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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2010)192_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.,

και της 2ας Δεκεμβρίου 2010, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2010 στις 3.10 μ.μ., υπό την προεδρία της 
κ. Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 454.398)

2. Η πρόεδρος προβαίνει στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

 Λόγω τεχνικών προβλημάτων με το σύστημα διανομής, οι γλωσσικές εκδόσεις των 
φακέλων των βουλευτών δεν περιλαμβάνουν όλες τις ανακοινώσεις προς τα μέλη σε 
καθεμία από τις αντίστοιχες γλώσσες· εντούτοις, οι διάφορες εκδόσεις των 
ανακοινώσεων προς τα μέλη είναι διαθέσιμες σε όλες τις γλώσσες στον ιστότοπο της 
Επιτροπής Αναφορών.

 Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει με την ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης της κ. Ágnes 
Hankiss σχετικά με την «πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της ΕΕ» και επί της 
οποίας έχουν κατατεθεί 27 τροπολογίες. 

 Μετά την ψηφοφορία θα ακολουθήσει συζήτηση σχετικά με το στάδιο προόδου της 
υπόθεσης «Equitable Life», κατόπιν αιτήματος του κ. Rainer Wieland και της 
κ. Mairead McGuinness. Ο κ. Paul Braithwaite, ένας από τους κύριους αναφέροντες 
που εκπροσωπεί τους κατόχους ασφαλιστηρίων συμβολαίων, θα προβεί σε δήλωση 
ενώπιον της επιτροπής.

 Οι αναφέροντες επιβεβαίωσαν ότι θα είναι παρόντες κατά την εξέταση των 
ακόλουθων σημείων: 

- σημείο 8 - αναφορά 0500/2010 σχετικά με την εμπορία κρέατος κουνελιού 
στην Ιταλία – κ. Saverio de Bonis·

- σημείο 11 - αναφορά 0002/2008, εξ ονόματος των τραυματιοφορέων στη 
Γαλλία, σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας – κκ. Marc Sasiek και 
Christian Ottan·

- σημείο 13 - αναφορά 1616/2008, εξ ονόματος της Εθνικής Ένωσης 
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Αστυνομικών Υπαλλήλων – κ. Chantal Pons-Mesouaki και κ. Philippe 
Gernez·

- σημείο 14 - αναφορά 074/2010, εξ ονόματος των βέλγων δημοσίων 
υπαλλήλων – κκ. Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel και François Simoens·

- σημείο 18, εξ ονόματος κίνησης πολιτών από τις Κανάριους Νήσους –
κ. Jose Luis Fernandez Fuarros·

- σημείο 17 - αναφορές 0733/2010 και 1235/2010 σχετικά με την ελευθερία 
του Τύπου στη Ρουμανία – κ. Cristinel Godinac, εξ ονόματος των 
αναφερόντων. Υπέρ των αναφερόντων θα παρέμβει επίσης ο κ. Marc Gruber 
(Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων), ενώ οι ρουμανικές αρχές θα 
εκπροσωπηθούν από τον κ. Valeriu Turcan, εκπρόσωπο Τύπου της 
Προεδρίας της Ρουμανίας, τον κ. Bogdan Mănoiu, υπουργό Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων, και τον κ. Ion Galea, νομικό σύμβουλο.

 Η πρόεδρος επισημαίνει ότι προ μίας εβδομάδας διαβιβάστηκε σε όλες τις ομάδες 
κατάλογος αναφορών, η εξέταση των οποίων πρόκειται να ξεκινήσει εκ νέου ή να 
περατωθεί βάσει των παρασχεθέντων λόγων. Εάν οι βουλευτές δεν υποβάλουν 
παρατηρήσεις επί του καταλόγου έως το τέλος της συνεδρίασης, ο κατάλογος θα 
θεωρηθεί ότι εγκρίθηκε (βλ. παράρτημα). 

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 29ης-30ής Σεπτεμβρίου 2010 (PE 
450.605) και της 25ης-26ης Οκτωβρίου 2010 (PE 452.699): Τα πρακτικά εγκρίνονται 
χωρίς τροποποιήσεις.

4. Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ((2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229). Συντάκτρια: κ. HANKISS (PPE) - εξέταση τροπολογιών -
έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης 

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος και Ágnes Hankiss. 
Απόφαση: η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή. 

