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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2009)10-01

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2009, από 10.15 π.μ. έως 12.35 μ.μ. και από τις 3.10 μ.μ. έως 

τις 5.15 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2009 στις 10.15 π.μ., υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 428.285)

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 1ης και της 2ας Σεπτεμβρίου 2009 
(PE 428.150): Τα πρακτικά εγκρίνονται με μια διόρθωση στη σελίδα επτά, πρώτη 
παράγραφος, έκτη γραμμή, όπου οι λέξεις Μαδρίτη και διαγράφονται κατόπιν αιτήματος 
του βουλευτή του ΕΚ Pascale Gruny).

Λαμβάνουν τον λόγο: ο βουλευτής του ΕΚ Pascale Gruny και η πρόεδρος.

3. Εξέταση των τροπολογιών και ψηφοφορία επί του σχεδίου έκθεσης σχετικά με την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή κατά το 2008 
(2009/2088 (INI)) Εισηγήτρια: Χρυσούλα Παλιαδέλη (S&D)

Η εισηγήτρια παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσης, επισημαίνοντας τη σημασία του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ 
συνολικά. Προτρέπει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, και ιδίως την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, να συνεργαστούν με τον Διαμεσολαβητή και να λάβουν τα κατάλληλα 
μέτρα σε σχέση με τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε μετά τις έρευνές του. Η 
εισηγήτρια ευχαριστεί τους βουλευτές για τη συμβολή τους μέσω τροπολογιών και 
την κ. Karen Chioti από τη Γραμματεία για τη βοήθειά της στη σύνταξη της έκθεσης. 
Λαμβάνουν τον λόγο: Χρυσούλα Παλιαδέλη, Pascale Gruny και η πρόεδρος. 
Απόφαση: Η έκθεση εγκρίνεται, όπως τροποποιήθηκε, με 19 ψήφους υπέρ και μία 
αποχή.
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4. Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με το 
σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 
2010 - Τμήμα VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής – Συντάκτρια γνωμοδότησης: 
AUKEN (Greens/ALE) 

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος. 
Απόφαση: Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ και δύο αποχές. 

5. Η πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής:

 Μετά τις ψηφοφορίες επί της έκθεσης Παλιαδέλη και της γνωμοδότησης Auken, η 
επιτροπή θα εστιάσει στην εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους, βάσει μιας 
γενικής παρουσίασης της μελέτης εξωτερικής ανάθεσης από τον εκπρόσωπο των 
συντακτών: Nicolas de Sadeleer. Η μελέτη εστάλη σε όλους τους βουλευτές από το 
Τμήμα Πολιτικής που ήταν αρμόδιο για τη δημοσίευσή της. Στη συζήτηση κλήθηκαν 
να συμμετάσχουν μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος.

 Η επιτροπή θα προχωρήσει στην εξέταση σειράς αναφορών που σχετίζονται με την 
εφαρμογή της οδηγίας για τους οικοτόπους σε διάφορες χώρες της ΕΕ.

 Οι αναφέροντες δήλωσαν ότι θα είναι παρόντες για τα ακόλουθα σημεία: 
- σημείο 12: ο κ. Jean-Marie Salomon εκπρόσωπος για τις αναφορές 37/2005 

και 613/2009·
- σημείο 13: ο κ.. David Cholon (πρόεδρος της συνδικαλιστικής ένωσης

Syndicat des Paludiers) και ο κ. Jean-Paul Declerq, πρόεδρος της ένωσης
«Vert Pays Blanc et Noir» επί της αναφοράς 551/2008·

- σημείο 19: ο κ. Billy Leonard από τη Βόρεια Ιρλανδία επί της αναφοράς
650/2008 σχετικά με τους χώρους υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην
κομητεία Derry·

- σημείο 21: ο κ. Vinczay Tibor, δήμαρχος του Szentgotthqard (Ουγγαρία) επί 
της αναφοράς 1885/2008 σχετικά με τη μονάδα αποτέφρωσης 
απορριμμάτων· θα παραστεί επίσης ο κ. Tibor Peto, εκπρόσωπος του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Ουγγαρίας. 

