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo (αντιπρόεδρος) προτείνει να επιληφθούν της 
διαδικασίας σχετικά με το έγγραφο εργασίας για τη Γαλικία στη συνεδρίαση των 
συντονιστών αργότερα το απόγευμα. 

*** Ώρα ψηφοφορίας***

5. Γνωμοδότηση σχετικά με την 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής 
του δικαίου της ΕΕ 

Εγκριθείσες τροπολογίες: 1, 2, 3, προφ.τροπ. (§ 1α (νέα), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
συμβ. τροπ. 1, 17, 21, 26, 31, 32, προφ. τροπ. (§ 9β (νέα)), 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 
41, 42, 43 και 44.
Απορριφθείσες τροπολογίες: 5, 9, 22 (μέρος 1), 30, 40, 45 και 46.
Καταπίπτουσες τροπολογίες: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (μέρος 2), 28 και 29
Αποσυρθείσες τροπολογίες: -
Τελική ψηφοφορία: 14 ψήφοι υπέρ, 1 κατά και καμία αποχή

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές για συζήτηση στην επιτροπή επί τη βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

6. Αναφορά 0749/2012, του M. B. (βρετανικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
παράταση της δοκιμής σαρωτών σώματος ακτινών Χ στο αεροδρόμιο του 
Μάντσεστερ
και
Αναφορά 1636/2012, του B. M., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους σαρωτές 
σώματος στα αεροδρόμια του Η.Β.

Ομιλητές: Η πρόεδρος, ο Kai Tulllius (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και ο Victor Boştinaru 
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς αναμένεται να περατωθεί με βάση την 
ανακοίνωση της Επιτροπής ότι ο αερολιμένας του Μάντσεστερ αντικατέστησε 
πρόσφατα τους παλαιούς σαρωτές σώματος ακτινών Χ με νέους σαρωτές κυμάτων της 
τάξης του χιλιοστόμετρου και ότι το Η.Β. εγκατέλειψε πρόσφατα την πολιτική 
σύμφωνα με την οποία «η άρνηση υποβολής σε σάρωση σημαίνει καθήλωση στα 
αεροδρόμια». Σε οποιονδήποτε αρνείται να διέλθει από σαρωτή σώματος σε 
αεροδρόμιο παρέχεται πλέον η δυνατότητα επιλογής εναλλακτικών μεθόδων 
σάρωσης.
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7. Αναφορά 0689/1998 του David Petrie, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia», σχετικά με την κατάσταση 
των λεκτόρων ξένων γλωσσών στην Ιταλία
και
Αναφορές 0508 και 0509/2007, των Simon Lander και Cheryl Wolley, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη διακριτική μεταχείριση των δασκάλων ξένων γλωσσών 
στο πανεπιστήμιο του Cagliari και σε άλλα ιταλικά πανεπιστήμια 

Ομιλητές: Η πρόεδρος, ο David Petrie (αναφέρων), ο Francisco Perez Flores 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η Margrete Auken, ο Victor Boştinaru και ο Jaroslav Paška
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής.

8. Αναφορά 1954/2012, του Fazakas Palma, ουγγρικής ιθαγένειας, φέρουσα δύο 
υπογραφές, εξ ονόματος του συλλόγου μαιών, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση 
της οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών τίτλων από την 
Ουγγαρία

Ομιλητές: Η πρόεδρος, η Bea Judit Bodrogi (η οποία εκπροσωπεί τον αναφέροντα), ο 
Κωνσταντίνος Τομάρας (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η Kinga Göncz, η Margrete Auken 
και ο Victor Boştinaru 
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής και του αναφέροντος.