5. Αναφορά 0029/2005, του Paul Braithwaite, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας δράσης «Equitable Members», σχετικά με ισχυρισμούς για αδυναμία της 
κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου να αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη 
εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για την ασφάλιση ζωής και την ασφάλιση 
γενικών κλάδων, ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση της εταιρείας «Equitable Life» 
(παρουσία του αναφέροντος)

Αναφορά 0611/2004, του Arthur White, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
καταγγελλόμενη αδικοπραξία από τις βρετανικές αρχές σε σχέση με την περίπτωση 
της ασφαλιστικής εταιρείας «Equitable Life»

Αναφορά 0775/2005, του Manfred Bischof, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραλείψεις της βρετανικής εποπτικής αρχής των χρηματοοικονομικών 
υπηρεσιών (FSA) στον έλεγχο της ασφαλιστικής εταιρείας «Equitable Life»

Λαμβάνουν τον λόγο: Paul Braithwaite (αναφέρων), Lukáš Bortel (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss και η 
πρόεδρος. 

Ο αναφέρων επισημαίνει ότι, μολονότι προβλέπεται η καταβολή αποζημίωσης, το 
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ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης ανέρχεται, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της 
ομάδας δράσης «EMAG», μόνο στο ένα τέταρτο των ζημιών και όχι στο ένα τρίτο, 
όπως υποδείχθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου. 
Σύμφωνα με τον αναφέροντα, η κατανομή των αποζημιώσεων αναμένεται να 
εισαγάγει διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων συνταξιούχων της «Equitable» και 
των μη βρετανών υπηκόων που υφίστανται ζημίες. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής τονίζει ότι δεν είναι δυνατή η κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει για 
υπόθεση που αφορά παρελθούσα μη συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
αλλά ότι η Επιτροπή δεν θα διστάσει να λάβει μέτρα κατά της κυβέρνησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου, εφόσον προκύψουν στοιχεία σχετικά με νέες παραβιάσεις των 
διατάξεων της Συνθήκης. Οι βουλευτές τάσσονται υπέρ των αναφερόντων και ζητούν 
από την πρόεδρο να διασφαλίσει ότι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα 
αποζημιώσει όλα τα θύματα της «Equitable Life» με δίκαιο και αμερόληπτο τρόπο.

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση των αναφορών· η πρόεδρος θα απευθύνει 
επιστολή στον υπουργό Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, George Osborne, 
προκειμένου να τον ενημερώσει σχετικά με τα αποτελέσματα και τις συστάσεις της 
προσωρινής εξεταστικής επιτροπής για την εταιρεία «Equitable Life»· η πρόεδρος θα 
συστήσει στον Πρόεδρο, Jerzy Buzek, να απευθύνει αντίστοιχη επιστολή στον 
εκπρόσωπο Τύπου της Βουλής των Κοινοτήτων, John Bercow· ιδιαίτερη έμφαση θα 
δοθεί στην ανάγκη δίκαιης αποζημίωσης όλων των θυμάτων της εταιρείας «Equitable 
Life» (βρετανών υπηκόων και μη). 

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία πολιτών (COM 2010/0119) 
(2010/0074(COD)). Συνεισηγητές: κ. WALLIS (ALDE) – κ. HÄFNER (Verts/ALE) -
ενημέρωση εκ μέρους των συνεισηγητών 

Λαμβάνουν τον λόγο: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru και η πρόεδρος. 

Οι συνεισηγητές παρουσιάζουν στην επιτροπή την κατάσταση των πραγμάτων μετά 
τις εποικοδομητικές διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν την προτεραία μεταξύ του 
Κοινοβουλίου και της βελγικής Προεδρίας· επισημαίνουν ότι η συμμετοχή της 
Επιτροπής Αναφορών, σε συνδυασμό με την εξαίρετη συνεργασία με τους 
συνεισηγητές της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό 
στη βελτίωση του σχεδίου κανονισμού· εκφράζουν τη λύπη τους για το γεγονός ότι 
δεν κατέστη δυνατή η έγκριση θεμάτων όπως το όριο ηλικίας και το δικαίωμα των 
νόμιμων κατοίκων να στηρίζουν πρωτοβουλίες πολιτών, αλλά υπογραμμίζουν ότι η 
Επιτροπή Αναφορών δήλωσε σαφώς την προθυμία της να αναλάβει τη διοργάνωση 
των δημόσιων ακροάσεων για τις μελλοντικές πρωτοβουλίες πολιτών· εξαίρουν τις 
προσπάθειες της βελγικής Προεδρίας και όλων των υπαλλήλων για τη συμβολή τους· 
ενημερώνουν τους βουλευτές ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα 
συνεδριάσει στο Στρασβούργο το βράδυ της Δευτέρας 12 Δεκεμβρίου, προκειμένου 
να επισημοποιήσει τη συμφωνηθείσα θέση, και ότι είναι πιθανόν να επιτευχθεί 
συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση κατά τη σύνοδο Ολομέλειας του Δεκεμβρίου στο 
Στρασβούργο. 