 σημείο 15: αναφορά 169/2007, ο αναφέρων, κ. Marc de Schower, ανακοίνωσε ότι, αν 
και αδυνατεί να παραστεί, επιφυλάσσεται του δικαιώματος να υποβάλει παρατηρήσεις 
σε μεταγενέστερο στάδιο: θα παρακολουθεί τη διαδικασία μέσω του διαδικτύου (web-
streaming).

 Η αντιπρόεδρος Agnès Hankiss θα προεδρεύσει τμήματος της συνεδρίασης το 
απόγευμα.

 Η ημερήσια διάταξη για την απογευματινή συνεδρίαση αρχίζει με συζήτηση επί 
εγγράφου εργασίας που παρουσιάζει η Diana Wallis σχετικά με την ατζέντα της 
Στοκχόλμης. Η Επιτροπή Αναφορών συνεργάστηκε με τις αρμόδιες επιτροπές (JURI, 
LIBE & AFCO) επί του σημείου αυτού. Το έγγραφο εργασίας περιγράφει το έργο της 
επιτροπής σχετικά με αναφορές που αφορούν τα ζητήματα που καλύπτονται από την 
ατζέντα της Στοκχόλμης. Μπορεί να της ζητηθεί να υποβάλει συγκεκριμένες 
τροπολογίες στο σχέδιο ψηφίσματος που θα συντάξουν οι αρμόδιες επιτροπές.

 Η πρόεδρος επισημαίνει ότι μία εβδομάδα νωρίτερα διαβιβάστηκε σε όλες τις ομάδες 
κατάλογος αναφορών, η εξέταση των οποίων πρόκειται να ξεκινήσει εκ νέου ή να 
περατωθεί βάσει των παρασχεθέντων λόγων. Εάν οι βουλευτές δεν υποβάλουν 
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παρατηρήσεις επί του καταλόγου έως το τέλος της συνεδρίασης, ο κατάλογος θα 
θεωρηθεί ότι εγκρίθηκε. Επισημαίνει ότι η εξέταση της αναφοράς 734/2008 θα 
συνεχιστεί.

6. Οι ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών:

 Διαχείριση της διαδικασίας των αναφορών: δεν υπάρχουν παρατηρήσεις σε αυτό το 
στάδιο, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων, εάν κριθεί αναγκαίο, σε 
μεταγενέστερο στάδιο, βάσει των υφιστάμενων κατευθυντήριων γραμμών·

 Ορισμός εισηγητών(-τριών)/συντακτών(-τριών) γνωμοδότησης βάσει του 
συστήματος d'Hondt ή του συστήματος μονάδων ή χωρίς σύστημα μονάδων: το 
σύστημα d'Hondt, αν και αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στο πλαίσιο της συνολικής 
δραστηριότητας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν ανταποκρίνεται πλήρως στην 
ιδιαιτερότητα της Επιτροπής Αναφορών· για τον λόγο αυτόν, θα εφαρμοστεί σε μια 
πιο ευέλικτη μορφή η οποία θα διασφαλίσει τη δίκαιη κατανομή εκθέσεων και 
γνωμοδοτήσεων μεταξύ των πολιτικών Ομάδων·

 Η Επιτροπή Αναφορών θα εκπονήσει γνωμοδότηση επί της έκθεσης 
πρωτοβουλίας για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 
για την οποία η Επιτροπή Περιβάλλοντος ζήτησε έγκριση – Η ομάδα S&D θα ορίσει 
τον βουλευτή του ΕΚ που θα αναλάβει τη σύνταξη της γνωμοδότησης·