9. Αναφορά 1380/2011, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Society of Conservationists of Eastern Hungary (Ένωση Οικολόγων 
Ανατολικής Ουγγαρίας), σχετικά με τη γνωμοδότηση C (2011) 351 της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη χλωρίδα και την πανίδα, σε σύνδεση με την 
τροποποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου της πόλης Györ στην Ουγγαρία

Ομιλητές: Η πρόεδρος, ο Ferenc Tibor Zsák (αναφέρων), ο Przemyslaw Oginski 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η Margrete Auken και ο Jaroslav Paška
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα ζητηθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

10. Αναφορά 1342/2011, της Rosmarie Hennecke-Gramatzki, γερμανικής ιθαγένειας, 
εκ μέρους της οργάνωσης ορνιθολογίας Μαύρος Πελαργός «Colectivo 
Ornitológico Cigüeña Negra», σχετικά με την παράβαση της οδηγίας-πλαίσιο για 
τα ύδατα, της οδηγίας περί περιβαλλοντικής ευθύνης και τη σύμβαση του Aarhus 
στην περιοχή San Bernabé, Algeciras (Cádiz)

Ομιλητές: Η πρόεδρος, η Noelia Jurado Ortega (η οποία εκπροσωπεί την 
αναφέρουσα), José Maria Ramos Florido (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ο Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández και ο Victor Boştinaru
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα αποσταλεί επιστολή στον Μόνιμο 
Αντιπρόσωπο της Ισπανίας.
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Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 16.53 υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo 
(αντιπροέδρου).

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

Ομιλητές: Carlos José Iturgaiz Angulo (επικεφαλής αντιπροσωπείας), Marino Baldini, 
Νικόλαος Χουντής, Margrete Auken, Χαράλαμπος Αγγουράκης, Ζαν Παπαδόπουλος
(αναφέρων) και Κυριάκος Γκίκας (αναφέρων). Τα μέλη της αντιπροσωπείας θα 
συνεδριάσουν προκειμένου να εξετάσουν προτάσεις σχετικά με συστάσεις και να 
οριστικοποιήσουν το έγγραφο.

12. Αναφορά 847/2011, του Mohammad Reza Fardoom, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συνδικαλιστικής ένωσης «Solidarity, Independence and 
Democracy» (SID) («Αλληλεγγύη, Ανεξαρτησία και Δημοκρατία»), σχετικά με 
την επιβολή περικοπών στην ευρωπαϊκή δημόσια διοίκηση 

Ομιλητές: Ο πρόεδρος και ο Mohammad Reza Fardoom (αναφέρων)
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή. Θα ζητηθεί γνωμοδότηση από 
την Επιτροπή Προϋπολογισμών.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 17.58 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου). Η 
συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.04. 

13. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

* * * 

Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013, στις 09.00

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 09.10 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

14. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Eφαρμογή των μεθόδων εργασίας της επιτροπής PETI

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση μιας ενδιάμεσης έκθεσης, την οποία συνέταξε η Γραμματεία, όσον αφορά την εφαρμογή των μεθόδων εργασίας με βάση τις αποφάσεις του Ιουνίου και Οκτωβρίου 2013, την επιτευχθείσα πρ
περιοδικοί έλεγχοι, ώστε να πιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των εν λόγω μεθόδων. 

Παρουσίαση της μελλοντικής διαδικτυακής πύλης αναφορών

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση ενός συγκεφαλαιωτικού εγγράφου που αφορά την εξέλιξη 
της νέας διαδικτυακής πύλης αναφορών. Αναγνωρίζουν και εγκρίνουν την προσέγγιση που 
υιοθετήθηκε καθώς και το έργο που έχει επιτελεστεί μέχρι σήμερα. Εγκρίνουν επίσης το 
σχέδιο ερωτηματολογίου με διηθητικές ερωτήσεις και συμφωνούν ότι θα πρέπει να υπάρξει 
μια περίοδος πιλοτικής λειτουργίας μέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2014, ώστε να δοθεί η 
δυνατότητα στους βουλευτές και στους υπαλλήλους να εξοικειωθούν με τη νέα διαδικτυακή 
πύλη και, αν κριθεί απαραίτητο, να προτείνουν πιθανές βελτιώσεις. Η Margrete Auken 
επισημαίνει ότι κατά τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
Κανονισμός του ΕΚ και να συμπεριληφθεί η δυνατότητα προσυπογραφής της αναφοράς και 
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από άλλα πρόσωπα πέραν του (κυρίως) αναφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 202 του 
Κανονισμού.

Ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με καταγγελία που αφορά τον
FRONTEX  

Οι συντονιστές συμφωνούν να ζητήσουν εξουσιοδότηση, ώστε να συντάξει η επιτροπή 
έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σύμφωνα με το 
άρθρο 205 παράγραφος 2 του Κανονισμού. Η Ομάδα S&D προηγείται στη σειρά 
προτεραιότητας όσον αφορά τον ορισμό εισηγητή για την εν λόγω έκθεση. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα η έκθεση προβλέπεται να εγκριθεί από την επιτροπή τον Μάρτιο και να 
παρουσιαστεί και να ψηφιστεί στην ολομέλεια τον Απρίλιο. 

Αποφάσεις σχετικά με τις διαδικασίες κατεπείγοντος

Οι συντονιστές διατυπώνουν την άποψή τους - με χωριστές ψηφοφορίες - σχετικά με την 
πρόταση για τις διαδικασίες κατεπείγοντος ως εξής:

- Οι αναφορές 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 
2056/2013 και 2091/2013 σχετικά με τη μετανάστευση στη Μεσόγειο Θάλασσα και 
ειδικότερα τα πρόσφατα γεγονότα στη Λαμπεντούζα εγκρίνονται ομόφωνα.

- Η αναφορά 2259/2013 σχετικά με την αναδρομική εφαρμογή του ιταλικού νόμου 190/2012, 
η οποία φέρει πάνω από 55.000 υπογραφές και η αναφορά 190/2012 σχετικά με την μη 
εκλεξιμότητα και την απαγόρευση υποβολής υποψηφιότητας λόγω καταδίκης απορρίπτονται
εν αναμονή της μετάφρασης, η οποία θα επιτρέψει τη διεξοδικότερη και πληρέστερη 
κατανόηση του θέματος.

- Η αναφορά 1753/2013 σχετικά με το τρέχον πρόβλημα των ελέγχων στα σύνορα Ισπανίας 
Γιβραλτάρ απορρίπτεται, καθώς δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για εφαρμογή της 
διαδικασίας κατεπείγοντος.

- Η αναφορά 1845/2013 η οποία προτείνει μια πανευρωπαϊκή ασφάλιση αστικής ευθύνης για 
τους πυρηνικούς αντιδραστήρες (φέρει 14658 υπογραφές) απορρίπτεται, καθώς δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις για εφαρμογή της διαδικασίας κατεπείγοντος.

- Η αναφορά 1784/2013 σχετικά με την έκδοση του M. Gilberti εγκρίνεται με πλειοψηφία.

Σχέδια ημερήσιας διάταξης

Οι συντονιστές έχουν ήδη εγκρίνει εγγράφως το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου. Ενημερώνονται ότι θα δ

Αιτήματα για τροποποίηση συστάσεων

Οι συντονιστές εγκρίνουν το σύνολο των αιτημάτων για τροποποίηση των συστάσεων, με εξαίρεση τη σύσταση σχετικά με την αναφορά 0324/2013, η οποία κατόπιν αιτήματος του Victor Bo
Γραμματείας.

Σημεία προς ενημέρωση

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση των ακόλουθων εγγράφων:
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- Σχέδιο επιστολής το οποίο θα αποσταλεί στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Λιθουανίας με 
θέμα την αναφορά 0358/2011.

- Επιστολή η οποία εστάλη στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών στις 24 
Οκτωβρίου 2013, επαναλαμβάνοντας τα αιτήματα για τις δύο αναφορές ΙΝΙ με θέμα την 
πρωτοβουλία των πολιτών και υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου - όπως αναφέρεται και 
στην απόφαση των συντονιστών της 17ης Οκτωβρίου 2013.

- Σχέδιο επιστολής το οποίο θα αποσταλεί στην Προεδρία του Συμβουλίου και στην 
Επιτροπή με θέμα την επείγουσα κύρωση της Συνθήκης του Μαρακές για τα υλικά 
ανάγνωσης για τυφλούς. - όπως αναφέρεται στην απόφαση των συντονιστών της 17ης 
Οκτωβρίου 2013.

