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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2010)06_01-05_31

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 31ης Μαΐου και της 1ης Ιουνίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. και 

από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2010 στις 3.15 μ.μ., υπό την προεδρία της Erminia
Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 442.831)

 Η αντιπρόεδρος, Χρυσούλα Παλιαδέλη δεν μπορεί να λάβει μέρος στη συνεδρίαση 
και ζητεί συγγνώμη από την επιτροπή.

 Οι αναφέροντες θα είναι παρόντες κατά την εξέταση των σημείων 7 (αναφορά
982/2009), η εκπρόσωπος της εν λόγω επιχείρησης ζήτησε να της επιτραπεί να κάνει 
μια δήλωση, 11 (αναφορά 1274/2009), 12 (αναφορά 1518/2008), 13 (αναφορά
777/2009), 14 (αναφορά 632/2008).

 Αύριο, οι αναφέροντες του σημείου 19 (αναφορά 1682/2008) και οι περιφερειακές 
αρχές της Huelva θα παραστούν στην παρουσίαση του εγγράφου εργασίας σχετικά με 
τη διερευνητική αποστολή στην Huelva και θα συμμετάσχουν στη συζήτηση. Στα 
μέλη έχει διανεμηθεί αντίγραφο της έκθεσης. Η κ. Gruny ζητεί το σημείο 19 να 
μετατεθεί μετά τα σημεία 20-26, κατά τις 11.15 π.μ., επειδή δεν μπορεί να παραστεί 
λόγω των υποχρεώσεών της στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 
Υποθέσεων.

 Η επιτροπή θα ψηφίσει αύριο την ετήσια έκθεση δραστηριότητας της Επιτροπής 
Αναφορών για το 2009 του κ. Iturgaiz κατά τις 10.00 π.μ., για την οποία έχει 
κατατεθεί μια προφορική τροπολογία και στη συνέχεια, τη γνωμοδότηση του κ. 
Boştinaru σχετικά με την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία 
της βιοποικιλότητας για την οποία έχει επίσης κατατεθεί μια προφορική τροπολογία.

 Δεν εκφράζονται αντιρρήσεις σχετικά με τον κατάλογο των αναφορών για τις οποίες 
προτείνεται η περάτωση ή η εκ νέου εξέταση, ο οποίος διανεμήθηκε στα μέλη προς 
εξέταση μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση. Επομένως, ανοίγει εκ νέου η εξέταση 
των αναφορών 897/2007 και 705/2009· η εξέταση των αναφορών
173/2010, 1790/2008, 1220/2009 και 71/2010 περατώνεται.
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Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις.

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 26 και 27 Απριλίου 2010

Τα πρακτικά εγκρίνονται χωρίς τροποποιήσεις.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου: Η Erminia Mazzoni ανακοινώνει τα εξής: 

Η Επιτροπή Αναφορών εξουσιοδοτήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία 
συνήλθε στο Στρασβούργο, να συντάξει μια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 50 του 
Κανονισμού μαζί με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά με την 
πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών. Η επιτροπή εξουσιοδοτήθηκε να ορίσει 
συνεισηγητές. Το ζήτημα αυτό θα συζητηθεί αύριο κατά τη συνεδρίαση των 
συντονιστών.

4. Διάφορα ουδέν

5. Αναφορά 0986/2006 του Θεόδωρου Δαλμάρη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παραβίαση στην Ελλάδα κοινοτικών διατάξεων σχετικά με τους ειδικούς όρους για 
τη χορήγηση αδειών σε καταστήματα που δραστηριοποιούνται στη χονδρική 
πώληση και τη διανομή προϊόντων ζωϊκής προέλευσης

Λαμβάνουν τον λόγο: Magali Lenoel (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Συλβάνα Ράπτη, Νικόλαος Σαλαβράκος.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή μιας γραπτής 
επιβεβαίωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Αναφορά 0033/2009 του Klaus Landahl, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
καταγωγή και προέλευση των τροφίμων

Λαμβάνουν τον λόγο: Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής).
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να αποσταλεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή Γεωργίας 
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καθώς και στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών.

