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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2010)04_26_27

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 26ης Απριλίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.

και της 27ης Απριλίου 2010, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 26 Απριλίου 2010 στις 3.05 μ.μ., υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2010)184_1

Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η συνεδρίαση θα έχει δύο βασικά θέματα. Το πρώτο 
αφορά ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων που σχετίζονται με άτομα με αναπηρία, και θα το 
παρουσιάσουν η Kathy Sinnott, πρώην αντιπρόεδρος της επιτροπής, από την Ιρλανδία, και ο 
Alain Faure εξ ονόματος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία. Η αντίστοιχη 
αναφορά καταχωρίσθηκε με σχεδόν 1.500.000 υπογραφές. Στην ενότητα αυτήν, η επιτροπή 
θα εξετάσει επίσης τα δικαιώματα του παιδιού σε σχέση τόσο με ζητήματα αναπηρίας όσο 
και προστασίας ανηλίκων.

Στο δεύτερο μέρος της συνεδρίασης θα εξεταστούν ζητήματα σχετικά με τα τρόφιμα και την 
υγεία, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων όπως οι ΓΤΟ και τα συμπληρώματα διατροφής. 
Παρόντες θα είναι οι εξής αναφέροντες:

- για το σημείο 5: Kathy Sinnott και Alain Faure·
- για τα σημεία 7 και 8: Βασίλειος Κατσιούλης·
- για το σημείο 15: Jacqueline de Croÿ·
- για το σημείο 17: Brian John·
- για το σημείο 19: Jill Bell και κ. Robert Verkerk.

Η πρόεδρος υπενθυμίζει επίσης στους βουλευτές ότι την Τρίτη το πρωί, μετά τη συνεδρίαση 
των συντονιστών, η επιτροπή θα συζητήσει την ετήσια έκθεσή της για το 2009, την οποία θα 
παρουσιάσει ο κ. Iturgaiz, και το σχέδιο γνωμοδότησης του κ. Bostinaru σχετικά με το 
ζήτημα της βιοποικιλότητας για το οποίο έχει υποβληθεί κατά το παρελθόν έγγραφο εργασίας.
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Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:

- 23 Φεβρουαρίου 2010·
- 22-23 Μαρτίου 2010.

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι το παράρτημα των σημειωμάτων της προέδρου που περιέχει 
συστάσεις σχετικά με τις αναφορές που πρέπει να εξεταστούν εκ νέου, να περατωθούν ή να 
αποσυρθούν διανεμήθηκε σε όλους τους βουλευτές πριν από μία εβδομάδα. Καθώς δεν 
ελήφθησαν σχόλια, οι συστάσεις θεωρούνται εγκριθείσες.

4. Διάφορα

Ουδέν.

5. Αριθ. 0360/2009, της Kathy Sinnott, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Αναπηρίας, η οποία συνοδεύεται από 1.364.984 
υπογραφές, σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
(«1 million 4 disability»)

Ομιλητές: πρόεδρος, Kathy Sinnott (αναφέρουσα), Alain Faure (αναφέρων), Maria 
Zuber (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Kinga Göncz, Συλβάνα Ράπτη, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana Ždanoka, Iliana 
Malinova Iotova, Maria Zuber (Επιτροπή), Kathy Sinnot (αναφέρουσα), Alain Faure 
(αναφέρων) και Michael Cashman.

Αποφάσεις: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς και να σταλεί η αναφορά 
στον εισηγητή της επιτροπής LIBE σχετικά με την οδηγία για την ισότητα, με το αίτημα 
να τη λάβει υπόψη στην έκθεσή του. Να αποσταλεί επιστολή στο Συμβούλιο με το 
αίτημα να επισπευσθεί η εξέταση της οδηγίας για την ισότητα.

6. Αριθ. 385/2008 της Anna Schnackers, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πανευρωπαϊκή αναγνώριση της ταυτότητας ενός ατόμου με αναπηρία

Ομιλητές: πρόεδρος, Maria Zuber (Επιτροπή), Kinga Göncz, Michael Cashman και 
Συλβάνα Ράπτη.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή πληροφοριών 
από την Επιτροπή, ιδίως σχετικά με τη διαδικασία εναρμόνισης.