 Η Επιτροπή Αναφορών θα εκπονήσει επίσης γνωμοδότηση σχετικά με την 26η 
ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου από την Επιτροπή 
Νομικών Θεμάτων: Η ομάδα PPE-DE θα ορίσει τον βουλευτή του ΕΚ που θα 
αναλάβει τη σύνταξη της γνωμοδότησης·

 Παραπομπή από την Ολομέλεια - αναφορά 486/2008: Η κ. Arlene McCarthy, 
βουλευτής του ΕΚ, παρενέβη εξ ονόματος του αναφέροντος, κ. Michael Schields, 
πολίτη της εκλογικής της περιφέρειας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 
Ολομέλειας τον Σεπτέμβριο του 2009· απηύθυνε έκκληση προς την Επιτροπή 
Αναφορών να παρέμβει στις βουλγαρικές αρχές προκειμένου να επανεξεταστούν 
άμεσα τα αποδεικτικά στοιχεία, δεδομένου ότι ο βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης 
έδωσε χάρη στον αναφέροντα. Η Επιτροπή Αναφορών θα επικοινωνήσει με τις 
βουλγαρικές αρχές·

 Συνέχεια που θα δοθεί στην έκθεση Auken που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2009: 
η συζήτηση αναβλήθηκε λόγω του ότι απουσίαζε η κ. Margrete Auken·

 Ακροάσεις των υποψήφιων Επιτρόπων: θα αποσταλεί επιστολή στη Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών προκειμένου να γνωστοποιηθεί η επιθυμία της Επιτροπής 
Αναφορών να συμμετάσχει στις ακροάσεις των μελλοντικών Επιτρόπων, δεδομένης 
της πρόθεσης του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jose Manuel Barroso να 
ορίσει Επίτροπο αρμόδιο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη δικαιοσύνη και 
Επίτροπο για τους πολίτες·

 Η διαδικασία για την εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: όπως και στο 
παρελθόν, θα δημιουργηθεί ειδικός ιστότοπος προκειμένου η διαδικασία της εκλογής 
να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανής τόσο για τους βουλευτές όσο και για την κοινή 
γνώμη· η επιτροπή θα συνεδριάσει εκτάκτως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009 στο 
Στρασβούργο προκειμένου να αποφανθεί επί του παραδεκτού των υποψηφιοτήτων. Η 
συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών·

 Διάφορα: Η πρόεδρος θα επιμείνει να λάβει τις παρατηρήσεις της ρουμανικής 
κυβέρνησης σχετικά με το κατασκευαστικό έργο πλησίον του καθεδρικού ναού του 
Αγίου Ιωσήφ στο Βουκουρέστι (αναφορές 67/2007 και 149/2007)· μια επιστολή του 
πρώην Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Hans-Gert Pöttering, δεν έλαβε 
απάντηση από τον ρουμάνο πρωθυπουργό.
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7. Αναφορά 251/2007 της Marin Galea, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ ονόματος της Din L-
Art Helwa, η οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 10 000 υπογραφές, σχετικά με 
την προστασία της τοποθεσίας Ta' Cenc (Gozo, Μάλτα)

Αναφορά αριθ. 496/2006 του M T Turvey (εικαζόμενης βρετανικής ιθαγένειας), 
σχετικά με την καταγγελία του προς την εταιρεία ηλεκτρισμού Sevillana-Endesa σε 
σχέση με την οδηγία 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την 
εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Λαμβάνουν τον λόγο: Isabel Lourenco de Faria (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Simon 
Busuttil, John Attard-Montalto και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή, και να προγραμματιστεί εκ νέου η συζήτησή της σε 
επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής, αμέσως μετά τη συνεδρίαση μεταξύ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των μαλτεζικών αρχών που έχει προγραμματιστεί για τα 
μέσα Οκτωβρίου 2009.

