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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2009)_12_01- 02

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2009, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.,

και της 2ας Δεκεμβρίου 2009, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2009 στις 3.20 μ.μ., υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης (PE430.841) PETI_OJ(2009)180_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 1ης και 19ης Οκτωβρίου 2009 (PE 
429.670 και PE 430.397):

Εγκρίνονται τα πρακτικά.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου 

Οι αναφέροντες θα είναι παρόντες για τις ακόλουθες αναφορές:

- σημείο 9: κ. Ν.Μ.Μ. για την αναφορά 590/2008
- σημείο 10: κ. George Milne και κ. Nigel Miller για την αναφορά 1688/2008
- σημείο 11: κ. Irina Mateeva για την αναφορά 1518/2008 και Ivailo Ivanov για 

την αναφορά 997/2007
- σημείο 12: κ. Monica Sepe για την αναφορά 26/2007, κ. Gigliola Izzo για την 

αναφορά 789/2007, κ. Sebastiano Perrone για την αναφορά 209/2008 και
Tommaso Esposito για την αναφορά 347/2008

- σημείο 15: κ. Λοΐζος Αυξεντίου για την αναφορά 733/2004

Ο ακόλουθος κατάλογος αναφορών που προτείνεται να περατωθούν ή να 
επανεξεταστούν θεωρείται εγκεκριμένος καθώς κανένα μέλος δεν προέβαλε αντιρρήσεις.
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Λόγω μη ανταπόκρισης του αναφέροντος στο αίτημα για παροχή περαιτέρω 
πληροφοριών

Αναφορά 0360/2006, του Radoslaw Szymczuk, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Workshop for All Beings», σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της κοινοτικής 
νομοθεσίας σε σχέση με τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του τελεφερίκ από το
Kuznice στο Kasprowy Wierch στα όρη Tatra, μια περιοχή του δικτύου Natura 2000.

Αναφορά 0474/2008, του C. Muet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη 
επέκταση του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων CESSIEU.

Αναφορά 1086/2008, του Stanislaw Zgrizywa, πολωνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 200 υπογραφές, σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων αμιάντου στις 
κοινότητες Tuczepy και Stasow στην επαρχία Swietokrzyskie της νότιας Πολωνίας.

Αναφορά 1383/2008, του Wolfgang Rother, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
αναγνώριση από τις γερμανικές αρχές του διπλώματος που απέκτησε στο Ηνωμένο 
Βασίλειο ως φυσιοπαθητικός και την επακόλουθη διαμάχη του με τις γερμανικές 
φορολογικές αρχές.

Αναφορά 1386/2008, της Jutta Bender, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
αναγνώριση στην Ιρλανδία του αποκτηθέντος στη Γερμανία διπλώματός της ως 
νοσηλεύτριας/ιατρικής βοηθού.

Αναφορά 1708/2008, της Brigitte Dahlbender, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland», η οποία συνοδεύεται από 97 
υπογραφές, σχετικά με το ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η κοινοτική νομοθεσία για την 
ποιότητα του αέρα στη γερμανική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Αναφορά 0173/2009, του Marek Czarnecki, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή αυτοκινητόδρομου στο Lomianki, βορειοδυτικά της Βαρσοβίας.

Αναφορά 1116/2009, του H.L., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με μια μονάδα 
επεξεργασίας λυμάτων στην πόλη Luzino της βόρειας Πολωνίας που βλάπτει το 
περιβάλλον.

