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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2013)228_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 5ης Δεκεμβρίου 2013, από 09.00 έως 12.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου στις 9.40, υπό την προεδρία της Erminia
Mazzoni (προέδρου).

1. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τη συνεδρίαση των συντονιστών

Όσον αφορά τη συνεδρίαση των συντονιστών, η οποία πραγματοποιήθηκε ακριβώς 
πριν από τη συνεδρίαση της επιτροπής, από τις 09.05 έως τις 09.35 της ίδιας ημέρας, 
η πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής: 

Οι συντονιστές εγκρίνουν ομοφώνως τις αιτήσεις για την υπαγωγή των αναφορών 
1375/2013 και 1666/2013 στη διαδικασία κατεπείγοντος.

Αναφορικά με την σχετική πρόταση του κ. Peter Jahr, οι συντονιστές συμφωνούν ότι 
αιτήσεις για την υπαγωγή των αναφορών στη διαδικασία κατεπείγοντος μπορούν να 
γίνονται δεκτές και να εγκρίνονται μόνο μέχρι τη συνεδρίαση των συντονιστών του 
Ιανουαρίου, προκειμένου να υφίσταται αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την έναρξη 
της προεκλογικής περιόδου. 
Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της 16 ης Δεκεμβρίου διανέμεται 
προς έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας και εγκρίνεται, ενώ το σχέδιο ημερήσιας 
διάταξης για τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου (20-21.01.2014) πρόκειται να διανεμηθεί 
προς έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας στις προσεχείς ημέρες.

Αναφορικά με τη μελέτη που ανατέθηκε από το Τμήμα Πολιτικής σχετικά με το 
ενημερωτικό σημείωμα «Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών  - Πρώτα διδάγματα από 
την εφαρμογή της», προτείνεται η παρουσίαση της εν λόγω μελέτης κατά τη 
συνεδρίαση της Επιτροπής το Φεβρουάριο (10-11.02.2014). Κατά τη συνεδρίαση των 
συντονιστών του ίδιου μήνα, οι συντονιστές θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν 
σχετικά με την ακριβή διαδικασία των εν λόγω ακροάσεων για Πρωτοβουλίες 



PE526.191v01-00 2/9 PV\1014133EL.doc

EL

Ευρωπαίων Πολιτών (ΠΕΠ).

Οι βουλευτές λαμβάνουν γνώση και εγκρίνουν τις προτάσεις της προέδρου αναφορικά 
με την απαντητική επιστολή προς τον Klaus Lehne, Πρόεδρος της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών, σχετικά με το πλαίσιο της ΕΕ που θεσπίσθηκε δυνάμει της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και με 
τη σύσταση μίας δι-επιτροπικής επιχειρησιακής ομάδας στο πεδίο των αναπηριών, 
καθώς και με το σχέδιο προγράμματος της προσεχούς συνεδρίασης του πλαισίου της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (η 
οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 18η Δεκεμβρίου 2013) και με  τα έγγραφα 
αναφοράς.  

Όσον αφορά την έκθεση σχετικά με την Ειδική Έκθεση του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή για τον οργανισμό Frontex, έχει αποσταλεί αίτημα για τη χορήγηση 
άδειας στην Επιτροπή Αναφορών να εκπονήσει έκθεση πρωτοβουλίας.  Μετά τη 
χορήγηση της άδειας, συμφωνήθηκε το προσωρινό χρονοδιάγραμμα για τη σύνταξη 
και την έγκριση μέχρι τον Απρίλιο του 2014.

Οι συντονιστές επισημαίνουν επίσης τη γνωμοδότηση της επιτροπής AFCO για την 
ερμηνεία του άρθρου 202 παράγραφος 5 του Κανονισμού σχετικά με τη σύνταξη 
εκθέσεων για τις διερευνητικές επισκέψεις . 

