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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2009)0914_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2009, ώρα 7 μ.μ. έως 8.30 μ.μ.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 7.04 μ.μ. της Δευτέρας 14 Σεπτεμβρίου 2009, υπό την προεδρία 
της Erminia Mazzoni, προέδρου.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2009)175_1
Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου
Η πρόεδρος καλωσορίζει τον κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, 
ο οποίος είναι παρών στη συνεδρίαση για να παρουσιάσει την ετήσια έκθεσή του στη 
επιτροπή. Η πρόεδρος εξηγεί ότι η ετήσια έκθεση έχει υποβληθεί επισήμως στον 
Πρόεδρο του ΕΚ καθώς και στον προηγούμενο πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών 
αλλά δεν έχει υποβληθεί επισήμως στην Επιτροπή Αναφορών.

Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η Χρυσούλα Παλιαδέλη, πρώτη αντιπρόεδρος και 
εισηγήτρια για την έκθεση της επιτροπής σχετικά με την ετήσια έκθεση του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, δεν μπορούσε να είναι παρούσα στη συνεδρίαση και ότι 
θα την αντικαθιστούσε η Συλβάνα Ράπτη.

Τα μέλη ενημερώνονται επίσης ότι, ύστερα από τη συνεδρίαση της επιτροπής, θα 
διεξαχθεί σύντομη συνεδρίαση του προεδρείου και των συντονιστών.

Η πρόεδρος δίνει τον λόγο στον Νικηφόρο Διαμαντούρο.

3. Παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή
Ο κ. Διαμαντούρος ευχαριστεί την πρόεδρο και την συγχαίρει για την εκλογή της στο 
αξίωμα του προέδρου.

Ο Διαμεσολαβητής παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή του για το 2008 στη επιτροπή 
τονίζοντας αφενός την προνομιούχο σχέση που έχει με το Κοινοβούλιο και ειδικότερα 
με την Επιτροπή Αναφορών, την οποία κρίνει ως βασική προϋπόθεση για την 
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εξασφάλιση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων για τους πολίτες, και, αφετέρου, τον 
ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαμεσολαβητών, του οποίου η Επιτροπή Αναφορών 
είναι μέλος. Αναφέρει ότι η πιο κοινή καταγγελία από αυτές που εξέτασε αφορούσε 
την έλλειψη διαφάνειας στη διοίκηση της ΕΕ. Η καταγγελία αυτή αφορούσε το 36% 
όλων των ερευνών και περιελάμβανε άρνηση παροχής πληροφοριών ή εγγράφων. Σε 
ό,τι αφορά τη διαφάνεια, αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα η πρόταση του 2008 της 
Επιτροπής για μεταρρύθμιση του κανονισμού της ΕΕ σχετικά με την πρόσβαση του 
κοινού στα έγγραφα.
Στη συνέχεια, ο Διαμεσολαβητής παρουσιάζει συνοπτικά τις καταγγελίες με τις οποίες 
ασχολήθηκε το 2008, αναφέροντας ότι μόνο μία ειδική έκθεση (η οποία αφορούσε τις 
διακρίσεις λόγω ηλικίας στην Επιτροπή) εκδόθηκε το 2008 και ότι περατώθηκε η 
εξέταση ενός πρωτοφανούς αριθμού ερευνών (355), κάτι που αποτελεί ρεκόρ. Εφιστά 
την προσοχή των μελών στη νέα ιστοσελίδα του καθώς και στις βελτιώσεις που 
σημειώθηκαν στην ετήσια έκθεση με στόχο να καταστήσουν το περιεχόμενό της 
σαφέστερο και πιο φιλικό στον χρήστη.

Τέλος, ο Διαμεσολαβητής κάνει μνεία στην αλλαγή που έχει επέλθει στο καταστατικό 
του, αλλαγή με την οποία ενισχύονται οι αρμοδιότητες έρευνας τις οποίες διαθέτει.

Αφού ολοκληρώθηκε η παρουσίαση του Διαμεσολαβητή, η πρόεδρος καλεί τα μέλη 
να θέσουν ερωτήσεις στον κ. Διαμαντούρο.

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, και οι βουλευτές Margrete Auken, Roger Helmer, 
Peter Jahr, Marian Harkin, Carlos José Iturgaiz Angulo, Gerald 
Häfner, Csaba Sándor Tabajdi, Simon Busuttil και Victor 
Boştinaru.

Η Συλβάνα Ράπτη ζητεί να λάβει τον λόγο πριν απαντήσει ο Διαμεσολαβητής στις 
ερωτήσεις των μελών, για να προβεί σε σύντομη δήλωση εξ ονόματος της Χρυσούλας 
Παλιαδέλη, εισηγήτριας για την έκθεση της επιτροπής σχετικά με την ετήσια έκθεση 
του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2008. Η πρόεδρος της δίνει τον λόγο.

Λαμβάνουν τον λόγο: η Συλβάνα Ράπτη, η οποία αναφέρεται συγκεκριμένα στην 
ευρεία ερμηνεία του όρου "κακή διοίκηση" (παράγραφος 6), 
και ο Διαμεσολαβητής, ο οποίος απαντά στις παρατηρήσεις 
της Συλβάνας Ράπτη.

Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι, ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 
στην ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, έχει ορισθεί η Τρίτη 22 
Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία επί της εκθέσεως θα διεξαχθεί την 
1η Οκτωβρίου, γύρω στις 10 π.μ..

4 Περατώνεται με τον τρόπο αυτό η εξέταση της έκθεσης σχετικά με την ετήσια 
έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2008.

Ο Διαμεσολαβητής απαντά στις ερωτήσεις που έθεσαν οι βουλευτές.

5. Γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών σχετικά με το σχέδιο γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 – Τμήμα 
VIII – Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής
Λαμβάνουν τον λόγο: η Margrete Auken, συντάκτρια της γνωμοδότησης σχετικά με 

τις προβλέψεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τις 
δημοσιονομικές απαιτήσεις του το οικονομικό έτος 2010, η 



PV\794003EL.doc 3/6 PE428.262v02-00

EL

οποία παρουσιάζει το σχέδιο γνωμοδότησής της, και ο 
Διαμεσολαβητής, ο οποίος απαντά στις παρατηρήσεις της 
Margrete Auken.

Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι, ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών 
στη γνωμοδότηση προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών, έχει ορισθεί η Τρίτη 22 
Σεπτεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία επί της εκθέσεως θα διεξαχθεί την 
1η Οκτωβρίου, γύρω στις 10 π.μ..

6. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
1 Οκτωβρίου 2009, ώρα 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ. και 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ..

o o o
Η συνεδρίαση λήγει στις 8.25 μ.μ..

o o o
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Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (P), Carlos José Iturgaiz Angulo (VP),

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

Margrete Auken, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Pascale Gruny, Roger Helmer, Peter Jahr, Lena Barbara Kolarska-Bobińska, 
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Herbert Dorfmann, Santiago Fisas Ayxela, Gerald Häfner, Marian Harkin, Sylvana Rapti, Ioannis Tsoukalas,

187 (2)

193 (3)

Elena Băsescu

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
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Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
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