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση των ακόλουθων χρονοδιαγραμμάτων:

Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ ( η οποία βασίζεται στο COM(2013) 269 τελικό)
Εισηγητής: Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD)

Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης στην αγγλική γλώσσα: Τρίτη 26 Νοεμβρίου 
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Δεκεμβρίου
Παρουσίαση των τροπολογιών: 20-21 Ιανουαρίου
Συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών: τέλος Ιανουαρίου
Ψηφοφορία στην επιτροπή PETI: 10-11 Φεβρουαρίου 

2014
Προβλεπόμενη σύνοδος της ολομέλειας: Δεύτερη σύνοδος του 

Φεβρουαρίου 

Ετήσια έκθεση της επιτροπής PETI για το 2013
Εισηγητής: Jarosław Leszek Wałęsa (EPP)

Πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το έγγραφο εργασίας: Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου
Παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης 20-21 Ιανουαρίου 2014
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Ιανουαρίου 2014
Παρουσίαση των τροπολογιών και ψηφοφορία στην επιτροπή PETI: 10-11 Φεβρουαρίου 

2014
Προβλεπόμενη σύνοδος της ολομέλειας: 27 Φεβρουαρίου 2014

Ο Peter Jahr ενημερώνει τους συντονιστές ότι η Lena Kolarska-Bobińska, η οποία έχει 
οριστεί εισηγήτρια της ομάδας PPE σχετικά με την ετήσια έκθεση της επιτροπής PETI, 
υπέβαλε την παραίτησή της από το Κοινοβούλιο, προκειμένου να υπηρετήσει τη χώρα της ως 
η νέα πολωνή Υπουργός Επιστημών και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Καθήκοντα εισηγητή 
έκθεσης θα αναλάβει ο Jarosław Leszek Wałęsa.

Οι συντονιστές λαμβάνουν επίσης γνώση των ακόλουθων εγγράφων: 

- Απολογιστικό υπόμνημα με θέμα την εκδήλωση «forum 2013 για την εφαρμογή της
UNCPRD στην ΕΕ».

- Επιστολή την οποία απέστειλε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία, η οποία 
περιλαμβάνει την πρόταση για δημιουργία ομάδας εργασίας από την Επιτροπή Αναφορών, 
καθώς και επιστολή, η οποία εστάλη στους προέδρους όλων των επιτροπών από τον 
Klaus-Heiner Lehne, ως πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία ο εκάστοτε 
πρόεδρος μπορεί να ανταποκριθεί αναλόγως. 
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Διάφορα

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση της αναβολής της εξέτασης του εγγράφου εργασίας 
σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία, η οποία αποφασίζεται από την επιτροπή 
κατά πλειοψηφία. Αποφασίζεται ότι το έγγραφο θα εξεταστεί σε συνεδρίαση που θα 
συντονίσει το Προεδρείο, ούτως ώστε να καταβληθεί προσπάθεια να καταλήξουν σε 
συμφωνία μεταξύ τους τα μέλη της αντιπροσωπείας όσον αφορά το περιγραφικό μέρος του 
εγγράφου. Οι συντονιστές επιβεβαιώνουν το χρονοδιάγραμμα καθώς και τις προθεσμίες 
κατάθεσης των τροπολογιών και έγκρισης του εγγράφου εργασίας:

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 27 Νοεμβρίου 2013
Εξέταση των τροπολογιών: 5 Δεκεμβρίου 2013 (δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμες μεταφράσεις) 
Ψηφοφορία: 16 Δεκεμβρίου 2013

15. Έκθεση 2013 για την ιθαγένεια της ΕΕ. Πολίτες της ΕΕ: Τα δικαιώματά σας, το 
μέλλον σας (COM(2013)269 τελικό)

Ομιλητές: Η πρόεδρος, ο Νικόλαος Σαλαβράκος (εισηγητής), η Tatjana Ždanoka, ο
Heinz K.Becker, ο Νικόλαος Χουντής και ο Victor Boştinaru

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 16 Δεκεμβρίου 2013
Εξέταση των τροπολογιών: 20-21 Ιανουαρίου 2014
Έγκριση στην επιτροπή: 10-11 Φεβρουαρίου 2014

16. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία της Ισπανίας

Η εξέταση του σημείου αυτού αναβάλλεται.