8. Παρουσίαση της μελέτης «Εθνική νομοθεσία και πρακτικές όσον αφορά την 
εφαρμογή της οδηγίας 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας, 
ιδίως του άρθρου 6»

Ο εμπειρογνώμονας κ. Nicolas de Sadeleer περιγράφει τα κύρια πορίσματα της μελέτης, 
επισημαίνοντας ότι:

 επείγει όλα τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τη διαδικασία χαρακτηρισμού τόπων 
και να ορίσουν δεσμευτικά μέτρα διαχείρισης για κάθε τόπο·

 τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν νομοθεσία που θα παρέχει συγκεκριμένες 
εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των κατάλληλων εκτιμήσεων των επιπτώσεων 
προκειμένου να αποφεύγονται υποκειμενικές εκτιμήσεις (υπογραμμίζει την ανάγκη 
για υψηλή επιστημονική ποιότητα των κατάλληλων εκτιμήσεων των επιπτώσεων, τη 
σημασία της συνεκτίμησης όλων των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων, 
συμπεριλαμβανομένων βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, καθώς και των 
σωρευτικών και συνδυαστικών επιπτώσεων, την ανάγκη ανάλυσης πιθανών 
εναλλακτικών λύσεων και, όπου συντρέχει λόγος, λήψης αντισταθμιστικών μέτρων 
και μέτρων άμβλυνσης των επιπτώσεων με σκοπό τη μείωση του αρνητικού 
αντικτύπου ενός δεδομένου σχεδίου στην ακεραιότητα του τόπου)·

 η Επιτροπή πρέπει να εκπονήσει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τα κράτη μέλη 
σχετικά με το πραγματικό περιεχόμενο των κατάλληλων εκτιμήσεων των επιπτώσεων·

 η διαδικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να είναι όσο το δυνατόν διαφανέστερη και να 
περιλαμβάνει δημόσια διαβούλευση η οποία να διοργανώνεται σε όσο το δυνατόν πιο 
αρχικό στάδιο, κατά προτίμηση κατά τον χρόνο της διαλογής (screening) (οι αρμόδιες 
αρχές πρέπει να παρέχουν συγκεκριμένες εξηγήσεις όταν μια εναλλακτική λύση 
αποκλείεται, εξηγώντας τους παράγοντες που οδήγησαν στην απόφασή τους αυτή)·

 οι εθνικές αρχές πρέπει να ζητούν τη γνώμη της Επιτροπής όταν ένας τόπος του 
δικτύου Natura 2000 περιλαμβάνει οικοτόπους προτεραιότητας ή φιλοξενεί είδη 
προτεραιότητας.

 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να δρα περισσότερο προορατικά στη δρομολόγηση 
διαδικασιών επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται προς 
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την οδηγία για τους οικοτόπους.

Τα μέλη, καθώς και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χαιρετίζουν τη μελέτη 
και τις συστάσεις της· τονίζουν ότι οι μελλοντικές εργασίες πρέπει να εστιάσουν σε 
μέτρα που αποσκοπούν στην καλύτερη επιβολή της οδηγίας για τους οικοτόπους και όχι 
στην αναθεώρησή της. 

Λαμβάνουν τον λόγο: Nicolas de Sadeleer (εμπειρογνώμονας), Carlos José Iturgaiz 
Angulo (αντικαθιστά την πρόεδρο στην προεδρία από τις 11.05 π.μ. έως τις 11.25 
π.μ.), François Kremer (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Sandrine Bélier, Peter Jahr, 
Χρυσούλα Παλιαδέλη (αντικαθιστά την πρόεδρο στην προεδρία από τις 11.25 π.μ. 
έως τις 11.30 π.μ.), Margrete Auken, Bairbre de Brún, Victor Boştinaru και η 
πρόεδρος. 

