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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2009)11_03_04

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 3ης Νοεμβρίου 2009, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.,

και της 4ης Νοεμβρίου 2009, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2009 στις 3.08 μ.μ., υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης (PE 430.439v01-00) PETI_OJ (2009)178_11-00

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2 Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 14 Σεπτεμβρίου 2009 (PE
428.262)

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3 Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος αναφέρεται στο παράρτημα των σημειωμάτων της προέδρου, 
ενημερώνοντας τα μέλη ότι η εξέταση της αναφοράς 512/2006, του Georg Zenker, θα 
περατωθεί λόγω μη ανταπόκρισης του αναφέροντος στο αίτημα για παροχή περαιτέρω 
πληροφοριών. 

Οι αναφέροντες θα παρίστανται στις 3 Νοεμβρίου για την εξέταση των σημείων:

  6 - 0550/2008, σχετικά με τον αερολιμένα του Sheffield
  9 - 0169/2007, σχετικά με τον αερολιμένα Barajas της Μαδρίτης
13 - 0212/2008, σχετικά με χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στην Ελλάδα
16 - 1477/2008 και άλλες αναφορές, σχετικά με δικαιώματα ιδιοκτησίας στην 
Ιρλανδία
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καθώς και στις 4 Νοεμβρίου για την εξέταση των σημείων:

22 - 0088/2009, του Sean Farren και
23 - 1676/2008, της Kay Keane, σχετικά με την οδική ασφάλεια στην Ιρλανδία
28 - 0876/2008, της Lucy Jane Stewart, σχετικά με τη σύνταξη αναπηρίας που 
λαμβάνει από το Ηνωμένο Βασίλειο

Η πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι απηύθυνε τις δέουσες επιστολές προς τους 
υποψηφίους για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, μετά την απόφαση που 
ελήφθη στη συνεδρίαση στο Στρασβούργο. Έχει επίσης λάβει γραπτή επιβεβαίωση 
από τη Νομική Υπηρεσία σχετικά με τη σύσταση που παρείχε στο πλαίσιο της 
συνεδρίασης αυτής. 

4. Διάφορα

Ουδέν.

5. Έγγραφο εργασίας επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης στην υπηρεσία των πολιτών», «Πρόγραμμα της Στοκχόλμης» COM
(2009) 262 τελικό

Το έγγραφο εργασίας εγκρίνεται. 

Τα μέλη λαμβάνουν υπό σημείωση το σχέδιο τροπολογιών της Diana Wallis, το οποίο 
θα τεθεί σε ψηφοφορία στις 12 Νοεμβρίου 2009 στο πλαίσιο της κοινής συνεδρίασης 
των επιτροπών LIBE, JURI και AFCO.

6. Αναφορά αριθ. 550/2008, του Stewart Dalton, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διαμαρτυρία κατά των σχεδίων για κλείσιμο του αερολιμένα του Sheffield

Ομιλητές: η πρόεδρος, Stewart Dalton (αναφέρων), Giuseppe Rizzo (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή), Timothy Kirkhope και Michael Cashman.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή (ειδικότερα από τη ΓΔ REGIO). Το ζήτημα των 
κοινοτικών κονδυλίων θα τεθεί υπόψη της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού. 

7. Αναφορά αριθ. 434/2006, του Marco Neves da Silva, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί πλημμελών συνθηκών ασφάλειας στο αεροδρόμιο 
του Πόρτο

Ομιλητές: η πρόεδρος, Arnando Teles Grilo (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Carlos José 
Iturgaiz Angulo.

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

8. Αναφορά αριθ. 1085/2007, του Axel Bandow, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της οδηγίας 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και 
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τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου που προκαλείται από τον αερολιμένα 
του Schönefeld

Ομιλητές: η πρόεδρος, Balasz Gergely (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Margrete Auken, 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή στον μόνιμο αντιπρόσωπο 
της Γερμανίας.

