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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2013)1216

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2013, από 15.00 έως 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 στις 15.40, 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 έλαβε χώρα πριν από τη συνεδρίαση 
της επιτροπής, η πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής: 

Οι συντονιστές ενέκριναν τα αιτήματα για το παραδεκτό των αναφορών 0939/2013, 
0944/2013, 0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 
1656/2013, 1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 
σχετικά με περιπτώσεις μέριμνας/απαγωγής/επιμέλειας παιδιών από τη Δανία με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, κατόπιν αιτήματος της βουλευτού Angelika Werthmann.

Οι συντονιστές εξέτασαν τα παρακάτω αιτήματα για τροποποίηση των συστάσεων σχετικά με 
νέες αναφορές: 

α) Αναφορά 0655/2013: η συζήτηση αναβάλλεται για τη συνεδρίαση των συντονιστών 
τον Ιανουάριο 2014.

β) Αναφορά 0708/2013: απορρίπτεται, η αναφορά κηρύσσεται παραδεκτή και η εξέτασή 
της περατώνεται.

γ) Αναφορά 0709/2013: αποδεκτή, η αναφορά κηρύσσεται παραδεκτή και παραμένει 
ανοικτή.

δ) Αναφορές 0691/2013 και 0694/2013: αποφασίζεται ομόφωνα ότι οι εν λόγω αναφορές 
πρέπει να παραμείνουν ανοικτές.
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Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου 2014 θα διανεμηθεί  προς 
έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας την επόμενη ημέρα. Οι συντονιστές παρακαλούνται να 
υποβάλουν τις παρατηρήσεις του έως το μεσημέρι της 18ης Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά τις διαδικασίες για τη διοργάνωση της Πρωτοβουλίας Ευρωπαίων Πολιτών, οι 
συντονιστές σημείωσαν ότι, σύμφωνα με την αναθεώρηση του κανονισμού που διανεμήθηκε, 
η αρμόδια επιτροπή δύναται να προβαίνει στην ακρόαση έως τριών προσκεκλημένων των 
οποίων τα έξοδα θα καλύπτονται. Επίσης, οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας, οι οποίοι μπορεί 
να είναι έως τρεις, συμπεριλαμβανομένου του προσκεκλημένου που διαμεσολαβεί και φέρνει 
σε επαφή το ΕΚ και τους πολίτες, θεωρούνται προσκεκλημένοι και θα καλύπτονται τα έξοδά 
τους. Οι ακροάσεις για την ΠΕΠ θα πραγματοποιούνται κατά τον τακτικό διαθέσιμο χρόνο 
της διοργανώτριας επιτροπής, εάν κρίνεται κατάλληλο, ή το απόγευμα μιας Πέμπτης την 
εβδομάδα των συνεδριάσεων της επιτροπής. Βάσει του άρθρου 4 του συγκεκριμένου 
κανονισμού, πρέπει να υποβάλλεται πρότερη γνωστοποίηση στον Πρόεδρο. Η πρώτη επιλογή 
σχετικά με τις ημερομηνίες έχει προς το παρόν οριστεί τον Φεβρουάριο 2014 με την 
επιφύλαξη της επίσημης υποβολής της ΠΕΠ.

Όσον αφορά τη νέα διαδικτυακή πύλη PETI, μετά από συζητήσεις με τη ΓΔ ITEC και τη ΓΔ 
COMM, συμφωνήθηκε ότι η περίοδος πιλοτικής λειτουργίας, η οποία θα δώσει τη 
δυνατότητα στους βουλευτές να δοκιμάσουν και να υποβάλουν τα σχόλιά τους σε σχέση με 
τη νέα διαδικτυακή πύλη, μετατίθεται από τα μέσα Δεκεμβρίου στα μέσα Ιανουαρίου. Κατά 
τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης, οι βουλευτές καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις και τις 
ιδέες τους μετά από τη δοκιμή της πύλης σαν δυνητικοί αναφέροντες. Πρόκειται για μία 
σημαντική φάση, καθώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα τα πιθανά προβλήματα της πύλης 
ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον τυχόν ζητήματα με τους αναφέροντες. Ως συνέπεια της εν 
λόγω αναβολής, η φάση 1 μεταφέρεται επίσης περίπου έναν μήνα αργότερα. Η επιτροπή θα 
κληθεί να εγκρίνει τη νέα διαδικτυακή πύλη, κατά πάσα πιθανότητα στη συνεδρίασή της τον 
Φεβρουάριο και πάντως πριν από την επίσημη έναρξη λειτουργίας της, ενώ η ΓΔ ITEC και η 
Γραμματεία της επιτροπής PETI θα παρουσιάσουν τη λειτουργία της νέας πύλης στους 
βουλευτές σε ειδική συνεδρίαση.  