Τέλος, όσον αφορά τη νέα διαδικτυακή πύλη της επιτροπής PETI, συμφωνείται η 
·έναρξη μιας πιλοτικής φάσης μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου 2014, ούτως ώστε να είναι σε 
θέση οι ΒΕΚ να δουν και να ελέγξουν τα χαρακτηριστικά του νέου διαδικτυακού 
τόπου, πριν από τη δημόσια έναρξη της λειτουργίας του.

2. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Όσον αφορά το σημείο 6 του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (συζήτηση σχετικά με την 
έκθεση για την διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία), η κ. Tatjana Ždanoka προτείνει 
να μην εξεταστεί το σημείο αυτό, λόγω της έλλειψης μετάφρασης των προτεινόμενων 
τροπολογιών και λόγω της εικαζόμενης παραβίασης της διαδικασίας που έχει 
προταθεί  από την επιτροπή AFCO, όσον αφορά τη σύνταξη εκθέσεων για τις 
διερευνητικές επισκέψεις. Η πρόεδρος υπενθυμίζει στην κ. Tatjana Ždanoka την 
απόφαση των συντονιστών σχετικά με το χρονικό πλαίσιο για την έγκριση, καθώς και 
το ότι το ζήτημα αυτό έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλαπλών συζητήσεων και 
ψηφοφοριών. Το αίτημα για την αναβολή της συζήτησης σχετικά με την έκθεση για 
τη Γαλικία απορρίπτεται κατόπιν ψηφοφορίας μεταξύ των μελών της επιτροπής (4 
ψήφοι υπέρ, 10 ψήφοι κατά της αναβολής και καμία αποχή). Η κ. Tatjana Ždanoka 
και η κ. Angelika Werthmann ανακοινώνουν ότι θα υποβάλουν μειοψηφούσες γνώμες 
στην έκθεση.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

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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4. Διάφορα

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα προς συζήτηση.

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

1. Αναφορά 0338/2012, του Γεωργίου Φλωρά, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τον ανταγωνισμό από την Ελληνική 
Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Ομιλητές: Γεώργιος Φλωράς (αναφέρων), Dorothe Dalheimer (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 
Νικόλαος Σαλαβράκος, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Απόφαση: ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρόκειται να αποστείλει γραπτή θέση για το θέμα αυτό, βάσει της οποίας η επιτροπή θα 
ενεργήσει δεόντως.

2. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία, Ισπανία (11-13.2.2013)  

Ομιλητές: Tatjana Ždanoka, Philippe Boulland, Angelika Werthmann, José Manuel 
Servert Martin (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez 
Presedo, Willy Meyer, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Erminia Mazzoni, Philippe 
Boulland, Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo.

Η κ. Tatjana Ždanoka εκφράζει την γνώμη της επί διαδικαστικού θέματος, δηλώνοντας 
ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη συζήτηση σχετικά με τις τροπολογίες επί της 
εκθέσεως, καθώς φρονεί ότι δεν συνεκτιμήθηκαν οι απόψεις της πλειοψηφίας των μελών 
που συμμετείχαν στην επίσκεψη, κατά την εκπόνηση της έκθεσης. Η πρόεδρος απαντά επί 
του θέματος αυτού, εξηγώντας ότι έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου 
να επιτευχθεί προσέγγιση απόψεων ανάμεσα στα μέλη της αντιπροσωπείας. Λαμβάνοντας 
υπόψη το υπερβολικό χρονικό διάστημα που έχει δαπανηθεί για την οριστικοποίηση της 
έκθεσης, κρίνεται  σκόπιμο να προχωρήσει η έγκρισή της. Η συζήτηση συνεχίζεται επί 
διαδικαστικών θεμάτων με τις παρεμβάσεις των κ.κ. Boulland, Werthmann, Millán Mon. 
Κατόπιν, ο κ. Sánchez Presedo εφιστά την προσοχή σε ορισμένα από τα ουσιαστικά 
τμήματα του εγγράφου και προτείνει ορισμένες τροπολογίες στις συστάσεις, τασσόμενος 
υπέρ της οπτικής της διαφάνειας. Οι κ.κ. Meyer και Iturgaiz σχολιάζουν επί περαιτέρω 
διαδικαστικών πτυχών. Ο κ. Servert Martin, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλώνει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα υποβολής  περαιτέρω σχολίων μέχρι την 
τελική έγκριση της έκθεσης. Μετά από ένα νέο γύρο ομιλητών, (κ.κ. Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Philippe Boulland, Angelika Werthmann), η πρόεδρος κ: Mazzoni 
ανακοινώνει ότι η ψηφοφορία στην έκθεση για τη Γαλικία θα πραγματοποιηθεί στις 16 
Δεκεμβρίου.

