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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2010)05_04

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 2010, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 4 Μαΐου 2010 στις 10.15 υπό την προεδρία της Pascale Gruny 
(συντονίστριας).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 441.059)

Η Pascale Gruny ζητεί συγγνώμη εκ μέρους της προέδρου για την απουσία της κατά τη 
διάρκεια του πρώτου μέρους της συνεδρίασης.

Η Pascale Gruny ανακοινώνει επιπλέον ότι η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την παρουσίαση 
από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, Νικηφόρο Διαμαντούρο, της ετήσιας έκθεσής του για το 
2009, για την οποία έχει ορισθεί ως εισηγήτρια η Mariya Nedelcheva, και της ειδικής έκθεσης 
εν συνεχεία του σχεδίου σύστασής του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την 
καταγγελία 676/2008RT, για την οποία έχει ορισθεί ως εισηγήτρια η Χρυσούλα Παλιαδέλη.
Η εξέταση των σημείων 6, 7, 8 και 15 της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται.  Το σημείο 9, 
σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Καμπανία, θα συζητηθεί το απόγευμα μετά το 
σημείο 14.  

Το σημείο 12 θα παρουσιαστεί από τον αναφέροντα, Christopher Stockwell.  Η Pascale
Gruny εφιστά την προσοχή των μελών στο γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει στηρίξει στο 
παρελθόν τις αποκαλούμενες «αναφορές Lloyds» βάσει της έκθεσης του Roy Perry, και ότι ο 
κύριος φάκελος έχει κλείσει.  Ωστόσο, εξακολουθεί να υφίσταται σοβαρό πρόβλημα όσον 
αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και 
από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη, ένα γεγονός που έχει επισημάνει ο Christopher Stockwell
στην αναφορά του.

Το σημείο 13 θα παρουσιαστεί από τη Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.  Μετά τη 
συνεδρίαση των συντονιστών μεταξύ 14.30 και 15.00, οι συντάκτες δύο εξωτερικών μελετών 
σχετικά με την επιστροφή περιουσιών σε ορισμένα νέα κράτη μέλη και υποψήφιες χώρες θα 
παρουσιάσουν το θέμα, σχετικά με το οποίο έχουν ληφθεί πολυάριθμες αναφορές κατά τη 
διάρκεια της προηγούμενης νομοθετικής περιόδου. Ορισμένοι αναφέροντες θα είναι παρόντες 



PE442.833v01-00 2/8 PV\817605EL.doc

EL

και θα λάβουν τον λόγο.

Η Margrete Auken θέτει ζήτημα επί της διαδικασίας, διαμαρτυρόμενη για την αναβολή της 
συνεδρίασης των συντονιστών από την πρόεδρο.

Η ημερήσια διάταξη, όπως τροποποιήθηκε, εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου διανεμήθηκε 
πριν από μία εβδομάδα και περιείχε συστάσεις σχετικά με την εκ νέου εξέταση αναφορών, 
την περάτωση της εξέτασής τους ή την απόσυρσή τους. Καθώς δεν έχουν διατυπωθεί τυχόν 
παρατηρήσεις, οι συστάσεις θεωρούνται εγκριθείσες.

3.      Παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, Νικηφόρο Διαμαντούρο, της 
ετήσιας έκθεσής του για το 2009

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος, παρουσιάζει την ετήσια έκθεσή 
του για το 2009, για την οποία έχει ορισθεί ως εισηγήτρια η Mariya Nedelcheva.

Ομιλητές: πρόεδρος, Leonor Costa Rosa (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Mariya Nedelcheva, 
Margrete Auken, Michael Cashman, Elena Basescu, Tatiana Zdanoka και Gerald Häfner. Ο 
Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής απαντά στις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις που τίθενται.

4.   Παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, Νικηφόρο Διαμαντούρο, της 
ειδικής έκθεσής του εν συνεχεία του σχεδίου σύστασής του προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή όσον αφορά την καταγγελία 676/2008RT

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, Νικηφόρος Διαμαντούρος, παρουσιάζει την ειδική έκθεσή 
του εν συνεχεία του σχεδίου σύστασής του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την 
καταγγελία 676/2008RT, για την οποία έχει ορισθεί ως εισηγήτρια η Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Ομιλητές: πρόεδρος, Marc Maes (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Χρυσούλα Παλιαδέλη, 
Margrete Auken και Gerald Häfner. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής απαντά στις παρατηρήσεις 
και τις ερωτήσεις που τίθενται.