9. Αναφορά αριθ. 169/2007, του Marc de Schower, βελγικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 8 ακόμη υπογραφές, σχετικά με την πραγματοποίηση 
υπερπτήσεων πάνω από μια οικιστική περιοχή (με πληθυσμό 40 000 κατοίκων) 
βόρεια του Barajas, αερολιμένα της Μαδρίτης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Marc de Schower (αναφέρων), Agata Zdanowicz (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή) και Pablo Arias Echeverría.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών και σαφέστερης απάντησης από την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή 
στην AENA, την ισπανική αρχή του αερολιμένα. 

10. Αναφορά αριθ. 714/2007, του Konrad Wasniewski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχέδια για κατασκευή αυτοκινητοδρόμου που θα διασχίζει μια 
προστατευόμενη περιοχή στα βορειοδυτικά της Βαρσοβίας

Ομιλητές: η πρόεδρος και Agata Zdanowicz (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς. 

11. Αναφορά αριθ. 1079/2003, του Carlo Oldani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος
της συντονιστικής επιτροπής που αντιτίθεται στην παράκαμψη του Πάρκου στο 
Ticino και του Γεωργικού Πάρκου στο νότιο Μιλάνο, η οποία συνοδεύεται από 5 
υπογραφές, σχετικά με τις αντιρρήσεις για το σχέδιο υποδομής 
αυτοκινητόδρομου που παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη διαφάνεια των δημοσίων έργων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Laura Tabellini (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

Η κ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, πρώτη αντιπρόεδρος, αναλαμβάνει την προεδρία.

12. Αναφορά αριθ. 760/2007, του Cosimo Fracasso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ανησυχία για διοξίνες στο Taranto

Ομιλητές: η πρόεδρος, Laura Tabellini (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Pascale Gruny.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή.
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13. Αναφορά αριθ. 212/2008, του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ιωάννης Παπαδόπουλος (αναφέρων), Lubomila Popova 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Pascale Gruny, Peter Jahr και Συλβάνα Ράπτη.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς. Θα αποσταλεί επιστολή 
στον έλληνα υπουργό Περιβάλλοντος. Οι συντονιστές, στην επόμενη συνεδρίασή 
τους, ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο πραγματοποίησης διερευνητικής 
επίσκεψης στην Ελλάδα. 

14. Αναφορά αριθ. 295/2009, του Des May, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Western Eel Fishermen Association», σχετικά με ισχυρισμούς για 
αποκλεισμό των αλιέων από τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος 
διαχείρισης του χελιού για την Ιρλανδία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Brendan O'Shea (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Marian Harkin.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς. Να παραπεμφθεί το 
ζήτημα στην Επιτροπή Αλιείας για την έκδοση γνωμοδότησης.

Η κ. Erminia Mazzoni, πρόεδρος, αναλαμβάνει την προεδρία.

15. Αναφορά αριθ. 1392/2008, του Martin Kerin, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κοινή αλιευτική πολιτική και την αλιεία με παρασυρόμενα δίχτυα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Armando Astudillo Gonzalez (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και 
Marian Harkin.

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

16. Αναφορά αριθ. 951/2008, του Erik Beving, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την περιφερειακή χωροταξία στην Ιρλανδία

και

Αναφορά αριθ. 1477/2008, του Thomas Doorhy, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την καταχρηστική ρήτρα μεταβίβασης που διέπει τη χορήγηση άδειας 
οικιστικής ανάπτυξης στο Galway (Ιρλανδία)

και

Αναφορά αριθ. 458/2009, του Tomás Sharkey, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την εφαρμογή της ρήτρας περ ί  χρησικτησίας και τον περιορισμό των 
δικαιωμάτων διάθεσης της ακίνητης περιουσίας στην Ιρλανδία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Thomas Doorhy (αναφέρων), Tomas Sharkey (αναφέρων), 
Caroline Loup (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Marian Harkin, Bairbre de Brún, Jim Higgins, 
Victor Boştinaru, Joe Higgins και Akos Benedek Nagy (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).



PV\795142EL.doc 5/12 PE430.575v01-00

EL

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση των αναφορών εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή προς τις ιρλανδικές αρχές 
στην οποία θα ζητείται η γνώμη τους, μεταξύ άλλων, σχετικά με το ζήτημα 
ενδεχόμενης διακριτικής μεταχείρισης λόγω ιθαγένειας, καθώς και σχετικά με το 
ζήτημα της παρουσίας διαφορών στην αξία ακίνητης περιουσίας και στους όρους υπό 
τους οποίους μπορεί να πωληθεί από τους ιδιοκτήτες, σε σύγκριση με τις τράπεζες ή 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. 