Για άλλους λόγους

Αναφορά 0143/2009, του κ. Α.Ο, νιγηριανής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου – να 
περατωθεί (ο αναφέρων ενημέρωσε την Επιτροπή ότι το ζήτημα επιλύθηκε)

Αποσυρθείσες αναφορές

Η αναφορά 0930/2009, του Peter van Ysendyck, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει αποσυρθεί από 
τον αναφέροντα κατόπιν απόφασης δικαστηρίου.  Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
της 03.11.2009
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Η πρόεδρος είχε ενημερωθεί ότι η Επιτροπή Αναφορών θα συμμετείχε στην ακρόαση 
του ορισθέντος Επιτρόπου Maroš Šefčovič, Αντιπροέδρου της Επιτροπής για τις 
Διοργανικές σχέσεις και τη Διοίκηση. Η πρόεδρος παραπέμπει στη δέσμευση του José 
Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον ορισμό ενός Επιτρόπου 
αρμόδιου για την ιθαγένεια ο οποίος θα συνιστούσε τον συνομιλητή για την Επιτροπή 
Αναφορών. Το χαρτοφυλάκιο θα καλυφθεί από τη Viviane Reding, συνεπώς η Επιτροπή 
Αναφορών θα εμμείνει στη συμμετοχή στις ακροάσεις της κ. Reding.

4. Διάφορα
Κανένα

5. 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 1210/2008, του Victor Galea, μαλτεζικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Alternativa Demokratika, σχετικά με τον χαρακτηρισμού του Ta' Cenc (Μάλτα) ως 
ειδική ζώνη διατήρησης και ως ζώνη ειδικής προστασίας
Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Φώτιος Παπούλιας (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και 
Simon Busuttil

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Αναμένεται απάντηση των αρχών της Μάλτας στα μέσα 
Δεκεμβρίου. 

6. Αναφορά 87/2008 του K. B., μαλτέζικης ιθαγένειας, σχετικά με μη μετατροπή 
συμβάσεως εργασίας ορισμένου χρόνου σε σύμβαση αορίστου χρόνου 
Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Sjoerd Feenstra (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και 
Simon Busuttil

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

7. Αναφορά 0275/2006, του κ. Adrian Mifsud, μαλτέζικης ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης γραμματέων διεύθυνσης των τοπικών συμβουλίων (Μάλτα), σχετικά με την 
εσφαλμένη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ από την κυβέρνηση της Μάλτας
Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Sjoerd Feenstra (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και 
Simon Busuttil 

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

8. Αναφορά 1287/2008, του John Ross Patrick, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διακοπή του επιδόματος βοήθειας που λάμβανε από μέρους των βρετανικών αρχών 
Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Emanuela Canetta Rossi (εκπρόσωπος της Επιτροπής) 
και Diana Wallis. 

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
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πληροφοριών από την Επιτροπή. Η Diana Wallis αναλαμβάνει να ενημερώσει την 
Επιτροπή για παρόμοιες υποθέσεις. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή 
στις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου στις 9 Οκτωβρίου 2009. 

9. Αναφορά 590/2008, του N.M.M., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μεταφορά 
φαρμάκων από ταξιδιώτες στην Ευρώπη
Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, ο αναφέρων, Timo Jetsu και Marie Debieuvre 
(εκπρόσωποι της Επιτροπής), Peter Jahr, Marian Harkin, Joe Higgins

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή, να αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή στις εθνικές 
αρχές, να επισημανθεί ο επείγων χαρακτήρας της εξεύρεσης λύσης και να ζητηθεί 
χρονοδιάγραμμα για τη λήψη μέτρων. 

10. Αναφορά 1688/2008, του George Milne, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης National Sheep Association, η οποία συνοδεύεται από 8 136 υπογραφές, 
σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την υποχρεωτική ηλεκτρονική αναγνώριση 
των προβατοειδών από την 1η Ιανουαρίου 2010
Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, George Milne (αναφέρων), Nigel Miller (αναφέρων), 
Kai-Uwe Sprenger (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Alyn Smith, Giles Chichester, George
Lyon, Mairead McGuinness, Bairbre de Brún, Peter Jahr

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς· να διαβιβασθεί στην 
Επιτροπή Γεωργίας για γνωμοδότηση, να επισημανθεί ο επείγων χαρακτήρας του 
ζητήματος και η άρνηση 14 κρατών μελών να εφαρμόσουν τα μέτρα.  Να προταθεί η 
διερεύνηση δυνατοτήτων για ανάληψη περαιτέρω δράσης από κοινού με τις επιτροπές
PETI και AGRI. 