7. Αριθ. 142/2006 του Βασίλειου Κατσιούλη, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες από γερμανικές 
ασφαλιστικές εταιρείες
και
Αριθ. 609/2008 του Βασίλειου Κατσιούλη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες από τον γερμανικό 



PV\815347EL.doc 3/12 PE441.180v01-00

EL

ασφαλιστικό κλάδο και την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου όσον αφορά την 
ακυρότητα συμβάσεων με ρήτρες που εισάγουν διακρίσεις λόγω αναπηρίας

Ομιλητές: πρόεδρος, Βασίλειος Κατσιούλης (αναφέρων), Stefan Olsson (Επιτροπή), 
Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Συλβάνα Ράπτη, Tatjana Ždanoka, 
Michael Cashman, Νικόλαος Σαλαβράκος και Βασίλειος Κατσιούλης (αναφέρων).

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Να αποσταλεί επιστολή στο Συμβούλιο και πρέπει να 
εξεταστεί το ενδεχόμενο υποβολής προφορικής ερώτησης προς το Συμβούλιο. 

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 4.25 μ.μ. υπό την προεδρία της Χρυσούλας Παλιαδέλη
(αντιπροέδρου).

8. Αριθ. 1402/2009 του Βασίλειου Κατσιούλη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ανεπαρκή ενίσχυση προς μαθητές με σωματική ή διανοητική αναπηρία στα 
Ευρωπαϊκά Σχολεία

Ομιλητές: πρόεδρος, Βασίλειος Κατσιούλης (αναφέρων), Νικόλαος Σαλαβράκος, 
Christiane Bardoux (Επιτροπή), Συλβάνα Ράπτη, Michael Cashman, Angelika
Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Βασίλειος 
Κατσιούλης (αναφέρων)
και πρόεδρος.

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

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 5.30 μ.μ. υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

9. Αριθ. 840/2007 της Teresa Hayes, ιρλανδικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από
12 υπογραφές, σχετικά με αδιαφορία και αμέλεια που επιδεικνύει η ιρλανδική 
κυβέρνηση όσον αφορά το εκπαιδευτικό σύστημα για ανηλίκους που πάσχουν από 
αυτισμό

Ομιλητές: πρόεδρος, Silvio Grieco (Επιτροπή), Proinsias De Rossa και Joe Higgins.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Η αναφορά πρέπει να συμπεριληφθεί στην επιστολή 
προς το Συμβούλιο που αναφέρεται στο σημείο 5.

10. Αριθ. 1696/2008 της Jacqueline de Croÿ, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
ιδρύματος Princesses de Croÿ, σχετικά με την ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ 
για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και την υποστήριξη 
των θυμάτων αυτής της εκμετάλλευσης

Ομιλητές: πρόεδρος, Jacqueline de Croÿ (αναφέρουσα) και Cesar Alonso Iriarte 
(Επιτροπή).

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με την έγκριση της απόφασης πλαίσιο του 
Συμβουλίου για την κατάργηση της απόφασης πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
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11. Αριθ. 813/2008 του John Brian, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις των γενικών αρχών που διέπουν τη δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ) αναφορικά με την εξέταση των 
αιτήσεων για γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα

Ομιλητές: πρόεδρος, Brian John (αναφέρων), Sébastien Goux (Επιτροπή), Sandrine 
Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru και Margrete Auken.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς. Να ζητηθεί γνωμοδότηση 
από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
(ENVI). Πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διοργάνωσης κοινής ακρόασης με την 
επιτροπή ENVI.