7. Αναφορά 0500/2010, του Saverio De Bonis, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «ANLAC - Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli», σχετικά με 
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εικαζόμενη παραβίαση των αντιμονοπωλιακών κανόνων στην αγορά κρέατος 
κουνελιού στην Ιταλία (παρουσία του αναφέροντος)

Λαμβάνουν τον λόγο: Saverio de Bonis (αναφέρων), Claudio Menis (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Pascale Gruny και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· η πρόεδρος θα απευθύνει επιστολή στην 
ιταλική αρχή ανταγωνισμού (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), 
καλώντας την να επιταχύνει τις διαδικαστικές πτυχές που περιγράφει ο αναφέρων. 

8. Αναφορά 1103/2007, του Laurent Hermoye, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης για την προστασία των δικαιωμάτων των ειδικευόμενων ιατρών, σχετικά με 
τις συνθήκες εργασίας των ειδικευόμενων ιατρών στο Βέλγιο

Λαμβάνουν τον λόγο: Madeleine Reid (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Pascale Gruny, 
Victor Boştinaru και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

9. Αναφορά 0709/2007, της Paulina Sikorska-Radek, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις συνθήκες απασχόλησης των πολωνών γιατρών που εργάζονται στον τομέα της 
δημόσιας υγείας 

Αναφορά 0885/2007, του Krzysztof Bukiel, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«OZZL» (Εθνική Συνδικαλιστική Ένωση Ιατρών), η οποία συνοδεύεται από 
6.770 υπογραφές, σχετικά τις συνθήκες εργασίας των πολωνών γιατρών

Λαμβάνουν τον λόγο: Madeleine Reid (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Pascale Gruny, 
Victor Boştinaru και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση των αναφορών βάσει των προφορικών 
πληροφοριών που παρέσχε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ζητείται 
γραπτή επιβεβαίωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

10. Αναφορά 0002/2008, του Marc Sasiek, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 
100 υπογραφές, σχετικά με τους κανόνες που διέπουν τον χρόνο εργασίας και τον 
μισθό των τραυματιοφορέων στη Γαλλία (παρουσία του αναφέροντος)

Λαμβάνουν τον λόγο: Marc Sasiek (αναφέρων), Madeleine Reid (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Pascale Gruny και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει των προφορικών 
πληροφοριών που παρέσχε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ζητείται 
γραπτή επιβεβαίωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). 

11. Αναφορά 1231/2007, του R. G. S., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
κανονισμούς που διέπουν τις συνθήκες εργασίας των αστυνομικών στη Navarra και 
με τη μη συμμόρφωσή τους με το πνεύμα και το γράμμα της οδηγίας 2003/88/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένα στοιχεία της 
οργάνωσης του χρόνου εργασίας

Λαμβάνουν τον λόγο: Madeleine Reid (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η πρόεδρος. 
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Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει των προφορικών 
πληροφοριών που παρέσχε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ζητείται 
γραπτή επιβεβαίωση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

12. Αναφορά 1616/2008, του Dominique Achispon, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Εθνικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων («SNOP»), η οποία συνοδεύεται από 
υπογραφές, σχετικά με τις ώρες εργασίας των αστυνομικών (παρουσία του 
αναφέροντος)

Λαμβάνουν τον λόγο: Chantal Pons-Mesouaki και Philippe Gernez (εξ ονόματος του 
αναφέροντος), Madeleine Reid (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor Boştinaru, 
Pascale Gruny και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

13. Αναφορά 074/2010, του Jean Pirotte, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «FISP-
IFOD» (Διακατηγοριακή ομοσπονδία δημοσίων υπηρεσιών), σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις της οδηγίας 2003/88/ΕΚ που αφορά ορισμένες πλευρές της διευθέτησης 
του χρόνου εργασίας από το Βέλγιο (παρουσία του αναφέροντος)

Λαμβάνουν τον λόγο: Jean Pirotte (αναφέρων), Madeleine Reid (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής) και η πρόεδρος. 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς· ζητείται από τον 
αναφέροντα να προσκομίσει πρόσθετες πληροφορίες, προκειμένου η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να είναι σε θέση να προβεί, από κοινού με τις βελγικές αρχές, σε περαιτέρω 
έρευνες επί των ζητημάτων που εγείρονται. 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 5.50 μ.μ. και συνεχίζεται την επομένη στις 9.10 π.μ., υπό 
την προεδρία της κ. Erminia Mazzoni (προέδρου).

14. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

 Εξέταση της ενδεχόμενης συνέχειας που πρέπει να δοθεί στις αναφορές που 
ελήφθησαν σχετικά με τον νόμο περί ακτών («Ley de Costas»)· γνωμοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας (εμπιστευτική): η Νομική Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι οι 
απόψεις της αφορούν μόνο το ζήτημα της νομικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις αναφορές σχετικά με τον νόμο περί ακτών («Ley
de Costas»)· αναγνωρίζει, εντούτοις, ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι καθ’ ύλην 
αρμόδια για την ακρόαση ζητημάτων που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
της προστασίας των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών· παρότι επιβεβαιώνουν την 
πολυπλοκότητα του ζητήματος, οι συντονιστές συστήνουν την υιοθέτηση κατά 
περίπτωση προσέγγισης για την εξέταση των αναφορών που ελήφθησαν, με ιδιαίτερη 
έμφαση στις αναφορές που άπτονται των δικαιωμάτων που απορρέουν από τη 
Συνθήκη ΕΕ. Οι επακόλουθες δράσεις ενδέχεται να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη 
συζήτηση των συγκεντρωθεισών αναφορών παρουσία του ισπανού διαμεσολαβητή 
και την παραπομπή ορισμένων αναφορών σε άλλες επιτροπές.

 Ορισμός εισηγητών/συντακτών γνωμοδότησης: οι συντονιστές καλούνται να 
εξετάσουν την ανάθεση των ακόλουθων εκθέσεων:
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- έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων βάσει των αναφορών που ελήφθησαν·

- ετήσια έκθεση σχετικά με το έργο της Επιτροπής Αναφορών το 2010·
- γνωμοδότηση επί της έκθεσης της επιτροπής LIBE σχετικά με την 

ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2010) 573) με τίτλο «Στρατηγική για την 
αποτελεσματική εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση»·

- γνωμοδότηση επί της έκθεσης της επιτροπής LIBE σχετικά με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της 
ΕΕ» (COM(2010) 603 τελικό)·

- γνωμοδότηση επί της έκθεσης της επιτροπής IMCO σχετικά με την ενιαία 
αγορά για τους Ευρωπαίους (2010/2278(INI)).

Υποβάλλονται αρκετές προτάσεις επί των διαφόρων εκθέσεων/γνωμοδοτήσεων, 
αλλά αποφασίζεται να εφαρμοστεί το σύστημα d’Hondt λόγω μη επίτευξης 
συμφωνίας. Η τελική απόφαση αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρίαση των 
συντονιστών, για την οποία η πρόεδρος θα διανείμει τα απαιτούμενα έγγραφα για 
τους υπολογισμούς. 

 Σχέδιο ψηφίσματος αναφορικά με την προφορική ερώτηση που υποβλήθηκε 
στην αναφορά 0473/2008, του κ. Klein, σχετικά με την εταιρεία «ATMED» 
(άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού): διανέμεται και συμφωνείται συναφώς 
σχέδιο κειμένου· θα κατατεθεί από την επιτροπή κατόπιν απόφασης της Διάσκεψης 
των Προέδρων σχετικά με την παρουσίαση της προφορικής ερώτησης, η οποία 
ζητήθηκε για την περίοδο συνόδου του Δεκεμβρίου.

 Εξέταση της κατάθεσης σχεδίου ψηφίσματος στην Ολομέλεια, δυνάμει του 
άρθρου 202, παράγραφος 2, του Κανονισμού, σχετικά με τις αναφορές 0430/2009, 
1451/2008 και 1764/2008 που αφορούν πτυχές της συμφωνίας σύνδεσης ΕΕ-
Ισραήλ και της στέγασης του παλαιστινιακού άμαχου πληθυσμού στα 
κατεχόμενα εδάφη: έχοντας λάβει υπόψη τη θέση της Επιτροπής Εξωτερικών 
Υποθέσεων, οι πολιτικές Ομάδες κατήρτισαν και υπέβαλαν σχέδιο ψηφίσματος. Η 
απόφαση επί του εν λόγω σχεδίου αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρίαση των 
συντονιστών, διότι κρίνεται απαραίτητη η διάθεση περισσότερου χρόνου για τη 
διεξαγωγή εκτενέστερης συζήτησης.