17. Αναφορά αριθ. 1480/2008, του E.J. Ramsbottom, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις διακρίσεις λόγω ηλικίας εκ μέρους διαφόρων ιδρυμάτων ενυπόθηκης 
πίστης και τραπεζών

Ομιλητές: η πρόεδρος και Christine Hauner (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

18. Αναφορά αριθ. 357/2006, του Kenneth Abela, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις από τις μαλτεζικές αρχές της κοινοτικής νομοθεσίας για 
την αναγνώριση της ισοτιμίας των προσόντων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Angelika Koman (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Simon Busuttil.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

19. Αναφορά αριθ. 1297/2007, του F.J.C., μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
εφαρμογή της οδηγίας 2002/85/ΕΚ από τις αρχές της Μάλτας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Gilles Bergot (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Simon Busuttil.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς. Ο κ. Simon Busuttil να 
εκθέσει τον βαθμό ικανοποίησης του αναφέροντος από την απάντηση της Επιτροπής.

* * * 
Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.13 μ.μ.

* * * 

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2008

Από τις 9.00 π.μ. έως τις 10.00 π.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η κ. Mazzoni λαμβάνει μία νέα αναφορά η οποία αφορά 
την επέκταση τοποθεσίας του δικτύου Natura 2000 στην Côte d'Albâtre της Γαλλίας. Η 
αναφορά υποβλήθηκε στην πρόεδρο από τους αναφέροντες.

20. Συνεδρίαση των συντονιστών

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.09 π.μ. υπό την προεδρία της κ. Erminia Mazzoni 
(προέδρου).
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21. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη σχετικά με τη συζήτηση των συντονιστών επί των 
εξής θεμάτων:

1. Κύπρος. Όσον αφορά την Κύπρο, οι συντονιστές συμφωνούν ότι το ζήτημα θα 
πρέπει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης και ότι θα 
πρέπει να συζητηθεί «κεκλεισμένων των θυρών», δεδομένης της κρίσιμης χρονικής 
περιόδου στην οποία βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις στην Κύπρο. Θα προσκληθούν 
οι αναφέροντες, καθώς και ο κ. Αλέξης Γαλανός. 

2. Κατευθυντήριες γραμμές. Τα μέλη καλούνται να εξετάσουν τις κατευθυντήριες 
γραμμές και να υποβάλουν προτάσεις βάσει του εγγράφου κατευθυντηρίων γραμμών. 

3. Ερωτηματολόγιο προς τους υποψηφίους για τη θέση του Διαμεσολαβητή. Οι 
συντονιστές συμφωνούν να τεθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις στους υποψηφίους για τη 
θέση του Διαμεσολαβητή.

- Ποιες προτεραιότητες πρέπει να θέσει το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 
κατά την επόμενη εντολή;
- Υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις που θα μπορούσαν να γίνουν όσον αφορά τον 
τρόπο λειτουργίας του Γραφείου του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή και θα απαιτούσαν 
τυχόν τροποποίηση του Καταστατικού του Διαμεσολαβητή;
- Τι πρέπει να πράξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να διασφαλίσουν την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των ευρωπαίων πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τον ιδιαίτερο 
ρόλο τους και τις αρμοδιότητές τους, όπως ορίζονται από τη Συνθήκη;

Οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν γραπτώς σε ένα σύντομο έγγραφο που δεν 
θα υπερβαίνει σε έκταση τη μία σελίδα. Οι υποψήφιοι ίσως κληθούν να παράσχουν 
πρόσθετες επεξηγήσεις κατά τη διάρκεια των ακροάσεων. 

4. Ακροάσεις των ορισθέντων Επιτρόπων. Οι συντονιστές συμφωνούν επίσης να 
τεθούν οι εξής τρεις ερωτήσεις στους ορισθέντες Επιτρόπους. 