11. Αναφορά 997/2007, του Ivailo Ivanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
βουλγαρικής εταιρείας προστασίας πτηνών, η οποία συνοδεύεται από 6 ακόμη 
υπογραφές, σχετικά με την πλημμελή μεταφορά του δικτύου Natura 2000 στη 
Βουλγαρία ως αποτέλεσμα της παραβίασης των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους 
οικοτόπους

Αναφορά 1518/2008, της Irina Mateeva, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
βουλγαρικής εταιρείας για την προστασία των πτηνών, σχετικά με τη μη εφαρμογή 
από τις βουλγαρικές αρχές των διατάξεων για τις ζώνες ειδικής προστασίας όπως 
ορίζονται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της διατηρήσεως των 
αγρίων πτηνών
Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Irina Mateeva (αναφέρουσα), Φώτιος Παπούλιας, 
Liam Cashman και Lubomila Popova (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Iliana Malinova
Iotova, Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru και Margrete Auken. . 

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Να ζητηθεί από την Επιτροπή η λήψη προσωρινών 
μέτρων για την πρόληψη περαιτέρω υποβάθμισης, κυρίως στο όρος Rila και στην 
παράκτια ζώνη.  Να ληφθεί υπόψη η αναφορά στη γνωμοδότηση για τη βιοποικιλότητα.

Απόβλητα στην Καμπανία
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12. Αναφορά 683/2005, του Vincenzo Marmora, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας δράσης πολιτών «Campagna nostra», σχετικά με διαμαρτυρία για τη 
δημιουργία χώρου διάθεσης αποβλήτων

Αναφορά 31/2006, του Giampiero Angeli, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από 21 υπογραφές, σχετικά με μείζονες κινδύνους για την υγεία λόγω διοξινών από 
τη διάθεση αποβλήτων

Αναφορά 26/2007, της Monica Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της επιτροπής 
«Serre per la vita», σχετικά με χώρο απόρριψης αστικών στερεών αποβλήτων

Αναφορά 756/2007, του Giovanni Roviello, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αντίθεσή του σε χώρο διάθεσης αποβλήτων που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 
και τους υπόγειους υδάτινους πόρους
Αναφορά 789/2007, της Gigliola Izzo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αντίθεση που 
αφορά χώρο οικολογικής αποθήκευσης αποβλήτων δισκίων καυσίμου πλησίον 
γεωργικών εκτάσεων και οικιστικών περιοχών

Αναφορά 910/2007, του Francesco Di Pasquale, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
περιβαλλοντική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Καμπανία

Αναφορά 991/2007, του Vincenzo Gala, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα για 
σύστημα χωριστής περισυλλογής απορριμμάτων στην περιφέρεια της Καμπανίας

Αναφορά 12/2008, του Francesco Miglino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Partito Internettiano, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την αποθήκευση και 
την επεξεργασία οικιακών αποβλήτων στη Νάπολη και στην περιφέρεια της 
Καμπανίας στην Ιταλία

Αναφορά 16/2008, του F.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την κρίση των 
οικιακών αποβλήτων στην Καμπανία (Ιταλία)

Αναφορά 209/2009, του Sebastiano Perrone, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κρίση της διάθεσης των απορριμμάτων και τα δημοκρατικά δικαιώματα των 
κατοίκων του Marigliano κοντά στη Νάπολη

Αναφορά 347/2008, των Tommaso Esposito και Virginia Petrellese, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ομάδας δράσης πολιτών κατά του αποτεφρωτήρα», 
σχετικά με μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στην Accerra (πλησίον της Νάπολης) 
στην Ιταλία

Αναφορά 587/2007, της Marina Salvadore, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Καμπανία και την ευθύνη των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών

Αναφορά 1082/2008, του Raffaele Pacilio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με παράνομη 
καύση ελαστικών αυτοκινήτων και άλλων απορριμμάτων στην περιοχή της 
Νάπολης (Ιταλία)
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Αναφορά 396/2009, του Salvatore Fatone, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από 152 υπογραφές, σχετικά με εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην 
περιοχή Cuma-Licola (Ιταλία)