 Αίτημα του Νικόλαου Σαλαβράκου σχετικά με τη διεκπεραίωση αναφορών που 
ελήφθησαν με θέμα την υπόθεση «Πλεύρη» στην Ελλάδα, το ζήτημα του 
αντισημιτισμού και την πιθανή απάντηση της Επιτροπής Αναφορών προς τους 
αναφέροντες (Αναφορές: 0746/2010, 0907/2010, 1021/2010, 1047/2010) - η 
συζήτηση αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρίαση κατόπιν αιτήματος του Νικόλαου 
Σαλαβράκου, ο οποίος δεν δύναται να παραστεί.

 Εξέταση των χρονοδιαγραμμάτων και διοργάνωση επισκέψεων κατά το έτος 
2011 βάσει της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων:

- η επίσκεψη στη Σκωτία, που είχε προγραμματιστεί για την 
7η Δεκεμβρίου 2010, αναβάλλεται· θα προταθούν νέες ημερομηνίες και οι 
βουλευτές θα κληθούν να ανακοινώσουν την πρόθεση συμμετοχής τους·

- επίσκεψη στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία - η 
συζήτηση για τα πιθανά χρονοδιαγράμματα αναβάλλεται. Στο πλαίσιο 
περαιτέρω συζητήσεων, θα εξεταστεί επίσης το ενδεχόμενο 
πραγματοποίησης διερευνητικής επίσκεψης στη Ρουμανία.
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 Επίσκεψη της προέδρου στην Αμμόχωστο (αναφορά 0733/2004 - 3-
6 Ιουνίου 2010): λαμβανομένων υπόψη των προηγούμενων συζητήσεων επί του 
παρόντος ζητήματος, διανέμεται προς εξέταση στους συντονιστές σχέδιο επιστολής 
προς τον Πρόεδρο κ. Buzek σχετικά με το ζήτημα· η πρόεδρος ζητεί να της 
διαβιβαστούν γραπτώς τυχόν παρατηρήσεις το συντομότερο δυνατόν, ειδάλλως το 
σχέδιο θα θεωρηθεί εγκριθέν.

 Διάφορα 
- Κατά την προσεχή συνεδρίαση θα διανεμηθεί και θα συμφωνηθεί συναφώς 

σχέδιο κειμένου προφορικής ερώτησης προς την Επιτροπή σχετικά με την 
αναφορά 1565/2009, του José Maria Pozancos, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «FEPEX» (ισπανική ομοσπονδία παραγωγών και εξαγωγέων 
οπωροκηπευτικών, λουλουδιών και ζώντων φυτών), σχετικά με τις 
κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το Μαρόκο·

- κατόπιν πρότασης της προέδρου, οι συντονιστές συμφωνούν επί της ένταξης 
των τακτικών τους συνεδριάσεων στο χρονοδιάγραμμα των ημερήσιων 
διατάξεων κατά τη λήξη της ημέρας συνεδρίασης μετά τις 5.30  μ.μ.· το 
σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 24ης-25ης Ιανουαρίου 2011, το οποίο έχει 
εγκριθεί, θα τροποποιηθεί αναλόγως.

15. Αναφορά 0733/2010, του R. T., ρουμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 3 υπογραφές, 
σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης σε 
σχέση με αναφορές στον Τύπο στην εθνική αμυντική στρατηγική της Ρουμανίας

Αναφορά 1235/2010, των Iacob Baciu και Cristi Godinac, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Δημοκρατικής συνομοσπονδίας συνδικάτων Ρουμανίας» – «CSDR» 
και της ρουμανικής ομοσπονδίας «MediaSind», σχετικά με ενδεχόμενη παραβίαση 
του δικαιώματος ελευθερίας της έκφρασης σε σχέση με αναφορές στον τύπο στην 
εθνική αμυντική στρατηγική της Ρουμανίας (παρουσία των αναφερόντων)

Λαμβάνουν τον λόγο: Cristinel Godinac (αναφέρων), Marc Gruber (Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Δημοσιογράφων - παρεμβαίνων υπέρ των αναφερόντων), Rodrigo 
Ballester (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Valeriu Turcan, εκπρόσωπος Τύπου της 
Προεδρίας της Ρουμανίας, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian 
Ungureanu, Cristian Dan Preda, Pascale Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Χρυσούλα Παλιαδέλη, 
Pablo Arias Echeverría, Michael Cashman, Tatjana Ždanoka και η πρόεδρος. 