7. Αναφορά 0982/2009 της Birgit Meyer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απόσυρση από την αγορά μιας κρέμας αντηλιακής προστασίας, που φέρεται να είναι 
αποτέλεσμα ενός κανονισμού της ΕΕ και
Αναφορά 1055/2009, της Sylvia Rögelem, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
γεγονός ότι αποσύρθηκε από την αγορά η αγαπημένη της αντηλιακή κρέμα καθώς 
και
Αναφορά 1194/2009, της Waltraud Kurz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απόσυρση από την αγορά μιας κρέμας αντηλιακής προστασίας, γεγονός που 
υποτίθεται ότι προέκυψε συνεπεία κανονισμού της ΕΕ

Λαμβάνουν τον λόγο: Agnes Wulff (η εκπρόσωπος της αναφέρουσας), Roman Mokry
(εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Angelika Werthmann, Peter Jahr, Margrete
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Auken.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση των αναφορών με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

8. Αναφορά 1428/2009, του J. B. Koster, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
καλλυντικά που δεν δοκιμάζονται σε ζώα

Λαμβάνουν τον λόγο: Susanne Höke (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Peter
Jahr, Margrete Auken, Roger Helmer, Victor Boştinaru.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

9. Αναφορά 0915/2008 της Dorothea Erndt, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσταση στα εργαστήρια δοκιμών σε ζώα της γερμανικής εταιρείας Covance και 
με την απαγόρευση πειραμάτων σε μεγάλα ανθρωποειδή
Αναφορά 1063/2008, της Emily McIvor, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από 150.000 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση των πειραμάτων σε ζώα και
Αναφορά 1248/2009 του E. C. Chadwick, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
πειράματα σε ζώα και
Αναφορά 1502/2009, της Bettee Hemingway, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 5 υπογραφές, σχετικά με απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα

Λαμβάνει τον λόγο: Susanna Louhimies (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση των αναφορών με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

10. Αναφορά 0252/2008 της Suzanne Thorpe, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απαγόρευση της χρήσης σκυλιών και κουταβιών της ράτσας beagle για διεξαγωγή 
πειραμάτων σε ζώα και αναφορά 805/2009 του Andreas Otto, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα πειράματα σε ζώα

Λαμβάνει τον λόγο: Susanna Louhimies (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση των αναφορών με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

11. Αναφορά 1274/2009 της Rachel Mullen, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
συμμαχίας για ισότητα και δικαιώματα «Equality and Rights Alliance», σχετικά με 
τις περικοπές προσωπικού από την ιρλανδική κυβέρνηση που θίγει τη 
δραστηριότητα της αρχής Equality

Λαμβάνουν τον λόγο: Rachel Mullen και Orlagh O'Farrell (οι αναφέρουσες), Claire 
Smith (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Marian Harkin, Proinsias De Rossa, 
Joe Higgins, Victor Boştinaru.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή καλείται 
να συνομιλήσει με την Ιρλανδία για το συγκεκριμένο ζήτημα.

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo, αντιπροέδρου.
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12. Αναφορά 0997/2007 του Ivailo Ivanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
βουλγαρικής εταιρείας προστασίας των πτηνών, η οποία συνοδεύεται από 6 ακόμη 
υπογραφές, σχετικά με την πλημμελή εφαρμογή του δικτύου Natura 2000 στη 
Βουλγαρία ως αποτέλεσμα της παραβίασης των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και τους 
οικοτόπους και
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: Irina Mateeva (η αναφέρουσα), Liam Cashman και Φώτης 
Παπούλιας (εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Margrete Auken, Victor 
Boştinaru, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς και να αποσταλεί προς 
ενημέρωση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων για να επιστηθεί η προσοχή της στις τοποθεσίες Natura 2000 της 
Βουλγαρίας.

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου.