12. Αριθ. 1037/2007, της Jill Bell, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Irish 
Association of Health Stores, σχετικά με την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής
και
Αριθ. 1184/2007 της Grace Kinirons, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των
Nutritional Therapists of Ireland, σχετικά με την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων 
διατροφής
και
Αριθ. 1419/2008 του Robert Verkerk, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
Alliance for Natural Health, σχετικά με την επείγουσα ανάγκη επανεξέτασης των 
επιλογών ελέγχου και αξιολόγησης κινδύνου σε σχέση με σχέδια για τον περιορισμό
της πρόσβασης των καταναλωτών σε βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία
και
Αριθ. 1849/2008 του Alan G. Ruth, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Irish
Health Trade Association, σχετικά με την οδηγία 2002/46/ΕΚ για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων διατροφής
και
Αριθ. 415/2009 του P. A., σουηδικής ιθαγένειας, σχετικά με την οδηγία 2002/46/ΕΚ 
για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων 
διατροφής

Ομιλητές: πρόεδρος, Robert Verkerk (αναφέρων), Βασίλειος Μαθιουδάκης (Επιτροπή), 
Robert Verkerk (αναφέρων), Jill Bell (αναφέρουσα) και Victor Boştinaru.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς. Να ζητηθεί γνωμοδότηση 
από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
(ENVI).

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.49 μ.μ.

* * *

Τρίτη 27 Απριλίου 2010, 09.00 π.μ. - 12.30μ.μ.
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13. Συνεδρίαση των συντονιστών – από τις 9.00 π.μ. έως τις 10.00 π.μ. (κεκλεισμένων 
των θυρών)

***

Η συνεδρίαση συνεχίζεται την Τρίτη 27 Απριλίου 2010 στις 10.07 π.μ. υπό την προεδρία της 
Χρυσούλας Παλιαδέλη (αντιπροέδρου).

14. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1. Σχέδιο κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών. Ως αποτέλεσμα της 
απόφασης που ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση, απευθύνεται επιστολή στον 
πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών ζητώντας να εγκριθεί η 
συνεργασία με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO), δυνάμει του άρθρου 
50 του Κανονισμού. Ωστόσο, επειδή η επιτροπή AFCO δεν έχει ορίσει ακόμη εισηγητή, 
οι συντονιστές συμφωνούν να αναβάλουν τον ορισμό του εισηγητή της επιτροπής PETI 
μέχρι την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών στις 4 Μαΐου 2010.

Συνέχεια της συζήτησης με τους αναφέροντες και τις ισπανικές αρχές σχετικά με 
τον νόμο περί ακτών «Ley de Costas». Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση 
επιστολή του ισπανού πρωθυπουργού José Luis Rodriguez Zapatero προς τον Πρόεδρο 
Jerzy Buzek. Συμφωνούν να ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη επιστολή και να ζητηθεί από 
τον Πρόεδρο Buzek να απευθύνει επιστολή στον ισπανό πρωθυπουργό θέτοντας στον 
ίδιο το ζήτημα του νόμου περί ακτών και ζητώντας συγκεκριμένη απάντηση το 
συντομότερο δυνατό. Συμφωνείται όταν η Επιτροπή Αναφορών λάβει την απάντηση 
αυτήν –μέσω του Προέδρου Buzek– να ληφθεί απόφαση σχετικά με τις περαιτέρω 
ενέργειες όσον αφορά τον νόμο περί ακτών.

2. Απόφαση σχετικά με αντιρρήσεις των βουλευτών του ΕΚ για έγγραφα SIR

Οι συντονιστές σημειώνουν ότι δεν έχουν περιέλθει στη γνώση τους εκκρεμείς 
αποφάσεις για συστάσεις σχετικά με το παραδεκτό αναφορών.

3. Συζήτηση σχετικά με το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση 
της επιτροπής

Οι συντονιστές εγκρίνουν το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της 
επιτροπής στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Σημειώνουν ότι η γραμματεία εργάζεται επί του 
τμήματος «Β» και ότι η ημερήσια διάταξη θα διανεμηθεί το συντομότερο δυνατόν.

4. Ορισμός εισηγητών, εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις και σχέδια ψηφισμάτων

- Πρωτοβουλία πολιτών. Η απόφαση για τον ορισμό εισηγητή σχετικά με την 
πρωτοβουλία πολιτών αναβάλλεται.

- Ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για το 2009. Ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει την ετήσια έκθεσή του επισήμως στην επιτροπή στη 
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συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 2010. Οι συντονιστές συμφωνούν ο εισηγητής της 
επιτροπής για τη συγκεκριμένη έκθεση να οριστεί από την Ομάδα PPE.

- Ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή σχετικά με έλλειψη συνεργασίας εκ μέρους 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην καταγγελία 676/2008/RT. Η εν λόγω ειδική 
έκθεση αφορά την απροθυμία της Επιτροπής να παράσχει πληροφορίες σχετικά με την 
επικοινωνία μεταξύ της Επιτροπής και της Porsche AG. Οι συντονιστές ορίζουν τη 
Χρυσούλα Παλιαδέλη (αντιπρόεδρος, S&D) εισηγήτρια για τη συγκεκριμένη έκθεση.

- Γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με τον προϋπολογισμό 
του Διαμεσολαβητή για το 2011. Οι συντονιστές συμφωνούν ο εισηγητής για τη 
συγκεκριμένη γνωμοδότηση της επιτροπής να οριστεί από την Ομάδα ALDE.

5. Αντιπροσωπείες

- Διερευνητική επίσκεψη στην Καμπανία. Οι συντονιστές ενημερώνονται ότι τα μέλη 
της συγκεκριμένης αντιπροσωπείας θα αναχωρήσουν για την Καμπανία μετά τη 
συνεδρίαση. Σημειώνουν ότι το πρόγραμμα της επίσκεψης αυτής εγκρίθηκε με τις 
αρχές και τα επίσημα μέλη της αντιπροσωπείας.

- Διερευνητική επίσκεψη στην Αυστρία. Οι συντονιστές σημειώνουν ότι οι
προετοιμασίες για τη συγκεκριμένη επίσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 2 
έως τις 4 Ιουνίου 2010, βρίσκονται σε εξέλιξη. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της 
θα είναι ο Rainer Wieland (PPE, D), με την Iliana Malinova Iotova (S&D, BG) ως 
δεύτερο μέλος της αντιπροσωπείας. Ζητείται από τις άλλες πολιτικές Ομάδες να 
συνεννοηθούν μεταξύ τους για τον ορισμό τρίτου μέλους.

6. Διάφορα

- Ιστότοπος και διαδικτυακή πύλη. Οι συντονιστές επισημαίνουν με ανησυχία ότι οι 
προτάσεις για βελτιώσεις του ιστοτόπου της επιτροπής απορρίφθηκαν από τις αρχές 
του Κοινοβουλίου. Αυτές οι προτάσεις βελτιώσεων που υπέβαλε η επιτροπή θα 
επέτρεπαν την καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαίων πολιτών στη διαδικασία 
αναφορών. Οι συντονιστές αποφασίζουν να αποστείλουν επιστολή στις αρχές του 
Κοινοβουλίου επί του συγκεκριμένου ζητήματος. Η επιτροπή θα συνεχίσει να 
καταβάλει κάθε προσπάθεια προς την επίτευξη του στόχου να αναπτυχθεί η 
διαδικτυακή πύλη του Κοινοβουλίου, καθώς η Ολομέλεια έχει ψηφίσει επανειλημμένα 
υπέρ αυτού στο πλαίσιο των ετήσιων εκθέσεων της επιτροπής.