9. Αναφορά 0543/2008, του Carlos Rios Torres, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
περιβαλλοντικής ένωσης «Fauna de Cubelles», η οποία συνοδεύεται από 2 720 
υπογραφές, σχετικά με την διαμαρτυρία κατά της κατασκευής γέφυρας πάνω από 
την εκβολή του ποταμού Foix, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται σε περιοχή διατήρησης 
του δικτύου Natura-2000

Λαμβάνουν τον λόγο: Isabel Lourenco de Faria (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η 
πρόεδρος. 
Απόφαση: περάτωση της εξέτασης της αναφοράς βάσει της απάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10. Αναφορά 0037/2005 της Laurence de la Martinière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης A.D.I.P.H.C.M., σχετικά με την κατασκευή μεγάλης 
περιφερειακής οδού γύρω από την πόλη της Ορλεάνης

Αναφορά 613/2009 του Jean-Marie Salomon, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«MARDIEVAL», σχετικά με την απαράδεκτη χρήση ρυθμίσεων σύμπραξης 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την κατασκευή της γέφυρας του Mardie (Loiret)

Λαμβάνουν τον λόγο: Jean-Marie Salomon (αναφέρων), David Grimeaud και 
Christian Servenay (εκπρόσωποι της Επιτροπής) και η πρόεδρος. 
Απόφαση: επιβεβαιώνει εκ νέου την αντίθεσή της στην κατασκευή της προτεινόμενης 
γέφυρας στη Mardië· η εξέταση της αναφοράς συνεχίζεται έως ότου ληφθούν 
περαιτέρω πληροφορίες από την Επιτροπή και σταλεί επιστολή στο γαλλικό 
Υπουργείο Περιβάλλοντος. 

11. Αναφορά 551/2008 του Olivier Pereon, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ένωσης Εργαζομένων σε Αλυκές, σχετικά με εικαζόμενη παράβαση της οδηγίας 
92/43/ΕΟΚ ως συνέπεια της έκδοσης πολεοδομικής άδειας για αναπτυξιακό έργο 
κοντά σε προβλεπόμενη ζώνη NATURA 2000 στην Guérande

Λαμβάνουν τον λόγο: Jean- Paul Declercq (εξ ονόματος του αναφέροντος), David 
Grimeaud και Joseph van der Stegen (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Sandrine Bélier, 
Pascale Gruny και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
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πληροφοριών από την Επιτροπή και να σταλεί επιστολή στον νέο δήμαρχο της 
Guérande και στο γαλλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος στην οποία θα τονίζεται η 
ανησυχία των βουλευτών για την ανεπαρκή εκτίμηση των περιβαλλοντικών και 
οικονομικών επιπτώσεων του σχεδίου της Guérande καθώς και για τη γενική 
πρακτική της κατάτμησης μεγάλων κατασκευαστικών έργων (όπως αυτά για τα οποία 
γίνεται λόγος στις αναφορές 37/2005 και 613/2009) προκειμένου να παρακαμφθεί η 
νομοθεσία για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3.10 μ.μ., υπό την 
προεδρία της Ágnes Hankiss (αντιπροέδρου)

12. Εξέταση του εγγράφου εργασίας επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών» γνωστής και ως «πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης» - συντάκτρια Diana Wallis (ALDE)

Η Diana Wallis χαιρετίζει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης της σουηδικής Προεδρίας 
και τονίζει ότι σκοπός του εγγράφου εργασίας είναι να αναδειχθούν τα ζητήματα 
εκείνα που συμπίπτουν με ζητήματα που εγείρουν στις αναφορές τους προς την 
Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πολίτες που αναζητούν λύσεις ή 
δικαίωση. Επισημαίνει ότι έχουν ληφθεί αναφορές για πολλά από τα ζητήματα που 
εμπεριέχονται στο πρόγραμμα, τονίζοντας ότι δείχνουν αφενός ένα σημαντικό χάσμα 
μεταξύ των προσδοκιών των πολιτών και της νομοθεσίας της ΕΕ και αφετέρου 
προβλήματα στην εφαρμογή από τα κράτη μέλη ήδη υφιστάμενης νομοθεσίας. 
Αναφέρεται σε σειρά ζητημάτων, από την πλήρη άσκηση του δικαιώματος ελεύθερης 
κυκλοφορίας και την πολιτική για τις θεωρήσεις έως την αμοιβαία αναγνώριση και τη 
συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο της Ένωσης. 