Όσον αφορά την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων σχετικά με το πλαίσιο που 
θεσπίσθηκε δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με
αναπηρία στις 12 Δεκεμβρίου 2013, η Διάσκεψη των Προέδρων ενέκρινε τη σύσταση που 
συνέταξε η Διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών, σύμφωνα με την οποία η επιτροπή EMPL 
σε στενή συνεργασία με την επιτροπή LIBE, θα εξασφαλίσει την εκπροσώπηση του 
Κοινοβουλίου στο "Πλαίσιο της ΕΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία". Η 
επιτροπή EMPL είναι επιπλέον επιφορτισμένη με την ενσωμάτωση της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών στις εργασίες του Κοινοβουλίου, σε στενή συνεργασία με την επιτροπή 
LIBE και με άλλες εμπλεκόμενες επιτροπές ανάλογα με το θέμα. 

Οι συντονιστές εξέφρασαν τη λύπη τους για την εν λόγω απόφαση, καθώς η επιτροπή είχε 
θέσει τα θέματα αναπηρίας ψηλά στην ημερήσια διάταξή της και εργάστηκε σε αυτό το 
Πλαίσιο μαζί με τους άλλους εταίρους κατά το παρελθόν έτος, όπως η πρόεδρος είχε 
ενημερώσει τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου με επιστολή τον περασμένο Φεβρουάριο. Η 
πρόεδρος αναφέρει ότι η απόφαση ελήφθη με βάση τη νομοθετική αρμοδιότητα της 
επιτροπής σε αυτά τα ζητήματα. 



PV\1014945EL.doc 3/13 PE526.282v01-00

EL

Όσον αφορά τις διαδικασίες εργασίας της Επιτροπής Αναφορών, οι συντονιστές σημείωσαν 
το γεγονός ότι από τον Ιανουάριο 2013 μέχρι σήμερα καταχωρήθηκαν 2.724 αναφορές και 
ότι στους βουλευτές διανεμήθηκαν οι περιλήψεις έως τη σειρά 825/2013.

Τέλος, όσον αφορά τον προγραμματισμό των μελλοντικών ημερήσιων διατάξεων, οι 
συντονιστές έλαβαν γνώση της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων Επιτροπών να μην 
διαβιβαστεί το αίτημα για την εκπόνηση έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας (Ειδική Έκθεση του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την υπηρεσία Frontex) στη Διάσκεψη των Προέδρων, μαζί με 
όλα τα άλλα αιτήματα για τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων που προέρχονταν από άλλες 
επιτροπές, διότι πλησιάζει η λήξη της νομοθετικής περιόδου. Οι συντονιστές θεώρησαν ότι η 
Ειδική Έκθεση για την υπηρεσία Frontex θα πρέπει να εκπονηθεί και να παρουσιαστεί κατά 
τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου, καθώς είναι η κατάλληλη στιγμή για αυτό το επίκαιρο 
ζήτημα. Η πρόεδρος συμφώνησε να υποβάλει εκ νέου το αίτημα προς έγκριση στη Διάσκεψη 
των Προέδρων Επιτροπών, ιδιαίτερα εν όψει του πρόσφατου διορισμού του νέου Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή, της κ. O’Reilly. Ο κ. Jahr πρότεινε να υπογράψουν όλα τα πολιτικά κόμματα 
μια επιστολή προς τους κ. Schulz και Lehne ζητώντας να γίνει μια εξαίρεση για τη 
συγκεκριμένη έκθεση. 