Αναφορά 1223/2009, του Daniele Giove, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με ρύπανση 
του περιβάλλοντος στον δήμο Casalnuovo di Napoli (Ιταλία)

13. Αναφορά 955/2008, του Ferdinando Kaiser, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δημιουργία χώρου διάθεσης απορριμμάτων στο Chiaiano (Ιταλία)

Αναφορά 1011/2008, της A.S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με χώρο διάθεσης 
αποβλήτων στο Chiaiano, κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Monica Sepe, Gaia Parise για την Gigliola Izzo, 
Sebastiano Perrone και Tommaso Esposito (αναφέροντες), Pia Bucella (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies, 
Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr και Andrea Cozzolino

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση των αναφορών εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ζητηθούν λεπτομερείς πληροφορίες από 
την Επιτροπή σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση έργων στην Καμπανία.  Να 
κληθούν οι ιταλικές περιφερειακές και εθνικές αρχές στην επόμενη συνεδρίαση. Να 
ζητηθεί εξουσιοδότηση από τον Πρόεδρο για διερευνητική αποστολή.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.45 μ.μ.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2009

Από τις 9.00 π.μ. έως τις 11.00 π.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 9.10 π.μ.

14. Συνεδρίαση των συντονιστών
Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10 π.μ. υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

15. Αναφορά 733/2004, του Λοΐζου Αυξεντίου, κυπριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Κινήματος Προσφύγων Αμμοχώστου, σχετικά με την απόδοση της κλειστής
περιοχής της κατεχόμενης πόλης της Αμμοχώστου στους αρχικούς κατοίκους της –
Συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών.

Η επιτροπή ακούει τον Λοΐζο Αυξεντίου (αναφέρων) και τον Αλέξη Γαλανό (Δήμαρχος 
Αμμοχώστου). 

Απόφαση: Να ζητηθεί από την Επιτροπή έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την τρέχουσα 
κατάσταση.
Να απευθυνθεί επιστολή στην επερχόμενη ισπανική προεδρία για να επισημανθεί η 
κατάσταση, καθώς και να αποσταλεί η έκθεση της διερευνητικής αποστολής του 2007.
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16. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών
Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι οι συντονιστές είχαν συζητήσει τα ακόλουθα 
ζητήματα και έλαβαν αποφάσεις:

1. Θα κατατεθεί υπόμνημα στον Γενικό Διευθυντή ότι πρέπει να δίνεται περισσότερη 
προσοχή κατά την καταγραφή αναφορών, ούτως ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο 
αριθμός «μη αναφορών».

2. Οι ομάδες ΕΛΚ και S&D έχουν καταρτίσει αναθεωρημένες «Κατευθυντήριες 
γραμμές για τους κανόνες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής 
Αναφορών» οι οποίες παρουσιάστηκαν στις άλλες ομάδες προς διατύπωση 
παρατηρήσεων. Οι συντονιστές θα επιστρέψουν στο εν λόγω σημείο σε προσεχή 
συνεδρίαση.

3. Οι συντονιστές εξέτασαν το ενδεχόμενο ανάθεσης αναφορών σε μεμονωμένα 
μέλη, τα οποία καθίστανται εισηγητές για αυτές.

4. Οι συντονιστές αποφάσισαν να συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την 
εφαρμογή των μέτρων που περιέχονται στο ψήφισμα για την έγκριση της έκθεσης 
Auken. Πρέπει να υπάρξει επικοινωνία με τις ισπανικές αρχές και να ζητηθεί 
ενημέρωση.

5. Αναφορικά με την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής για την εφαρμογή της 
πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών, η πρόεδρος θα απευθύνει επιστολή σε 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών ζητώντας τις παρατηρήσεις τους με στόχο 
την πρόσκλησή τους σε συνεδρίαση τον Ιανουάριο. Η πρόεδρος υπογραμμίζει ότι 
η προθεσμία για την κατάθεση παρατηρήσεων ορίζεται στις 31 Ιανουαρίου 2010.