Στις 10.50 η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo 
(Αντιπροέδρου). Η κ. Mazzoni επανακτά τη θέση της στις 10.55.

3. Αναφορά 1873/2012, του Rolf Weber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μίσθωση 
γης στη Γαλλία σε γερμανό αγρότη και τις διακρίσεις λόγω ηλικίας 
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Ομιλητές: Petra Schott (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Peter Jahr, Victor Bostinaru

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δηλώνει ότι η Γαλλία έχει ενσωματώσει ορθά 
τη σχετική οδηγία και σχολιάζει περαιτέρω την εν λόγω υπόθεση. Οι κ.κ. Jahr και  
Boştinaru επικρίνουν τη θέση της Επιτροπής και την παροτρύνουν να αντιμετωπίζει με 
περισσότερη σοβαρότητα το ζήτημα της εφαρμογής της Συνθήκης για την ΕΕ. Επιπλέον, 
υπενθυμίζουν στην Επιτροπή ότι στην υπόθεση αυτή παρενέβη σε σχέση μεταξύ ιδιωτών. 

Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός۟ θα υποβληθεί αίτημα για 
περαιτέρω πληροφορίες στη Γαλλική κυβέρνηση, καθώς και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Από την τελευταία, μάλιστα, θα ζητηθεί η αναθεώρηση της θέσης της. 
Στις 11.05 η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo 
(Αντιπροέδρου). 

4. Αναφορά 1358/2011, της Annemarie Grosshans, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
καθηγητών βιοχημείας, μεταξύ των οποίων κάτοχοι βραβείου Νόμπελ, συνοδευόμενη από 
140 υπογραφές, σχετικά με την απαλλαγή των μυγών των καρπών (Drosophila 
melanogaster) από κτηνιατρικούς ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ βάσει της 
οδηγίας 91/496/ΕΟΚ και της απόφασης 2007/275/ΕΚ της Επιτροπής 

Ομιλητές: Annemarie Grosshans (αναφέρουσα), κ. Patricia Langhammer (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή), Rainer Wieland, Victor Boştinaru

Τα μέλη της επιτροπής που λαμβάνουν το λόγο αφενός ευχαριστούν την επιτροπή AGRI 
για την γνωμοδότηση που εξέδωσε μέσω επιστολής και αφετέρου υπογραμμίζουν ότι 
είναι αναγκαίο να ληφθούν επειγόντως μέτρα.

Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός۟ πρέπει να απευθυνθεί επιστολή 
στον Επίτροπο που είναι αρμόδιος για τη SANCO, η οποία θα εμπεριέχει την επιστολή 
της AGRI και θα παροτρύνει να ληφθούν μέτρα σύντομα και να μην αναμένεται η οδηγία 
που πρόκειται να εγκριθεί στο εγγύς μέλλον.
Στις 11.25 η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Χρυσούλας Παλιαδέλη 
(Αντιπροέδρου). 

5. Αναφορά 1268/2010 του Cristóbal Aguado Laza, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
γεωργικού συνεταιρισμού «Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA», σχετικά με 
φυτοϋγειονομικά προϊόντα, επιβλαβείς οργανισμούς και νόσους στα φυτικά προϊόντα 

Ομιλητές: Cristóbal Aguado Laza (αναφέρων), Francesca Arena (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 
Harry Arijs (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Josefa Andrés Barea, Victor Boştinaru, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει 
να υποβάλει μία γραπτή θέση στην επιτροπή, η οποία θα διαβιβασθεί επίσης στον 
αναφέροντα.  