Οι συντονιστές συμφώνησαν επίσης ότι, κατά τη συνεδρίαση από 10 έως 11 Φεβρουαρίου, 
εκτός από τα υφιστάμενα σημεία, θα παρουσιαστούν οι αναφορές σχετικά με τις υποθέσεις 
μέριμνας/απαγωγής/επιμέλειας παιδιών από τη Δανία, καθώς και η ενδιάμεση μελέτη με τίτλο 
"Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών - Πρώτα διδάγματα από την εφαρμογή της".  Κατά τη 
συνεδρίαση από 19 έως 20 Μαρτίου θα συζητηθούν αναφορές σχετικά με υποθέσεις 
μέριμνας/απαγωγής/επιμέλειας παιδιών από το ΗΒ, τη Γερμανία, την Αυστρία και τις Κάτω 
Χώρες. 

Τέλος, διανεμήθηκε στους συντονιστές η προκαταρκτική έκδοση της ετήσιας έκθεσης για το 
2012 σε μορφή φυλλαδίου. 

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

Όσον αφορά το σημείο 14 του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (συζήτηση σχετικά με την 
αναφορά 1690/2012 από την κ. Regina Schlacht για την επαγγελματική κατάρτιση των 
αιτούντων άσυλο), ο κ. Becker και ο υπογράφων την πρώτη αναφορά, προτείνουν την 
αναβολή της συζήτησης της εν λόγω αναφοράς, καθώς ο πρώτος αναφέρων δεν είναι παρών. 
Η πρόταση γίνεται δεκτή και η συζήτηση αναβάλλεται για τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου 
2014.

Όσον αφορά το σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης (αναφορές από τη Ρουμανία σχετικά με 
περιβαλλοντικά θέματα που προκύπτουν από το έργο εξόρυξης χρυσού στη Roşia Montană), 
ο κ. Peter Jahr και ο κ. Victor Boştinaru προτείνουν την αναβολή της συζήτησης 
ισχυριζόμενοι ότι το αίτημα είναι τεκμηριωμένο και υπέρ του αναφέροντα. Η πρόεδρος κρίνει 
ότι το εν λόγω αίτημα υποβάλλεται εκπρόθεσμαֹ· επιπλέον ο αναφέρων είναι παρών. Κατόπιν 
ψηφοφορίας μεταξύ των παρόντων μελών της επιτροπής με 6 ψήφους υπέρ και 6 ψήφους 
κατά (ψήφος προέδρου: κατά), η πρόταση απορρίπτεται. 

Σχετικά με τις αναφορές για τη μετανάστευση (σημεία από 6 έως 14), ο κ. Ilkka Laitinen, 
εκτελεστικός διευθυντής της FRONTEX είναι παρών και θα μιλήσει σχετικά με γενικά 
θέματα μετανάστευσης που αντιμετωπίζει η υπηρεσία του. Όσον αφορά το σημείο 15, ο 
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αναφέρων δεν μπόρεσε να παρευρεθεί και έστειλε ένα σημείωμα προς ανάγνωση. Η 
ψηφοφορία για την έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στη Γαλικία (σημείο 18 
της ημερήσιας διάταξης) θα διεξαχθεί στις 18.00, κατόπιν αιτήματος του βουλευτή Philippe 
Boulland. 

Στη συνέχεια, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη.

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.