5.   Αναφορά αριθ. 791/2008, του Christopher Stockwell, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Names' Action for Compensation in Europe (Δράση της Names για 
αποζημίωση στην Ευρώπη), σχετικά με αίτημα για διαδικασίες επί παραβάσει κατά του 
Ηνωμένου Βασιλείου για εικαζόμενη αδυναμία εφαρμογής της οδηγίας 73/239/ΕΚ όσον 
αφορά την υπόθεση της Lloyds

Ομιλητές: πρόεδρος, Christopher Stockwell (αναφέρων), Joao De Abreu Rocha (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής) και Giles Chichester.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή γνωμοδότησης από 
την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και της απόφασης των συντονιστών σχετικά με την 
περαιτέρω συνέχεια.

6.   Συνέχεια της έκθεσης σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του σχεδιαζόμενου 
αγωγού φυσικού αερίου Nordstream στη Βαλτική Θάλασσα που θα συνδέει τη Ρωσία με 
τη Γερμανία (αναφορές 614/2007 και 952/2006) (2007/2118(INI)) (Εισηγητής: Marcin
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Libicki)

Ομιλητές: πρόεδρος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg και Αναστάσιος Νυχάς 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: Ζητείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει τεκμηρίωση όσον αφορά τα 
συμπεράσματα της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργήθηκε σε σχέση 
με το έργο, βάσει της οποίας θα διεξαχθεί συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση. Η πρόεδρος θα 
ενημερώσει τον Marcin Libicki για την έκβαση της συζήτησης.

*
*  *

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.40 και συνεχίζεται στις 15.12, υπό την προεδρία της
Erminia Mazzoni (προέδρου).

*  *
*

7.  Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών από τις 14.30 έως τις 15.00)

8.  Αποφάσεις των συντονιστών

Ο Traian Basescu, Πρόεδρος της Ρουμανίας, έχει απευθύνει επιστολή στην πρόεδρο σχετικά 
με τον νόμο περί υιοθεσιών της Ρουμανίας, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση της επιτροπής 
στις 22-23 Μαρτίου 2010. Η πρόεδρος θα απαντήσει αντιστοίχως στον Πρόεδρο μέσω 
επιστολής.

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων ορίζει τους συνεισηγητές της για την έκθεση σχετικά 
με τον Οδηγό για τους πολίτες (PPE και S&D).  Αποφασίζεται να αναβληθεί η απόφαση της 
επιτροπής για μια έκτακτη συνεδρίαση των συντονιστών στο Στρασβούργο κατά τη διάρκεια 
της συνόδου του Μαΐου.  Τυχόν αποφάσεις που θα ληφθούν θα υπόκεινται στην έγκριση της 
Διάσκεψης των Προέδρων και στη συμφωνία σχετικά με τη λειτουργία των διαδικασιών 
σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού.

9.  Παρουσίαση 2 μελετών σχετικά με την επιστροφή περιουσιών:

- Ζητήματα ιδιωτικών περιουσιών μετά την περιφερειακή σύγκρουση σε Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη, Κροατία και Κοσσυφοπέδιο
- Ζητήματα ιδιωτικών περιουσιών μετά την αλλαγή του πολιτικού καθεστώτος σε 
πρώην σοσιαλιστικές ή κομμουνιστικές χώρες 

Σχετικά με:
Αναφορά αριθ. 665/2006, του κ. Στράτου Παραδιά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, η οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, 
σχετικά με την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα Δυτικά Βαλκάνια

Αναφορά αριθ. 1734/2008, του Virgil Stere, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Asociata Proprietarilor pe Legea 112/1995 [Ένωση ιδιοκτητών ακινήτων σύμφωνα με 
τον νόμο 112/1995], η οποία συνοδεύεται από 785 υπογραφές, σχετικά με παραβίαση του 
δικαιώματος ιδιοκτησίας στη Ρουμανία
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Αναφορά αριθ. 1456/2007, του κ. Joaquim Monteiro de Barros, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Union Pan-Européenne de la Propriété Immobilière, 
σχετικά με προβλήματα που αφορούν τον τομέα της ακίνητης περιουσίας σε ολόκληρη 
την ΕΕ και την αναγκαιότητα ρύθμισης σε επίπεδο ΕΕ

Ομιλητές: πρόεδρος, Tomislaw Boric και Michaela Salamun (Karl-Franzens-Universitaet 
Graz) και Laura Stefan (ρουμανική ακαδημαϊκή κοινότητα), Στράτος Παραδιάς (αναφέρων), 
Oana Consuela Florea (αναφέρουσα) και Victor Bostinaru.