Οι αναφέροντες κάνουν λόγο για τον κίνδυνο που συνεπάγεται η συμπερίληψη σε ένα 
προγραμματικό έγγραφο, όπως η εθνική αμυντική στρατηγική, διάταξης η οποία 
χαρακτηρίζει την εκστρατεία του Τύπου ως ευαίσθητο ζήτημα για την εθνική 
ασφάλεια, καθώς και για τον κίνδυνο περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης στη 
Ρουμανία. Οι ρουμανικές αρχές διαψεύδουν τους εν λόγω ισχυρισμούς, 
υποστηρίζοντας ότι είναι εκτός πλαισίου, και παραπέμπουν σε επιθέσεις του Τύπου, οι 
οποίες ερείδονταν σε ψευδή στοιχεία και είχαν ως στόχο τα εθνικά θεσμικά όργανα. Ο 
Valeriu Turcan υπογραμμίζει ότι σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι ο προσδιορισμός 
τρωτών σημείων της Ρουμανίας και ότι δεν τίθεται εν αμφιβόλω η ελευθερία της 
έκφρασης στη Ρουμανία. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκφράζει την 
ανησυχία του για τη συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά επισημαίνει ότι το παρόν ζήτημα 
εμπίπτει στο πεδίο των εθνικών αρμοδιοτήτων. Τα μέλη της επιτροπής ανταλλάσσουν 
απόψεις σχετικά με τη σημασία του Τύπου στη δημοκρατία· οι απόψεις των 
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εκπροσώπων της ομάδας PPE, αφενός, και των ομάδων S&D, GUE/NGL, Verts/ALE 
και ALDE, αφετέρου, διίστανται ως προς το ενδεχόμενο να δοθεί από την επιτροπή 
περαιτέρω συνέχεια στις αναφορές.

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση των αναφορών βάσει των προφορικών 
πληροφοριών που παρέσχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του αποτελέσματος της 
ψηφοφορίας που ζήτησε η πρόεδρος κατόπιν αιτήματος της ομάδας PPE (η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει γραπτή επιβεβαίωση της απάντησής της). 
Οι αντιπροσωπείες των ομάδων S&D, GUE/NGL, Verts/ALE και ALDE εκφράζουν 
την αντίθεσή τους για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας και αποχωρούν από την αίθουσα 
συνεδριάσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Διεξάγεται η ψηφοφορία· 16 μέλη της 
ομάδας PPE ψηφίζουν υπέρ της περάτωσης της εξέτασης της αναφοράς, αλλά μόνο 
12 ψήφοι είναι έγκυρες σύμφωνα με τον αριθμό των εδρών που κατέχει η ομάδα PPE 
στην επιτροπή.

16. Αναφορά 0587/2008, του Jose Luis Fernandez Fuarros, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla», 
σχετικά με εικαζόμενες αθετήσεις των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν όσον αφορά 
την ανεξαρτησία του δημόσιου ιδρύματος που συστάθηκε για την επίβλεψη των 
εργασιών στον βιομηχανικό λιμένα της Granadilla (ενδεχομένως παρουσία του 
αναφέροντος)

Λαμβάνουν τον λόγο: Jose Luis Fernandez Fuarros (αναφέρων), Javier Ruiz Tomas και 
Beatriz Huidobro Laso (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Gabriel Mato Adrover, Margrete 
Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
Echeverría και Willy Meyer (αντιπρόεδρος, αντικαθιστά την Erminia Mazzoni στην 
προεδρία).
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει των πληροφοριών που 
παρείχαν οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· να συσταθεί στον αναφέροντα 
να υποβάλει νέα αναφορά, εφόσον προκύψουν ενδεχομένως νέες πτυχές που 
εμπίπτουν στα πεδία αρμοδιότητας της ΕΕ. 