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

5. Αναφορά 1596/2012, της Lucie Haardt (γερμανικής ιθαγένειας), εξ ονόματος του 
Jugendliche ohne Grenzen, με την υποστήριξη περίπου 25 οργανώσεων και 
εκατοντάδων συνυπογραφόντων, σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα των 
προσφύγων στην Ευρώπη

6. Αναφορά 1714/2013, της Elisabeth Schmock (γερμανικής ιθαγένειας), που φέρει
31 υπογραφές, σχετικά με την ίση κατανομή των βαρών σε σχέση με τους 
πρόσφυγες που εισέρχονται στην ΕΕ μέσω της Ιταλίας και της Ελλάδας

7. Αναφορά 1769/2013, του Bernhard Sengen (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με 
το πρόβλημα των προσφύγων και μια πιθανή λύση

8. Αναφορά 1909/2013 του Renato Lelli (ιταλικής ιθαγένειας), εξ ονόματος της
Associazione Genitori Separati, σχετικά με τον κανονισμό της μετανάστευσης 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση

9. Αναφορά 1946/2013 της Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für 
Flüchtlinge eV (γερμανικής ιθαγένειας), που φέρει εκατοντάδες υπογραφές, 
σχετικά με την κράτηση των αιτούντων προστασία

10. Αναφορά 1948/2013 της Dorothee Matthias (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με 
τη μεταχείριση των αιτούντων άσυλο

11. Αναφορά 2056/2013 του Cesare Rizzi (ιταλικής ιθαγένειας), εξ ονόματος της
Associazione Amici della Domenica, σχετικά με τη τραγωδία των μεταναστών 
στη Lampedusa (Ιταλία) 

12. Αναφορά 2091/2013 του Emiliano Fratello (ιταλικής ιθαγένειας), για μια κοινή 
ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μετανάστευση στην περιοχή της Μεσογείου
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Ομιλητές: Emiliano Fatello (αναφέρων), Giulio di Blasi (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Ilkka 
Laitinen (εκτελεστικός διευθυντής FRONTEX), Willy Meyer, Χαράλαμπος Αγγουράκης, 
Margrete Auken, Νικόλαος Σαλαβράκος, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Ο κ. di Blasi αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με αυτό το 
θέμα, η οποία δημοσιεύτηκε στις 04.12.2013, συζητήθηκε στο Συμβούλιο στις 05.12.2013 και 
πρόκειται να αποσταλεί στο Κοινοβούλιο τις επόμενες ημέρες. Ενημερώνει τον αναφέροντα 
ότι η δημόσια διαβούλευση πάνω σε αυτό το θέμα είναι προς το παρόν ανοικτή και ζητά 
επιπλέον χρόνο προκειμένου να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία 
βρίσκεται επί του παρόντος σε προκαταρκτικό στάδιο. 

Ο κ. Laitinen δηλώνει ότι η κατάσταση στη Lampedusa αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα 
όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις στο πλαίσιο της Frontex. Αναφέρεται στην ειδική ομάδα
"Μεσόγειος", οι επιχειρήσεις της οποίας βρίσκονται σε εξέλιξη, στις οποίες συμμετέχει 
ενεργά η Frontex. Χαρακτηρίζει την κατάσταση στην κεντρική Μεσόγειο σοβαρή, καθώς η 
μεταναστευτική ροή αυξάνεται συνεχώς. Οι λέμβοι γίνονται όλο και λιγότερο ασφαλείς και οι 
συνθήκες μεταφοράς όλο και πιο επικίνδυνες. Η γεωπολιτική αβεβαιότητα είναι μεγάλη: οι 
κύριες χώρες προέλευσης είναι η Συρία, η Ερυθραία, η Σομαλία και το Αφγανιστάν. Η Ιταλία 
είναι αποδέκτης κυρίως δύο μεταναστευτικών ροών, από τη Λιβύη και την Αίγυπτο. Ο 
αριθμός των μεταναστών ποικίλλει ανάλογα με την κατάσταση, αλλά είναι σίγουρα 
μεγαλύτερος από εκείνον του 2011. Οι Σύροι πρόσφυγες εισέρχονται μέσω των συνόρων 
Τουρκίας-Βουλγαρίας και ο αριθμός τους αυξάνεται εκθετικά. Η μεγαλύτερη πρόκληση για 
την ειδική ομάδα είναι η δυνατότητα εντοπισμού των μικρότερων λέμβων που φέρουν 
μετανάστες, κάτι που θεωρείται προς το παρόν η αδυναμία της. Ο ρόλος της Frontex είναι 
αυτός του συντονισμού των επιχειρήσεων: οι τελευταίες διεξάγονται από τα κράτη μέλη, 
στην επικράτεια των οποίων διαπράττεται κάποια παραβίαση. Τα εν λόγω κράτη μέλη είναι 
όλο και πιο διστακτικά όσον αφορά την παροχή βοήθειας και τη συνεργασία, και το 
περιθώριο επέμβασης είναι μάλλον περιορισμένο. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η Frontex 
έλαβε το ποσό των 8 εκατ. ευρώ (αντί του ποσού των 14 εκατ. που ζητήθηκε) προκειμένου να 
επεμβαίνει σε ολόκληρη τη Μεσόγειο. Οι έλεγχοι των συνόρων και ο σεβασμός των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν προτεραιότητες για την υπηρεσία, οι οποίες 
προωθούνται μέσα από τον ορθό σχεδιασμό των επεμβάσεων, την κατάλληλη εκπαίδευση 
των συμμετεχόντων υπαλλήλων και οριζόντιες δράσεις. 