Λαμβάνουν τον λόγο: Diana Wallis, Isabelle Jegouzo (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Pascale Gruny, David Lowe (επικεφαλής μονάδας) και η πρόεδρος. 
Απόφαση: Το έγγραφο εργασίας για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης εγκρίθηκε χωρίς 
παρατηρήσεις. Η κ. Wallis εξουσιοδοτήθηκε να διατυπώσει τροπολογίες στο σχέδιο 
ψηφίσματος που θα προταθεί από κοινού από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και 
την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στις 8 Οκτωβρίου 2009. Η Επιτροπή 
Αναφορών θα εγκρίνει τις προτάσεις τροπολογιών μέσω γραπτής διαδικασίας έως τις 
22 Οκτωβρίου 2009.

13. Αναφορά 0650/2008 του κ. Billy Leonard, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ανησυχία του κοινού για τις επιβλαβείς σωρευτικές συνέπειες τεσσάρων χώρων 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων στην περιοχή Ringsend (κομητεία Derry, Βόρεια 
Ιρλανδία) (Ιρλανδία)

Λαμβάνουν τον λόγο: Billy Leonard (αναφέρων), Στέφανος Αμπατζής και Jose Diaz 
Del Castillo (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Bairbre de Brún, Csaba Sándor Tabajdi, 
David Lowe (επικεφαλής μονάδας) και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή· η πρόεδρος θα απευθύνει επιστολή στην αρχή της 
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Βόρειας Ιρλανδίας με την οποία θα ζητεί τις παρατηρήσεις της τελευταίας σχετικά με 
τα ζητήματα που εγείρονται στην αναφορά. 

14. Αναφορά 206/2007 του κ. David Rogers, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
δυσάρεστες οσμές και την καταστροφή του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή 
του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων του Whiteriver, στο Collon της Ιρλανδίας

Λαμβάνουν τον λόγο: Liam Cashman (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η πρόεδρος. 
Απόφαση: περάτωση της εξέτασης της αναφοράς βάσει της απάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

15. Αναφορά 1885/2008 του Viniczay Tibor, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
δημοτικών αρχών της πόλης Szentgotthard, σχετικά με την εγκατάσταση μονάδας 
αποτέφρωσης απορριμμάτων στο Lafnitztal, Αυστρία

Λαμβάνουν τον λόγο: Tibor Viniczay (αναφέρων), Στέφανος Αμπατζής (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής), János Áder, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Jahr, Bairbre de Brún και η 
πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή· η πρόεδρος θα απευθύνει επιστολή στις αυστριακές 
αρχές στην οποία θα εκφράζει την ανησυχία των βουλευτών για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του σχεδίου· η αναφορά θα παραπεμφθεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος 
για γνωμοδότηση σχετικά με τις διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
ορισμένων σχεδίων. 

16. Αναφορά 1129/2008 της Veronica Dini, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
L'Altrainformazione, Comitato «No al Civis Mazzini – Savena» και Comitato 
Palsport Riva Reno - Lame - San Felice - Marconi, σχετικά με ένα έργο δημοσίων 
μεταφορών στην Μπολόνια και το San Lazzaro di Savena (Ιταλία)

Λαμβάνουν τον λόγο: Στέφανος Αμπατζής (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η 
πρόεδρος. 
Απόφαση: περάτωση της εξέτασης της αναφοράς βάσει της απάντησης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

17. Αναφορά 0614/2002 της Sylvie Lindeperg, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση της Γαλλίας να αναγνωρίσει την επαγγελματική πείρα που απέκτησε στο 
Ηνωμένο Βασίλειο

Λαμβάνουν τον λόγο: Ursula Scheuer (εκπρόσωπος της Επιτροπής), David Lowe 
(επικεφαλής μονάδας), Pascale Gruny και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