17. Αναφορά αριθ. 1441/2012 του Didier Malé, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με χώρο 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Bois du Roi της Γαλλίας 

Ομιλητές: Η πρόεδρος, ο Jean-Claude Bocquillon (εκπρόσωπος του αναφέροντα), ο 
Bartosz Zambrycki (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), ο Carlos José Iturgaiz Angulo (εκ μέρους 
του Phillippe Boulland) και ο Peter Jahr
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

18. Αναφορά 1194/2013 της Lidia Panetto, ιταλικής ιθαγένειας, για μονάδα 
επεξεργασίας αποβλήτων στη Ρώμη (περιοχή Falcognana) προς αντικατάσταση 
της Malagrotta:
και
Αναφορά 1574/2013 του Pasquale Calzetta, ιταλικής ιθαγένειας, για μονάδα 
επεξεργασίας αποβλήτων στη Falcognana
και
Αναφορά 1713/2013 του Alfredo Pallone, ΒΕΚ, ιταλικής ιθαγένειας, και 4 άλλων 
ΒΕΚ για το ίδιο θέμα
και
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Αναφορά 1856/2013 της Laura Pasetti, ιταλικής ιθαγένειας, για το ίδιο θέμα
και
Αναφορά 1968/2013 του Luigino Bucchi, ιταλικής ιθαγένειας, για το ίδιο θέμα
και
Αναφορά 2330/2013 της Roberta Angelilli, ιταλικής ιθαγένειας, για το ίδιο θέμα

Ομιλητές: Η πρόεδρος και ο Andrea Baffoni (εκπρόσωπος της αναφέρουσας), η 
πρόεδρος - η οποία παρεμβαίνει, προκειμένου να χαιρετίσει την αντιπροσωπεία της 
Επιτροπής Ερευνών, Εποπτείας και Αναφορών του ιρλανδικού κοινοβουλίου- ο
Pasquale Calzetta (αναφέρων), η Laura Pasetti (αναφέρουσα), ο Luigino Bucchi 
(αναφέρων), ο Ion Codescu (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), η Margrete Auken, η Judith A. 
Merkies, η Roberta Angelilli, ο Alfredo Antoniozzi, η πρόεδρος και η Roberta 
Angelilli.
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα αποσταλεί επιστολή στον
Janez Potočnik, Επίτροπο αρμόδιο για θέματα περιβάλλοντος, η οποία τον προσκαλεί 
να παρευρεθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα 
σχετικά με την κατάσταση των αποβλήτων στο Λάτιο, και τού προτείνει να 
επισκεφτεί την επίμαχη περιοχή στην περιφέρεια του Λατίου.

19. Αναφορά 0051/2013, του Pedro Jimenez San José, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την έγκριση έργων που περιλαμβάνουν εργασίες εξόρυξης, αποθήκευσης και 
μεταφοράς φυσικού αερίου στην περιοχή Doñana (Huelva), μια περιοχή που 
προστατεύεται από το δίκτυο Natura 2000
και
Αναφορά 0085/2013 του Aurelio González Peris, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος Asociación Mesa de la Ría de Huelva, σχετικά με την έγκριση έργων 
που περιλαμβάνουν εργασίες εξόρυξης, αποθήκευσης και μεταφοράς φυσικού 
αερίου στην περιοχή Doñana (Huelva), χωρίς να έχει χορηγηθεί από το 2008 ως 
σήμερα άδεια με βάση την οδηγία σχετικά με την ολοκληρωμένη πρόληψη και 
έλεγχο της ρύπανσης

Ομιλητές: Η πρόεδρος, ο Pedro Jimenez San José (αναφέρων), ο David Hammerstein 
(ο οποίος εκπροσωπεί τον δεύτερο αναφέροντα), ο Ion Codescu (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή), ο Willy Meyer, ο Carlos José Iturgaiz Angulo, ο Francisco Velasco 
Heredero (ο οποίος εκπροσωπεί τη Gas Natural ως διαχειριστής του έργου φυσικού 
αερίου στην Doñana (0051/13)), ο Luis Yáñez-Barnuevo García και ο Iñaki 
Irazabalbeitia Fernández
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

20. Δήλωση του προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, Εποπτείας και Αναφορών του 
ιρλανδικού κοινοβουλίου