- Αναφορά του κ. Andrea D'Ambra (0417/2009). Η συγκεκριμένη αναφορά, που 
έλαβε μέσω email τη στήριξη 500 σχεδόν ατόμων, αφορά τη διοργάνωση των 
εκλογών στην Ιταλία. Ο αναφέρων εκφράζει την αντίθεσή του ως προς το να θέτουν 
πρόσωπα με ποινικό μητρώο υποψηφιότητα στις εκλογές, συμπεριλαμβανομένων των 
εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητήθηκε γνωμοδότηση από την επιτροπή 
AFCO και η AFCO θεώρησε ότι πρόκειται για ζήτημα που πρέπει να χειριστούν τα 
κράτη μέλη. Μετά από αυτήν την απάντηση, ακολούθησε αλληλογραφία με τον 
Πρόεδρο, με αρκετούς βουλευτές και με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Οι 
συντονιστές συμφωνούν να σταλεί επιστολή στον αναφέροντα ενημερώνοντάς τον 
σχετικά με τις εξελίξεις στην επιτροπή AFCO, ιδίως όσον αφορά τη συζήτηση για το 
σχέδιο έκθεσης του Andrew Duff σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης περί της 
εκλογής των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν πραγματοποιούνται 
περαιτέρω συζητήσεις σχετικά με αυτό το θέμα στην επιτροπή.

- Αναφορά της Marinella Colombo (1614/2009). Η εν λόγω αναφορά αφορά τη 
λειτουργία της γερμανικής υπηρεσίας που ασχολείται με τη μέριμνα και τη στήριξη 
ανηλίκων (Jugendamt), για την οποία ελήφθησαν πολλές αναφορές κατά την 
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τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο. Σε όλες αυτές τις αναφορές διατυπώθηκαν 
σοβαροί ισχυρισμοί σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι γερμανικές αρχές 
διαχειρίζονται τέτοιες υποθέσεις. Η εξέταση 
των αναφορών αυτών περατώθηκε βάσει εγγράφου εργασίας. Η αναφέρουσα και 
πολλοί άλλοι προσπαθούν τώρα να λάβουν στήριξη για να εξεταστεί εκ νέου το θέμα. 
Οι συντονιστές συμφωνούν να αποστείλουν περαιτέρω επιστολή στη νέα γερμανίδα 
υπουργό Οικογενειακών Υποθέσεων, αλλά η τελική απόφαση επ’°αυτού θα ληφθεί 
κατά την επόμενη συνεδρίαση, προκειμένου να δοθεί στις ομάδες η ευκαιρία να 
συζητήσουν το θέμα πρώτα με τους γερμανούς βουλευτές τους.

15. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος
2009 (2009/2139(INI))
Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo (ΕΛΚ)

Ο εισηγητής παρουσιάζει το σχέδιο έκθεσής του.

Ομιλητές: πρόεδρος, Carlos José Iturgaiz Angulo (εισηγητής), William Floyd
(Επιτροπή), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr και Liam
Cashman.

Χρονοδιάγραμμα: 
Προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών: 6 Μαΐου
2010, 6.00 μ.μ.
Ψηφοφορία στην επιτροπή: 1 Ιουνίου 2010
Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: Ιούλιος 2010

Στις 11.00 π.μ. ο Willy Meyer (αντιπρόεδρος) αναλαμβάνει την προεδρία.

16. Γνωμοδότηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα (2009/2108(INI))
Συντάκτης: Victor Boştinaru (S&D)

Ο συντάκτης παρουσιάζει το σχέδιο γνωμοδότησής του.

Ομιλητές: πρόεδρος, Victor Boştinaru (συντάκτης), François Kremer (Επιτροπή), 
Margrete Auken και Peter Jahr.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 11.10 π.μ. υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

17. Αριθ. 1098/2007 του Juan Antonio Carrasco Ragel, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του φορέα «Plataforma Por El Estudio Epidemologico», σχετικά με την 
εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης επιδημιολογικής μελέτης για τους κατοίκους τόσο 
της κομητείας του Γιβραλτάρ (Ανδαλουσία, Ισπανία) όσο και του Γιβραλτάρ 
(Ηνωμένο Βασίλειο)
και
Αριθ. 615/2009 της Justine Olivero, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από
237 υπογραφές, σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου στο Campo de 
Gibraltar και στον Βράχο του Γιβραλτάρ

Ομιλητές: πρόεδρος, Peter Vajda (Επιτροπή) και Willy Meyer.
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Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς. Να αποσταλεί επιστολή στις 
αρμόδιες αρχές στην Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με τη σύσταση να διενεργηθεί 
επιδημιολογική μελέτη.