6. Αναφορά 1236/2011 του Michael Rolfe, βρετανικής ιθαγένειας, και 4 
συνυπογραφόντων, σχετικά με την κυπριακή νομοθεσία περί οικοδομών και του 
φερόμενου ασυμβίβαστου με τις διατάξεις της ΕΕ περί  προστασίας του 
καταναλωτή

Ομιλητές: Michael Rolfe (αναφέρων), Sophie Ridoux (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Graham



PV\1014133EL.doc 5/9 PE526.191v01-00

EL

Watson
Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός۟ πρέπει να απευθυνθεί μία 
επιστολή προς τον Επίτροπο Borg, προκειμένου να ζητηθούν  από τις κυπριακές αρχές 
σχετικές διευκρινίσεις; πρέπει να απευθυνθεί μία επιστολή προς τις αρμόδιες κυπριακές 
αρχές (Υπουργείο Εσωτερικών), με την οποία να ζητούνται απαντήσεις για τα εξής α) 
γιατί το Υπουργείο Εσωτερικών δεν εφήρμοσε τα μέτρα που ελήφθησαν το 2005 στην 
υπόθεση του αναφέροντος β) θα έπρεπε να γίνει επίκληση του κανονισμού σχετικά με τις 
αθέμιτες εμπορικές πρακτικές γ) για το γεγονός ότι υφίστανται εκ πρώτης όψεως ενδείξεις  
συμπαιγνίας μεταξύ του κατασκευαστή και των εμπλεκόμενων πολιτικών κομμάτων, 
προκειμένου να στερηθεί ο αναφέρων τα δικαιώματά του λόγω της ιθαγένειάς του.

7. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών κατά 
το έτος 2013

Ομιλητές: Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru, Χρυσούλα Παλιαδέλη

Ο εισηγητής κ. Jarosław Leszek Wałęsa υποστηρίζει ότι, καθώς η παρούσα έκθεση είναι 
η τελευταία σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών για την τρέχουσα 
κοινοβουλευτική περίοδο, θα πρέπει κατά τη γνώμη του να επικεντρωθεί στους εξής 
άξονες: α) να συμπεριλάβει μία επισκόπηση των δραστηριοτήτων της επιτροπής καθόλη 
τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου και όχι μόνο του τελευταίου έτους, β) να 
αναφέρει πόσο αποτελεσματικά ανταποκρίθηκε η επιτροπή στις ανάγκες των πολιτών, 
ειδικά λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εξουσίες της (Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών και 
κτηθέντα διδάγματα) 3) να περιγράφει τη φύση της συνεργασίας με τον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή και με  τις εθνικές αρχές. Ως εκ τούτου, θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα 
κεφάλαια: α) δραστηριότητες του έτους 2013, β) ανάλυση και αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας της επιτροπής, με έμφαση στις μεθόδους εργασίας και στους 
εσωτερικούς κανόνες της επιτροπής, γ) συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και 
δυνατότητα κατάρτισης μίας νέας διοργανικής συμφωνίας. Επίσης, η κ. Παλιαδέλη 
προτείνει να εμπεριέχει η έκθεση αναφορά στην συγκρότηση Επιτροπών Αναφορών στα 
διάφορα κράτη μέλη . 

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30.

B.  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: 1278/2011, 1196/2012, 1234/2012, 
1325/2012, 1593/2012, 1594/2012, 1615/2012, 1616/2012, 1732/2012

Οι αναφορές 1207/2012 και 1210/2012 αποφασίζεται να αποσυρθούν από το τμήμα 
«B» της ημερήσιας διάταξης και να παραμείνουν ανοικτές.

5. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, 15.00 -18.30
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 
NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni, Carlos José Iturgaiz Angulo, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer

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

Philippe Boulland, Peter Jahr,Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Miguel Angel Martínez Martínez,Angelika 
Werthmann,Iñaki Irazabalbeitia Fernández,Tatjana Ždanoka,Giles Chichester,Nikolaos Salavrakos
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