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Willy Meyer (αντιπροέδρου) από τις 16.00 έως 

τις 16.25.
*

Ομιλητές: Ágnes Hankiss, Edward McMillan-Scott, Elena Basescu, Συλβάνα Ράπτη, Νικόλαος 
Σαλαβράκος, Hans Rundegren, (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Claudius Mott (αναφέρων) και
Sorin Ionita (ρουμανική ακαδημαϊκή κοινότητα).
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή της απόφασης των 
συντονιστών σχετικά με τη συνέχεια.

10.   Αναφορά αριθ. 265/2007, της Natalia Gonzalez Menendez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Κατοίκων San Martin de Verina, σχετικά με τον βιομηχανικό 
θόρυβο και την ατμοσφαιρική ρύπανση

Ομιλητές: πρόεδρος και Andrei Kobe (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

11.  Αναφορά αριθ. 831/2008, του M.C.L.V., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Asociación de Vecinos de la Margen Izquierda de Rio Guadalupe de Alcaniz», σχετικά 
με προστασία από τη ρύπανση από αιωρούμενα σωματίδια ΑΣ10 στην πόλη Alcañiz της 
αυτόνομης ισπανικής περιφέρειας Aragón

Ομιλητές: πρόεδρος, Andrei Kobe (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Willy Meyer, María Muñiz de
Urquiza και Pascale Gruny.
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

12.  Αναφορά αριθ. 1459/2007, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Greenaction Transnational, σχετικά με ατμοσφαιρική ρύπανση στη 
διασυνοριακή παράκτια περιοχή Ιταλίας/Σλοβενίας

Ομιλητές: πρόεδρος και Peter Vajda (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

13.  Αναφορά αριθ. 1070/2008, του D. T-P., βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
κατοίκων της οδού Bor, σχετικά με πυκνή κυκλοφορία βαρέων φορτηγών οχημάτων στη 
βουλγαρική πόλη Sevlievo και τα συναφή προβλήματα για την υγεία και το περιβάλλον

Ομιλητές: πρόεδρος και Andrei Kobe (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
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Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

14.  Αναφορά αριθ. 553/2007, της Krystyna Kowalska, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παραβίαση από τις πολωνικές αρχές της οδηγίας 96/62/ΕΚ του Συμβουλίου για την 
εκτίμηση και τη διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος και της οδηγίας 
99/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές τιμές 
διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και 
μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος

Ομιλητές: πρόεδρος, Andrei Kobe (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Victor Bostinaru.
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

15. Αναφορά αριθ. 1066/2008, του Δημητρίου Αντωνίου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με διακρίσεις λόγω ιθαγένειας στο πλαίσιο εγγραφής στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στην 
Οξφόρδη

Ομιλητές: πρόεδρος, Sébastien Proisy (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Victor Bostinaru.
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

16.  Αναφορά αριθ. 683/2009, του Maurizio Tani, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος και 
άλλων φοιτητών πανεπιστημίου, που συνοδεύεται από 55 υπογραφές, σχετικά με 
ισχυρισμούς για μεροληψία κατά την αναγνώριση της ισοδυναμίας των πτυχίων 
ιταλικών πανεπιστημίων σε ορισμένα κράτη μέλη

Ομιλητές: πρόεδρος, Αριστείδης Λαυρέντζος (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Pascale Gruny.
Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

22.  Αναφορές του τμήματος B
Η εξέταση των αναφορών 690/2006, 350/2007, 700/2007, 1002/2007, 1024/2008, 1254/2008, 
1385/2008, 99/2009, 255/2009, 941/2009 και 1464/2009 περατώνεται βάσει των γραπτών 
απαντήσεων της Επιτροπής. 

Η αναφορά 1036/2009 θα μεταφερθεί από το τμήμα Β και θα συζητηθεί ως σημείο του 
τμήματος «Α» σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.  

23. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

Βρυξέλλες, 
Δευτέρα 31 Μαΐου 2010, 15.00 – 18.30 και Τρίτη 1 Ιουνίου 2010, 9.00 – 12.30

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.40

Παράρτημα:  Κατάλογος αναφορών που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία 
συνεδρίαση (26 - 27 Απριλίου 2010). 
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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, Chrysoula Paliadeli, Willy Meyer, Ágnes Hankiss

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

Elena Băsescu, Pascale Gruny, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Mariya Nedelcheva, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-
Ioana Vălean, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, Angelika Werthmann

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

Pablo Arias Echeverría, Constance Le Grip, Ioannis A. Tsoukalas, Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Marian Harkin, Vincenzo Iovine, 
Gerald Häfner

187 (2)

193 (3)

Edward Mc Millan Scott, Maria Muniz de Urquiza, Luis Yanez-Barnuevo Garcia, Salvador Garriga Polledo, Crescenzio Rivellini, 
Andrea Cozzolino

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/ 
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