18. Αριθ. 439/2009 της κ. Elsa Aimone (ιταλικής ιθαγένειας), η οποία συνοδεύεται από
86 υπογραφές, σχετικά με ασθενείς που υποφέρουν από κύστη του Tarlov

Ομιλητές: πρόεδρος και Antoni Montserrat (Επιτροπή).

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

19. Αριθ. 276/2008 του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
Greenaction Transnational, σχετικά με τη ρύπανση από χώρο διάθεσης τοξικών 
αποβλήτων στο θέρετρο Barcola της Τεργέστης (Ιταλία)

Ομιλητές: πρόεδρος, José Diaz del Castillo (Επιτροπή) και Margrete Auken.

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

Η Iliana Malinova Iotova παρεμβαίνει επί της διαδικασίας σχετικά με τις αναφορές για τα 
παιδιά στη Βουλγαρία. Η πρόεδρος εξηγεί ότι οι συγκεκριμένες αναφορές θα περιλαμβάνονται 
στην ημερήσια διάταξη μίας από τις επόμενες συνεδριάσεις.

20. Αριθ. 181/2009 του Karl Wezel, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας από φοινικέλαιο και τη συνεπαγόμενη ρύπανση

Ομιλητές: πρόεδρος, Günter Raad (Επιτροπή), Peter Jahr και Margrete Auken.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς. Να ζητηθούν περισσότερες 
πληροφορίες από την Επιτροπή, τον αναφέροντα και τις γερμανικές αρχές.

21. Αριθ. 1337/2008 του Nayden Chakarov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 12 υπογραφές, σχετικά με τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας Maritza-Iztok και τη ρύπανση της περιοχής γύρω από την πόλη Stara 
Zagora της Βουλγαρίας
και
Αριθ. 1865/2009 του I.P., βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην πόλη Stara Zagora της κεντρικής Βουλγαρίας

Ομιλητές: πρόεδρος, Peter Vajda (Επιτροπή) και Margrete Auken.

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

22. Αριθ. 1501/2008 της Διονυσίας Αυγερινοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με παράλειψη εφαρμογής της κοινοτικής 
νομοθεσίας όσον αφορά εξορυκτική δραστηριότητα στη νήσο Μήλο

Ομιλητές: πρόεδρος, William Floyd (Επιτροπή) και Margrete Auken.
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Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

23. Αριθ. 1318/2008 της Joanna Smolinska, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
περιβαλλοντικής ένωσης «Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek», σχετικά με μη 
συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον σε σχέση με την εξόρυξη 
αδρανών υλικών κοντά σε περιοχή του δικτύου Natura 2000 στη νότια Πολωνία

Ομιλητές: πρόεδρος, François Kremer (Επιτροπή) και Margrete Auken.

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

24. Αριθ. 884/2009 του D.D., βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των κατοίκων του St 
Kingsmark Chepstow, σχετικά με εικαζόμενη αμέλεια της επιχείρησης Welsh Water 
plc όσον αφορά τα αποχετευτικά προβλήματα στο St Kingsmark και τη 
συνακόλουθη δυσοσμία

Ομιλητές: πρόεδρος και Helmut Bloech (Επιτροπή).

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

Η συζήτηση των σημείων 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 και 20 της ημερήσιας διάταξης
αναβάλλεται.

25. Αναφορές υπό το τμήμα Β

Η εξέταση των αναφορών 771/2004, 458/2007, 1029/2007, 467/2008, 603/2009, 
912/2009, 958/2009, 959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 
1150/2009, 1152/2009, 1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 και 1476/2009 
περατώνεται βάσει της γραπτής απάντησης της Επιτροπής.

o O o

26. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

Τρίτη 4 Μαΐου 2010, 9.00 π.μ. - 12.30 μ.μ. και 3.00 μ.μ. - 6.30 μ.μ.

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.20 μ.μ.

Παράρτημα: Κατάλογος αναφορών που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία 
συνεδρίαση (22-23 Μαρτίου 2010).
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(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