18. Αναφορά 930/2005 του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων φυσικοθεραπείας στη Γερμανία

Λαμβάνουν τον λόγο: Andras Mogyoro (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η πρόεδρος. 
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Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή μόλις το γερμανικό δικαστήριο αποφανθεί επί της 
υπόθεσης του αναφέροντος·

19. Αναφορά 357/2006 του Kenneth Abela, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτέζικες αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας για 
την αναγνώριση της ισοτιμίας των προσόντων

Λαμβάνουν τον λόγο: Angelika Koman (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς κατόπιν αιτήματος του 
Simon Busuttil (ζητήθηκε γραπτή επιβεβαίωση της προφορικής παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

20. Αριθ. 1297/2007 του F.J.C., μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή της 
οδηγίας 2002/85/ΕΚ από τις αρχές της Μάλτας

Λαμβάνουν τον λόγο: Jean-Paul Repussard (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η 
πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς κατόπιν αιτήματος του 
Simon Busuttil (ζητήθηκε γραπτή επιβεβαίωση της προφορικής παρέμβασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

21. Αναφορά 995/2002 του κ. Στυλιανού Ζαμπετάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελλάδος, σχετικά με την εφαρμογή στην Ελλάδα του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 του Συμβουλίου σχετικά με τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές (καμποτάζ)

Λαμβάνουν τον λόγο: Joanna Warnel (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή· να διαβιβασθεί η αναφορά στην Επιτροπή 
Μεταφορών και Τουρισμού προς ενημέρωση·

22. Αναφορά 299/2005 του Oisin Jones-Dillon, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
φόρο αναχώρησης στη Μάλτα

Αναφορά 415/2005 της Anna Ignacak Mifsud, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με τον 
φόρο αναχώρησης στη Μάλτα

Αναφορά 419/2005 του Robert G. Coenen, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
φόρο αναχώρησης στη Μάλτα

Αναφορά 533/2005 του Matthew Buttigieg, μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με 
περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, η οποία προκαλείται από 
τα υψηλά αεροπορικά τέλη στη Μάλτα

Αναφορά 490/2006 του Michael Tanti-Dougall, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ομόσπονδης Ένωσης Ταξιδιωτικών και Τουριστικών Πρακτόρων (FATTA), 
σχετικά με την ολιγωρία ανάληψης δράσης εκ μέρους της Επιτροπής για μια 
καταγγελία κατά του μαλτέζικου φόρου αναχώρησης

Λαμβάνουν τον λόγο: Joanna Warnel (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η πρόεδρος. 
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Απόφαση: περάτωση της εξέτασης των αναφορών 299/2005, 533/2005 και 490/2006 
σχετικά με τον φόρο αεροπορικής αναχώρησης, βάσει της προφορικής απάντησης της 
Επιτροπής (γραπτή επιβεβαίωση της παρέμβασης στην οποία δηλώνεται ότι ζητήθηκε 
από τη Μάλτα να καταργήσει τον φόρο)· να παραμείνει ανοικτή η εξέταση των 
αναφορών 415/2005 και 419/2005 σχετικά με τον φόρο αναχώρησης σε πλοία (η 
Επιτροπή θα παράσχει περαιτέρω πληροφορίες)

23. Αναφορά 0363/363 της Doris Mueller, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τις ελληνικές αρχές

Λαμβάνουν τον λόγο: Martin Gajda (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Peter Jahr και η 
πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή (η διαδικασία επί παραβάσει που κίνησε η Επιτροπή 
κατά της Ελλάδας έφτασε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο – C-155/09 – ζητήθηκε γραπτή 
επιβεβαίωση της προφορικής απάντησης της Επιτροπής). 