*

13. Αναφορά 777/2009 του Patrick Kinnersly, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
White Horse Alliance, σχετικά με εικαζόμενη παράλειψη των βρετανικών αρχών να 
συμμορφωθούν με την κοινοτική οδηγία για τους οικοτόπους σε σχέση με τη 
σχεδιαζόμενη παρακαμπτήρια οδό του Westbury και άλλα σημαντικά σχέδια 
αυτοκινητοδρόμων

Λαμβάνουν τον λόγο: Patrick Kinnersly (ο αναφέρων), Liam Cashman (εκπρόσωπος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Michael Cashman, Gerald Häfner.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

14. Αναφορά 0632/2008 του Robert Biedron, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Kampania Przeciw Homofobii» (Εκστρατεία κατά της Ομοφοβίας), σχετικά με την 
απροθυμία των πολωνικών αρχών να εκδώσουν πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης σε πολωνούς πολίτες που επιθυμούν να συνάψουν σχέση 
καταχωρισμένης συμβίωσης με άτομο του ίδιου φύλου σε άλλο κράτος μέλος

Λαμβάνουν τον λόγο: Krzysztof Smiszek (εκπρόσωπος του αναφέροντος)· Rodrigo 
Ballester (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Michael Cashman, Συλβάνα 
Ράπτη, Peter Jahr, Gerald Häfner 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με βάση τη νομική 
γνωμοδότηση που απεστάλη από τον αναφέροντα· να αποσταλεί για γνωμοδότηση 
στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων· η 
πρόεδρος θα συντάξει επιστολή προς τις πολωνικές αρχές.

*
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*  *
Η συνεδρίαση λήγει στις 6.10 μ.μ.

*
*  *

Τρίτη 1η Ιουνίου, πρωί

15. Συνεδρίαση των συντονιστών (από τις 9.00 π.μ. έως τις 10.00 π.μ., κεκλεισμένων 
των θυρών)

*
Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.00 π.μ. υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, 

προέδρου.
*

16. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Η πρόεδρος προβαίνει στις εξής ανακοινώσεις.

1. Η Επιτροπή Αναφορών εξουσιοδοτήθηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία 
συνήλθε στο Στρασβούργο στις 20 Μαΐου, να συντάξει μια έκθεση σύμφωνα με το 
άρθρο 50 του Κανονισμού μαζί με την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων σχετικά 
με την πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών. Κατ’ εξαίρεση, επέτρεψαν επίσης τον 
ορισμό δύο συνεισηγητών για το θέμα αυτό. Ωστόσο, η απόφαση των συντονιστών 
που είχαν συνεδριάσει στο Στρασβούργο στις 11 Μαΐου και είχαν αποφασίσει να 
ορίσουν δύο συνεισηγητές δεν επικυρώθηκε επειδή δεν μπορούσε να ληφθεί πριν από 
την απόφαση εξουσιοδότησης της Διάσκεψης των Προέδρων. Η πρόεδρος καλεί 
επομένως τα μέλη να προχωρήσουν στην επιβεβαίωση της απόφασης της 11ης Μαΐου.
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, οι συντονιστές όρισαν, κατά πλειοψηφία, 
συνεισηγητές τους βουλευτές που είχαν επιλεγεί από τις Ομάδες ALDE και
Verts/ALE: Diana Wallis και Gerald Häfner.

2. Η πρόεδρος ανακοινώνει την πρόθεσή της να επισκεφθεί την Κύπρο, ύστερα από την 
πρόσκληση που απηύθυναν οι αναφέροντες του κινήματος των προσφύγων της 
Αμμοχώστου «Famagusta Refugee Movement» και ο εξόριστος δήμαρχος 
Αμμοχώστου, κ. Γαλανός. Η πρόσκληση αυτή είναι ανοικτή και σε άλλα μέλη της 
επιτροπής. Οι συντονιστές σημειώνουν την απόφασή της για μια επίσκεψη η οποία θα 
διεξαχθεί από τις 3 έως τις 6 Ιουνίου.

3. Ο Peter Jahr παρουσιάζει εξ ονόματος της Ομάδας PPE προτάσεις σχετικά με τη 
διαδικασία καταχώρισης των αναφορών. Ύστερα από μια ανταλλαγή απόψεων, ο
David Lowe (Προϊστάμενος Μονάδας - Γραμματεία της Επιτροπής Αναφορών) 
αποσαφηνίζει την τρέχουσα κατάσταση του συστήματος καταχώρισης. Τα μέλη 
εκφράζουν την ανησυχία τους για τον σεβασμό του δικαιώματος υποβολής αναφοράς 
των πολιτών και η πρόεδρος τη βούληση της επιτροπής να μειωθεί το χρονικό 
διάστημα απάντησης στους αναφέροντες. Ζητείται από τα μέλη να καταλήξουν σε 
συμφωνία επί του σημείου αυτού. Ο Peter Jahr καλείται να έλθει σε επαφή με τη 
Γραμματεία για ανταλλαγή πληροφοριών επί του θέματος αυτού. Παρακαλείται 
επίσης να προσκομίσει στους συντονιστές έναν κατάλογο αναφορών που θεωρούνται
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«μη αναφορές».

4. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής της 15ης 
Ιουλίου εγκρίνεται. Αποφασίζεται να προσκληθεί σε αυτήν τη συνεδρίαση ο 
Επίτροπος John Dalli, ο οποίος είναι αρμόδιος για θέματα υγείας και πολιτικής των 
καταναλωτών. (Αναφορά 473/2008)

5. Οι συντονιστές εγκρίνουν την κατάρτιση μιας σύμβασης-πλαισίου με εξωτερικά 
ερευνητικά ιδρύματα, για την οποία υπεύθυνα είναι τα τμήματα πολιτικής.
Εξουσιοδοτούν την πρόεδρο να επιτρέψει την ενδεχόμενη υποβολή αιτημάτων και να 
τους ενημερώνει τακτικά.

6. Τα μέλη αποφασίζουν να υποστηρίξουν τη σύσταση σχετικά με την αναφορά
791/2008 όπως προτείνεται από τη Γραμματεία και αναλύεται στο σημείωμα που 
διανεμήθηκε. Η απόφαση σχετικά με τις αναφορές 665/2006, 1734/2008 και
1456/2007 αναβάλλεται κατόπιν γραπτού αιτήματος της Χρυσούλας Παλιαδέλη.

7. Η πρόεδρος ενημερώνει τους συντονιστές για την πρόθεσή της να συναντήσει τον 
Πρόεδρο Buzek στις 15 Ιουνίου στο Στρασβούργο.

17. Ετήσια έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά το έτος
2009 (2009/2139(INI)) Εισηγητής: ITURGAIZ ANGULO (PPE)

- Εξέταση των τροπολογιών

- Έγκριση του σχεδίου έκθεσης

Λαμβάνουν τον λόγο: Carlos José Iturgaiz Angulo (εισηγητής), ο οποίος σχολιάζει τις 
τροπολογίες που κατατέθηκαν επί της έκθεσής του, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka
Εγκρίνονται οι τροπολογίες 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 
31, 32, 33, 34, 35, 39, 40.
Απορρίπτονται οι τροπολογίες 2, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41.
Η έκθεση, όπως τροποποιήθηκε, εγκρίνεται.
Ψήφοι: 20 υπέρ, 2 αποχές (22 ψηφίσαντες).

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Willy Meyer, αντιπροέδρου.

*

18. Γνωμοδότηση σχετικά με τη βιοποικιλότητα (2009/2108(INI)) Εισηγητής:
BOȘTINARU (S&D)

- Εξέταση των τροπολογιών
- Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Λαμβάνει τον λόγο: Victor Boştinaru (εισηγητής) 
Εγκρίνονται οι τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, και η προφορική συμβιβαστική τροπολογία.
Η γνωμοδότηση, όπως τροποποιήθηκε, εγκρίνεται ομόφωνα (23 ψηφίσαντες).

Το σημείο 19 μετατίθεται μετά τα σημεία 20-26 κατόπιν αιτήματος της Pascale Gruny, 
εισηγήτριας που δεν μπορεί να παραστεί λόγω των υποχρεώσεών της στην Επιτροπή 
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Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου.

*

19. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Huelva για τις αναφορές 
631/2007, 1458/2007 και 1682/2008 (από τις 16 έως τις 18 Φεβρουαρίου 2010) -
εξέταση (παρουσία των ισπανικών αρχών και των αναφερόντων)

Λαμβάνουν τον λόγο: Pascale Gruny (εισηγήτρια) η οποία παρουσιάζει το έγγραφο 
εργασίας, Petronilla Guerrero Rosado (πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Huelva), 
Pedro Jiménez San José (αναφέρων), David Hammerstein (εκπρόσωπος των 
αναφερόντων), José Manuel Servet Martin και Wolfgang Kilb (εκπρόσωποι της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Willy Meyer, Luis Yañez-Barnuevo García, Margrete 
Auken.
Απόφαση: Το έγγραφο εργασίας θα είναι στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του 
Ιουλίου προς έγκριση.