Απόφαση: ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός· η επιτροπή θα αναζητήσει τρόπους 
δράσης και επέμβασης του Κοινοβουλίου, π.χ. νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες σε σχέση με 
τα ανθρώπινα δικαιώματα, προοπτικές για τους μετανάστες κλπ. Οι συντονιστές θα 
ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα προκειμένου να χαράξουν συγκεκριμένη στρατηγική δράσης.

13. Αναφορά 1375/2013, του Giuseppe Lamparelli (ιταλικής ιθαγένειας) για την 
προστασία των ιταλικών επαρχιών

Ομιλητές: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

Η πρόεδρος προβαίνει σε ανάγνωση του σημειώματος που έστειλε ο αναφέρων, στο οποίο 
εκφράζει τις θέσεις του σχετικά με την υπόθεση· στη συνέχεια εξηγεί ότι τα άρθρα 1, 2, 6, 7, 
8, 20, 21, 41 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου παραβιάστηκαν, 
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ενώ το Συμβούλιο της Ευρώπης αμφισβήτησε τον Μάρτιο του 2013 τις αποφάσεις των 
ιταλικών δικαστηρίων, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να αγνοηθούν οι ιταλικές αρχές. 

Απόφαση: ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός· θα υποβληθεί αίτημα για περαιτέρω 
πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα αποσταλεί ενημέρωση στην Επιτροπή των 
Περιφερειών

14. Αναφορά 622/2010 του A.I.C., (ρουμανικής ιθαγένειας), εξ ονόματος της AD 
Astra, μιας ένωσης ρουμάνων επιστημόνων, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση 
της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με το έργο κατασκευής χρυσωρυχείου στη 
Roșia Montană στη Ρουμανία
και
Αναφορά 628/2011 του Sorin Jurca (ρουμανικής ιθαγένειας), εξ ονόματος του 
πολιτιστικού ιδρύματος «Roșia Montană», σχετικά με την περιβαλλοντική ζημία 
που προκαλείται λόγω του έργου εξόρυξης χρυσού στο Roșia Montană της 
Ρουμανίας
και
Αναφορά 891/2011, της A. S. (ρουμανικής ιθαγένειας), σχετικά με ένα σχέδιο 
εξόρυξης με χρήση κυανιδίων στη Roșia Montană

Ομιλητές: Octavian Voiculescu (εξ ονόματος της αναφέρουσας ένωσης), Marianne Müller 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, Χαράλαμπος 
Αγγουράκης

Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι δεν διαπιστώνεται παράβαση της ενωσιακής 
νομοθεσίας στην παρούσα υπόθεση, διότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη άδεια έναρξης των 
επιχειρήσεων ούτε έχει πραγματοποιηθεί κάποια εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Απόφαση: ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός· η επιτροπή αναμένει περαιτέρω 
εξέταση και πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