- Ποιες είναι οι προτάσεις του/της ορισθέντος/-είσας Επιτρόπου για τη βελτίωση της 
διαδικασίας επί παραβάσει όπως εφαρμόζεται σε κράτη μέλη που δεν ενεργούν 
σύμφωνα με τις νομοθετικές πράξεις της ΕΕ;
- Πώς μπορεί μια τέτοια διαδικασία να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανησυχίες των 
ευρωπαίων πολιτών;
- Πώς κρίνει ο/η ορισθείς/-είσα Επίτροπος τη συμμετοχή της Επιτροπής Αναφορών 
στη διαδικασία που σχετίζεται με την πρωτοβουλία πολιτών και πώς κάνει διάκριση 
μεταξύ του δικαιώματος αναφοράς και της πρωτοβουλίας πολιτών;

5. Huelva. Οι συντονιστές σημειώνουν την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων 
να εγκρίνει την επίσκεψη. Οι ημερομηνίες και οι συμμετέχοντες είναι προς 
επιβεβαίωση.

Λόγω έλλειψης χρόνου, η συζήτηση των σημείων 6, 7, 8 και 9 αναβάλλεται για την 
επόμενη συνεδρίαση.
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Ομιλητές: Miguel Angel Martínez Martínez και Carlos José Iturgaiz Angulo, σχετικά 
με μεταφραστικό λάθος το οποίο οδήγησε σε παρανόηση σύστασης για το παραδεκτό 
αναφοράς.

Τα σημεία 22 - 26 συζητούνται από κοινού.

22. Αναφορά αριθ. 88/2009, του Sean Farren, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με μη 
διασφάλιση της οδικής ασφάλειας εκ μέρους των ιρλανδικών αρχών

23. Αναφορά αριθ. 1676/2008, της Kay Keane, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
οδική ασφάλεια στην Ιρλανδία

24. Αναφορά αριθ. 1305/2007, του Pat Dineen, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
κίνδυνο που συνδέεται με τη μη ασφαλή είσοδο/έξοδο του ακινήτου του

25. Αναφορά αριθ. 665/2009, του James McErlain, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη μη εφαρμογή, από το Κομητειακό Συμβούλιο του Kerry, μέτρων για τη 
βελτίωση της ασφάλειας της οδικής κυκλοφορίας

26. Αναφορά αριθ. 1181/2007, του Frank Doyle, ιρλανδικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 12 υπογραφές, σχετικά με τη σήμανση ορίων ταχύτητας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Sean Farren (αναφέρων), Tommy Gallagher (αναφέρων), Kay 
Keane (αναφέρουσα), Gilles Bergot (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Jim Higgins, Marian 
Harkin, Pascale Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins και Angelika Werthmann.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς και να παραπεμφθεί στην 
Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού προτείνοντας την εκπόνηση έκθεσης ιδίας 
πρωτοβουλίας επί της οποίας η Επιτροπή Αναφορών θα μπορούσε να υποβάλει 
γνωμοδότηση. Θα αποσταλεί επιστολή στην επιτροπή μεταφορών του ιρλανδικού 
κοινοβουλίου. Θα γίνει αναφορά στο 4ο πρόγραμμα δράσης για την οδική ασφάλεια, 
το οποίο βρίσκεται επί του παρόντος σε στάδιο διαβούλευσης και το οποίο θέτει την 
προστασία των ευάλωτων χρηστών των οδών (νέων οδηγών) ως μία εκ των 
προτεραιοτήτων του.

Η κ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, πρώτη αντιπρόεδρος, αναλαμβάνει την προεδρία.

27. Αναφορά αριθ. 986/2006, του Θεόδωρου Δαλμάρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με παραβίαση στην Ελλάδα κοινοτικών διατάξεων σχετικά με ειδικούς όρους για 
την χορήγηση αδειών σε καταστήματα που δραστηριοποιούνται στη χονδρική 
πώληση και τη διανομή προϊόντων ζωικής προέλευσης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Gudrun Gallhof (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Δημήτρης Μελάς 
(Ελληνική μόνιμη αντιπροσωπεία).

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή που αφορούν, μεταξύ άλλων, πιθανές διαδικασίες επί 
παραβάσει.