24. Αναφορές του τμήματος B

 Η εξέταση των αναφορών 566/2005, 895/2005, 84/2006, 501/2006, 181/2007, 
220/2007, 578/2007, 919/2007, 1219/2007, 1248/2007, 1265/2007, 1303/2007, 
40/2008, 60/2008, 91/2008, 115/2008, 121/2008, 626/2008, 764/2008, 890/2008, 
1009/2008, 1170/2008, 1354/2008, 1361/2008, 1389/2008, 1400/2008, 1422/2008, 
1429/2008, 1481/2008; 1528/2008, 1565/2008, 1579/2008, 1631/2008, 1638/2008, 
1800/2008, 1817/2008, 1826/2008, 1859/2008, 1860/2008, 1869/2008, 1872/2008, 
1876/2008, 0004/2009, 0031/2009, 0034/2009, 0047/2009, 0186/2009, 0267/2009, 
0269/2009, 0292/2009, 0322/2009, 0342/2009, 0351/2009, 0357/2009, 0379/2009, 
0408/2009, 0489/2009 περατώθηκε βάσει της απάντησης της Επιτροπής. 

 Οι αναφορές 1403/2007, 1221/2008, 1325/2008, 307/2009, 295/2009 και 353/2009 θα 
συζητηθούν ως σημεία του τμήματος Α σε επόμενη συνεδρίαση

25. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

 Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2009, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. και Τετάρτη 4 
Νοεμβρίου 2009, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 5.15 μ.μ.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1), Chrysoula Paliadeli (1), Willy Meyer (1), Carlos José Iturgaiz Angulo (1), Ágnes Hankiss (2) 

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

Simon Busuttil (1,2), Pascale Gruny (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Barbara Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva (1), Ernst Strasser
(1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Victor Boştinaru (1), Iliana Malinova Iotova (2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Csaba Sándor 
Tabajdi (1,2), Diana Wallis (1), Margrete Auken (1) Giles Chichester (1), Roger Helmer (1), Bairbre de Brún (1,2), Angelika 
Werthmann (1,2),

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Tamás Deutsch (2), Kinga Göncz (1), Sandrine Bélier (1), Gerald Häfner (1)

187 (2)

193 (3)

Pablo Arias Echeverría (1), John Attard-Montalto (1), János Áder (2)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Irene Georgiopoulos, Magdalena Sagin, Virginia Bustos, Michael Wilen, Matthew Gatt, A. Chan, A. de Bruin, J. Vos, R. Chardet, G.M. 
Bos, M. Hoeusema, L. Gielen, M. Vos, Joseph Bono, Erik Lichtas, Caroline Moen, Joe Coyne, Jordi Bacardit, Veronica Diaz, Ciara 
Flattey, Sarah Taheny, Martin Exler, Constance Colin, Elena Martin Alonso, Macarena Lora Gomez, Carlota Perez Marina, Anna Maria 
Isky, Celine Giraudeau, Virginia Bustos, Sara Davies, Sofia Fernandez, Witold Zajac, Helmar Böhulein, Guillaume Beauthier, Vincine 
Rosenau, Felipe debasa, Lucy Vanes, Andras Toth-Czifra, Gaston Maider, Victor Ciobanu, Caroline Moen, O. Farrel

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Jean-Marie Salomon, David Cholon, Jean-Paul Declercq, Billy Leonard, Viniczay Tibor (petitioners), Tibor Peto (Ministry of Foreign 
Affaires of the Rep of Hungary), Nicolas de Sadeleer (Expert), 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Nicolas Thiriet PREU France
Zsigmond Hetyei PREU Hungary
Marta Dopazo PREU Spain
Julia Matei PREU Romania

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosanna Restivo, François Kremer, Isabel Lourenco de Faria, David Grimeaud, Christian Servenay, 
Joseph Van Der Stegen, Isabelle Jegouzo, Stephanos Ampatzis, Jose Diaz del Castillo, Liam Cashman, Ursula Scheuer, Andras 
Mogyoro, Angelika Koman, Jean-Paul Repussard, Joanna Warnel, Martin Gajda, Sebastian Knoke, Paula Godwin,

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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