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Willy Meyer, αντιπροέδρου.

*

20. Αναφορά 1300/2007 του κ. Sheelagh Morris, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας St. Margarets Concerned Residents, σχετικά με παρατυπίες που αφορούν την 
πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης σε σχέση 
με την έγκριση αναπτυξιακών έργων στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου

Λαμβάνουν τον λόγο: Adam Nagy (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) 
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

21. Αναφορά 353/2009 του Luigi di Marino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Associazione Assobalneari Campania», σχετικά με την επιθεώρηση εγγράφων που 
αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα που σχετίζονται με το έργο «Porto Turistico di 
Pinetamare» στο Castel Volturno (Ιταλία)

Λαμβάνουν τον λόγο: Jonathan Parker (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Margrete Auken.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

*
Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.45 π.μ. και συνεχίζεται στις 10.55 π.μ. υπό την προεδρία του

Willy Meyer, αντιπροέδρου.
*
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22. Αναφορά 128/2009 του Norbert Kaiser, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ίση 
μεταχείριση των δημοσίων υπαλλήλων στη Γερμανία

Λαμβάνουν τον λόγο: Petra Schott (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Peter 
Jahr.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

23. Αναφορά 363/2007 της Doris Mueller, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης από τις ελληνικές αρχές

Λαμβάνουν τον λόγο: Martin Gajda (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Peter 
Jahr.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· η πρόεδρος θα 
συντάξει επιστολή προς τις πολωνικές αρχές.

24. Αναφορά 0242/2007 του Lars Evan Jørgensen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα με την Υπηρεσία Αλλοδαπών της Δανίας

Λαμβάνουν τον λόγο: Michal Meduna (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Margrete Auken.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

25. Αναφορά 0448/2008 της K. A., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των αρχών της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία 
των πολιτών της Ένωσης εκ μέρους των γαλλικών αρχών

Λαμβάνουν τον λόγο: Michael Meduna (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), 
Peter Jahr.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

26.  Αναφορά 1039/2007 του Giuseppe Lipari, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής «construiamo il domani» (ας χτίσουμε το αύριο), σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση του θεμελιώδους δικαιώματος στην εκπαίδευση όσον αφορά την 
πρόσβαση στη Ιατρική και Οδοντιατρική Σχολή στην Ιταλία

Λαμβάνουν τον λόγο: Αριστείδης Λαβρέντζος (εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής).
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

27. Αναφορές των οποίων η εξέταση αναβάλλεται για προσεχή συνεδρίαση

Ουδέν
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28. Αναφορές του τμήματος Β

 Η εξέταση των αναφορών 0283/2005, 0997/2006, 0450/2007, 1049/2007, 1135/2007, 
1285/2007, 0511/2008, 0937/2008, 1025/2008, 1171/2008, 1532/2008, 0090/2009, 
0480/2009, 0518/2009, 0646/2009, 0826/2009, 1041/2009, 1092/2009, 1118/2009, 
1162/2009, 1180/2009, 1224/2009, 1262/2009, 1277/2009, 1299/2009, 1320/2009, 
1325/2009, 1376/2009, 1397/2009, 1433/2009, 1435/2009, 1437/2009, 1438/2009, 
1442/2009, 1453/2009, 1457/2009, 1484/2009, 1498/2009, 1532/2009, 1543/2009, 
1574/2009, 0026/2005, 0434/2006, 0805/2006, 1274/2007, 0431/2009, 1204/2009, 
1367/2009 περατώνεται βάσει της απάντησης της Επιτροπής.

 Οι αναφορές 1375/2009 και 0244/2009 αποσύρονται από το τμήμα Β και θα 
εξεταστούν ως σημείο του τμήματος Α σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.

29. Διάφορα: ο κατάλογος των αναφορών που χαρακτηρίσθηκαν παραδεκτές μεταξύ της 
4ης Μαΐου 2010 και της 30ής Μαΐου 2010.

Ουδέν

30. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

 Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., και από τις 3.00 μ.μ. 
έως τις 6.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες.

*
Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30 μ.μ..

*
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