28. Αναφορά αριθ. 876/2008, της Lucy Jane Marie Stewart, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το δικαίωμά της σε σύνταξη αναπηρίας όταν διαμένει σε άλλο κράτος 
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μέλος της ΕΕ από αυτό του οποίου είναι υπήκοος

Ομιλητές: η πρόεδρος, Lucy Stewart (αναφέρουσα), Pauline Margaret Stewart 
(αναφέρουσα), Els Vertongen (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Graham Watson.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς. Θα αποσταλεί επιστολή 
στον υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων του Ηνωμένου Βασιλείου, στην οποία θα 
καλείται να διευκρινίσει πλήρως την άρνησή του για χορήγηση χρηματοδοτικής 
ενίσχυσης. 

29. Αναφορά αριθ. 1300/2008, του Angel Lashev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Συντονιστικής επιτροπής για την προστασία του περιβάλλοντος 
της πόλης Novi Iskar», η οποία συνοδεύεται από 1 920 υπογραφές, σχετικά με την 
καταστροφική ρύπανση του προαστίου Novi Iskar της Σόφιας λόγω επικίνδυνων 
αποβλήτων

Ομιλητές: η πρόεδρος και Lubomila Popova (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

30. Αναφορά αριθ. 1304/2008, της Ewa Sienkiewiez Hippler, πολωνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της περιβαλλοντικής οργάνωσης «Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej», 
σχετικά με ρύπανση που οφείλεται σε απόβλητα από την επεξεργασία νεκρών 
ζώων

Ομιλητές: η πρόεδρος και Laszlo Kuster (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

31. Αναφορά αριθ. 601/2007, του Αναστάσιου Γκιάτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Συλλόγου Εργαζομένων Alpha Bank, η οποία συνοδεύεται από μία 
υπογραφή, σχετικά με το καθεστώς ασφάλισης των εργαζομένων στην Alpha 
Bank και την παραβίαση της οδηγίας 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου 
ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Δημήτριος Δημητρίου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Zetta Dellidou 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

32. Αναφορά αριθ. 678/2008, του Νίκου Φραγκάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δικηγορικού γραφείου Σουριαδάκις, Φραγκάκης, Σκαλτσάς και 
Παντελάκης, σχετικά με τη μεταρρύθμιση του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού 
της Τράπεζας της Ελλάδος

Ομιλητές: η πρόεδρος και Ewa Klima (Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.
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Η συζήτηση των σημείων 33 - 35 αναβάλλεται.

B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής (σημεία 36 - 99)

Η εξέταση των αναφορών 930/2002, 233/2003, 455/2005, 336/2003, 296/2004, 356/2004, 
460/2005, 665/2005, 300/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1376/2007, 1468/2007, 141/2009, 
586/2005, 764/2005, 375/2006, 276/2007, 299/2007, 394/2007, 703/2007, 819/2007, 
116/2008, 151/2008, 616/2008, 637/2008, 640/2008, 654/2008, 954/2008, 1114/2008, 
1115/2008, 1332/2008, 1514/2008, 1578/2008, 1602/2008, 1659/2008, 1668/2008, 
1739/2008, 1748/2008, 1770/2008, 1784/2008, 1862/2008, 1879/2008, 13/2009, 23/2009, 
26/2009, 82/2009, 110/2009, 114/2009, 118/2009, 137/2009, 161/2009, 170/2009, 216/2009, 
253/2009, 261/2009, 281/2009, 289/2009, 304/2009, 308/2009, 309/2009, 363/2009, 
686/2009 και 591/2009 περατώνεται βάσει της απάντησης της Επιτροπής.

Οι αναφορές 669/2003, 74/2005, 267/2007, 87/2008, 416/2008 και 1746/2008 θα συζητηθούν 
σε προσεχή συνεδρίαση. 

o 0 o

100. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009, 3.00 μ.μ. – 6.30 μ.μ.
Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009, 9.00 π.μ. – 12.30 μ.μ.

Παράρτημα: Κατάλογος αναφορών που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία 
συνεδρίαση (1 & 2 Οκτωβρίου 2009). 
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