6. Οι συντονιστές συμφωνούν να συντάξουν γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση 
πρωτοβουλίας της AFCO για τις θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της ΕΕ στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

7. Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η συμφωνηθείσα αλλαγή ονομασίας της Επιτροπής 
Αναφορών, οι συντονιστές πρέπει να παρακινήσουν τον πρόεδρο της Ομάδας τους 
να θίξει το ζήτημα στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Χρυσούλας Παλιαδέλη, αντιπροέδρου.

17. Ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών το 2009 (2009/2139 
(INI))
Εισηγητής :  Carlos José ITURGAIZ  (EPP) – Πρώτη ανταλλαγή απόψεων

Ο εισηγητής παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία της έκθεσής του. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στην ανάπτυξη μιας δικτυακής πύλης για αναφορές, η οποία τυγχάνει υποστήριξης από 
όλες τις ομάδες.

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny

Απόφαση:  αναμένεται να εγκριθεί η έκθεση από την Επιτροπή Αναφορών στη 
συνεδρίαση στις 22/23 Μαρτίου 2010 και να ψηφιστεί στην Ολομέλεια τον Απρίλιο του
2010.
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18. Γνωμοδότηση επί της έκθεσης σχετικά με το SOLVIT  (IMCO) (2009/2138 (INI)

Εισηγητής :  BUSUTTIL  (EPP) - εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

Ο εισηγητής παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία της έκθεσης. Υπογραμμίζει τη διάταξη της 
Συνθήκης που κατοχυρώνει το δικαίωμα αναφοράς, ενώ το δίκτυο SOLVIT και η 
υπηρεσία «Europe Direct» συνιστούν επικουρικούς μηχανισμούς για την επίλυση 
καταγγελιών.

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Pascale Gruny

Απόφαση: Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ορίζεται για τις 15 Δεκεμβρίου 2009 
στις 6 μ.μ., η επιτροπή θα ψηφίσει επί της έκθεσης στη συνεδρίαση στις 27/28 Ιανουαρίου
2010.

19. Αναφορά 737/2008, του Janis Vaisla, λετονικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις 
λόγω ιθαγένειας σε σχέση με την αγορά αεροπορικού εισιτηρίου
Λαμβάνουν τον λόγο: William Floyd (εκπρόσωπος της Επιτροπής)

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απάντησης της Επιτροπής. 

B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής (σημεία 20-91)

Αναφορές: 1087/2002, 1374/2002, 26/2005, 846/2006, 106/2007, 711/2007, 925/2007, 
1012/2007, 1234/2007, 1172/2007,916/2008,1260/2007, 1635/2008, 118/2008, 0411/2008, 
412/2008, 439/2008,477/2008, 503/2008, 612/2008, 613/2008, 865/2008, 573/2008, 
666/2008, 796/2008, 1045/2008, 1069/2008, 1119/2008, 1120/2008, 1179/2008, 1302/2008, 
1310/2008, 1319/2008, 1443/2008, 1473/2008, 1525/2008, 1640/2008, 1652/2008, 
1720/2008, 1738/2008, 1768/2008, 1801/2008, 1866/2008, 1868/2008, 1880/2008, 
1883/2008,3/2009, 272/2009, 32/2009 64/2009, 76/2009, 81/2009, 89/2009, 211/2009, 
294/2009, 306/2009, 339/2009, 347/2009, 362/2009, 380/2009, 393/2009, 399/2009, 
407/2009, 428/2009, 436/2009, 459/2009, 463/2009, 470/2009, 474/2009, 498/2009, 
504/2009, 507/2009, 524/2009, 537/2009, 570/2009, 579/2009, 629/2009.

Οι αναφορές 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 και
0439/2009 θα συζητηθούν σε προσεχή συνεδρίαση.

92. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2010, 3.00 μ.μ.-6.30 μ.μ.
Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2010, 9.00 π.μ.-12.30 μ.μ.
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Παράρτημα:  Κατάλογος αναφορών που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία 
συνεδρίαση (3 & 4 Νοεμβρίου 2009)
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