15. Αναφορά 298/2012 της γαλλικής ένωσης Arivem, σχετικά με την κατασκευή μιας 
μονάδας παραγωγής φυσικού αερίου στην περιοχή Romainville (Γαλλία)
και
Αναφορά 1005/2012, του/της A.C. (γαλλικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
προβλεπόμενη θέση εργοστασίου μεθανιοποίησης στο Romainville, στη Γαλλία

Ομιλητές: David Grimeaud (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Peter Jahr, Margrete Auken

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το παρόν έργο έχει υποστεί 
περικοπές και άλλαξε σημαντικά, ενώ η άδεια για την κατασκευή του έχει αναθεωρηθεί. 
Επιπλέον, έχει γίνει προσφυγή ενώπιον του δικαστηρίου· η απόφαση για την εν λόγω 
υπόθεση αναμένεται το Ιούνιο του 2014

Απόφαση: ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός· θα υποβληθεί αίτημα για περαιτέρω 
πληροφορίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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16. Έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στην Γαλικία, Ισπανία (11-
13.2.2013)

Επί διαδικαστικού, η κ. Werthmann προβαίνει σε δήλωση όπου αναφέρεται σε επιστολή της, 
την οποία συνυπέγραψε η κ. Ždanoka και η οποία εστάλη στον πρόεδρο Schulz, 
διαμαρτυρόμενη για τον τρόπο με τον οποίο κατατέθηκε τελικά η έκθεση. Αναφέρει την 
απάντηση του προέδρου Schulz. Η κ. Ždanoka παίρνει το λόγο και δηλώνει ότι υπό αυτές τις 
συνθήκες δεν θα λάβει μέρος στην ψηφοφορία. Η κ. Auken υποστηρίζει τις ομιλήτριες και 
ζητά να επισυναφθεί στα πρακτικά της συνεδρίασης η αποκλίνουσα άποψη της μειοψηφίας. 

Η πρόεδρος ευχαριστεί τα μέλη για τις παρατηρήσεις τους και τα ενημερώνει ότι θα 
καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλιστεί η συναίνεση και ο πλήρης σεβασμός του 
κανονισμού, όπως έχει ζητήσει ο πρόεδρος Schulz. 

*** Ώρα ψηφοφορίας***

Εγκριθείσες τροπολογίες: 2, 4 (μέρος 1), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (μέρος 1), 32, 35 (μέρος 1), 
36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (μέρος 1 και 2), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 66, 67, 68, 70, 71, 
72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84
Απορριφθείσες τροπολογίες: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 
(μέρος 2), 31, 34, 35 (μέρος 2), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 74, 
78, 82
Καταπίπτουσες τροπολογίες: 4 (μέρος 2), 33
Αποσυρθείσες τροπολογίες: 75
Μη παράδεκτες τροπολογίες: 1, 5, 10, 59
Τελική ψηφοφορία:  20 ψήφοι υπέρ, 7 κατά, 0 αποχές

**** Τέλος ψηφοφορίας ***

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.44.

17. Αναφορές του τμήματος B

Η εξέταση των κάτωθι αναφορών περατώνεται: 0643/2007, 0940/2008, 0302/2009, 
0938/2011, 1385/2011, 0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 1477/2012, 
1550/2012, 1566/2012, 1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 1685/2012, 
1720/2012, 1737/2012, 1874/2012, 1880/2012 

Οι αναφορές 1367/2012, 1929/2012 και 1334/2010 αποφασίζεται να αποσυρθούν από το 
τμήμα «B» της ημερήσιας διάταξης και να παραμείνουν ανοικτές.

18. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

Βρυξέλλες, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2014, από 15.00 έως 18.30 και Τρίτη 21 
Ιανουαρίου 2014, από 09.00 έως 12.30.
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Παραρτήματα: 

Κατάλογος των αναφορών που έχουν κριθεί παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση στις 5 
Δεκεμβρίου 2013.
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να αποσυρθούν, να περατωθούν ή να 
επανεξετασθούν με βάση το παράρτημα των σημειωμάτων της προέδρου.
Κατάλογος αμφισβητούμενων αναφορών
Η αποκλίνουσα άποψη σχετικά με την έκθεση για την Γαλικία
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