Ομιλητές: Η πρόεδρος και ο Pádraig Mac Lochlainnο, βουλευτής του Ιρλανδικού 
Κοινοβουλίου (πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, Εποπτείας και Αναφορών του 
Ιρλανδικού Κοινοβουλίου), ο οποίος ευχαριστεί την Επιτροπή Αναφορών για το ότι 
προσκάλεσε την αντιπροσωπεία του καθώς και για τη θερμή υποδοχή που τους 
επεφύλαξαν. Τονίζει ότι η Επιτροπή Αναφορών του ΕΚ αποτελεί εξέχον παράδειγμα 
όσον αφορά το πώς πρέπει να εργάζονται οι επιτροπές αναφορών και ότι πρωταρχικός 
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σκοπός της επίσκεψης είναι να παρακολουθήσουν τις διαδικασίες της επιτροπής PETI 
και να εξαγάγουν τα σχετικά διδάγματα. Ο κ. Mac Lochlainn απευθύνει ιδιαίτερες 
ευχαριστίες στον David Lowe (επικεφαλής της γραμματείας της PETI), ο οποίος 
παρέσχε στην Επιτροπή Ερευνών, Εποπτείας και Αναφορών του Ιρλανδικού 
Κοινοβουλίου εξαιρετικά χρήσιμες και πολύτιμες συμβουλές, όταν βρισκόταν στο 
αρχικό στάδιο της λειτουργίας της. Υπογραμμίζει τις εξουσίες και τις διαδικασίες που 
διαθέτει η Επιτροπή Ερευνών, Εποπτείας και Αναφορών του Ιρλανδικού 
Κοινοβουλίου και επισημαίνει τον ιδιαιτέρως υποστηρικτικό ρόλο της νέας 
Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας, Emily O'Reilly, όσον αφορά την καθιέρωση της 
επιτροπής.

21. Παρουσίαση από την κ. Emily O'Reilly, Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, της ειδικής 
έκθεσής της με θέμα καταγγελία σχετικά με τον Frontex

Ομιλητές: Η πρόεδρος, η οποία παρουσιάζει και καλωσορίζει τη νέα Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια, η Emily O'Reilly (Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια), η οποία 
παρουσιάζει την πρώτη ειδική έκθεσή της στην επιτροπή, ο Jim Higgins, η Kinga 
Göncz, ο Peter Jahr, ο Paul Murphy, η Tatjana Ždanoka, η Emily O'Reilly (Ευρωπαία 
Διαμεσολαβήτρια), η οποία απαντά στις ερωτήσεις που της έθεσαν οι προηγούμενοι 
ομιλητές, και η πρόεδρος, η οποία ενημερώνει τη Διαμεσολαβήτρια ότι η Επιτροπή 
Αναφορών αποφάσισε να εξετάσει επειγόντως μια σειρά αναφορών για θέματα 
μετανάστευσης στη Μεσόγειο.

* * * 

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.36.

* * *

Β. Η εξέταση των αναφορών θα περατωθεί επί τη βάσει της γραπτής απάντησης 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Η εξέταση των κάτωθι αναφορών περατώνεται: 1216/2008, 1471/2008, 0820/2009, 
1595/2009, 1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 1475/2012, 
1485/2012, 1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 1509/2012, 
1518/2012, 1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 1588/2012, 
1658/2012, 1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 και 1738/2012.

Οι αναφορές 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 και 1514/2012 θα αποσυρθούν από το 
τμήμα «Β» της ημερήσιας διάταξης, προκειμένου να εξεταστούν στο τμήμα «Α» σε 
μελλοντική συνεδρίαση. 

22. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013, από 9.00 έως 12.30 

Παραρτήματα: 

Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές κατά την τελευταία συνεδρίαση στις 17 
Οκτωβρίου 2013.
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Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να αποσυρθούν, να περατωθούν ή να 
επανεξετασθούν με βάση το παράρτημα των σημειωμάτων της προέδρου.
Κατάλογος αμφισβητούμενων αναφορών
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Gimenez San Jose, David Hammerstein, Francisco Velasco Heredero, Carmen Vindel Sánchez, David Petrie, James 
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