17. Αναφορά 0148/2009, του J. S., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη χημική μόλυνση 
που προκαλείται από τη δραστηριότητα του εργοστασίου «Adisseo» και τις 
επιβλαβείς επιπτώσεις της στην υγεία των κατοίκων μιας γαλλικής πόλης

Λαμβάνουν τον λόγο: Peter Wessman (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Pascale Gruny και 
η πρόεδρος (η Erminia Mazzoni αναλαμβάνει εκ νέου την προεδρία). 
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

 Επί της διαδικασίας: Ο Victor Boştinaru αμφισβητεί την εγκυρότητα της απόφασης 
της προέδρου για τη διεξαγωγή ψηφοφορίας σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να 
δοθεί στις αναφορές 0733/2010 και 1235/2010 και ανακοινώνει την πρόθεσή του να 
διαμαρτυρηθεί επισήμως ενώπιον της Διάσκεψης των Προέδρων για μη τήρηση του 
άρθρου 195, παράγραφος 2, του Κανονισμού. Η πρόεδρος απαντά, δηλώνοντας ότι 
είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει την εγκυρότητα της ψηφοφορίας, εφόσον οι 
αρμόδιες υπηρεσίες κρίνουν ότι υπήρξε εσφαλμένη εφαρμογή του Κανονισμού και 
εφόσον διαβιβαστούν σχετικές οδηγίες από τα ανώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας της.
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18.  Διάφορα

 Η Pascale Gruny ανακοινώνει ότι θα αποχωρήσει από την επιτροπή προκειμένου να 
συμμετάσχει στη γαλλική Εθνοσυνέλευση· ευχαριστεί τα μέλη της επιτροπής και τη 
γραμματεία για τη συνεργασία τους. Η πρόεδρος εξαίρει την αγαστή συνεργασία που 
είχε με την Pascale Gruny. 

19. Αναφορές που αναβάλλονται 

Η συζήτηση επί των αναφορών 0261/2005 και 0305/2010 αναβάλλεται· θα 
προγραμματιστεί εκ νέου συζήτησή τους σε προσεχή συνεδρίαση.

20. Αναφορές υπό το τμήμα Β

 Η εξέταση των αναφορών 1098/98, 535/2002, 689/2004, 727/2005, 827/2005, 
155/2006, 442/2006, 494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 250/2007, 286/2007, 
704/2007, 781/2007, 842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 185/2009, 610/2009, 
683/2009, 1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 1485/2009, 
1777/2009, 1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 284/2010, 307/2010, 317/2010, 
322/2010, 327/2010, 347/2010, 360/2010, 396/2010, 397/2010 και 408/2010 
περατώνεται βάσει των γραπτών πληροφοριών που παρέσχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 Παραμένει ανοικτή η εξέταση των ακόλουθων αναφορών:
- 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 716/2008 και 120/2010 -

κατόπιν αιτήματος του Willy Meyer· 
- 1003/2005 και 249/2007 - κατόπιν αιτήματος της Margrete Auken. 

21. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης 

 Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ., και Τρίτη 
25 Ιανουαρίου 2011, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ., στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.33 μ.μ.

Παραρτήματα: 
Κατάλογος αναφορών που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία συνεδρίαση (της 
9ης Νοεμβρίου 2010)
Κατάλογος αναφορών η εξέταση των οποίων αναμένεται να περατωθεί βάσει του 
παραρτήματος των σημειωμάτων της προέδρου
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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 (1, 2), Chrysoula Paliadeli (1, 2), Willy Meyer (1, 2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1, 2), Ágnes Hankiss (1)

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

Elena Băsescu (2), Pascale Gruny (1, 2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (2), Victor Boştinaru (1, 2), Michael Cashman (1, 
2), Judith A. Merkies (1), Diana Wallis (1, 2), Margrete Auken (2), Tatjana Ždanoka (1, 2), Roger Helmer (1), Bairbre de Brún (2),  
Angelika Werthmann (1, 2) 

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 (2), Zoltán Bagó (1), Tamás Deutsch (1), Mairead McGuinness (1), Axel Voss (1), Gerald Häfner (1,2), Marta 
Andreasen (1, 2)

187 (2)

Petru Constantin Luhan (1), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (1), Norica Nicolai  (2)

193 (3)

Elena Oana Antonescu (2), Sebastian Valentin Bodu (2), Jill Evans (2), Salvador Garriga Polledo (2), Gabriel Mato Adrover (2), Iosif
Matula (2), Marian-Jean Marinescu (2), Veronica Lope Fontagné (2), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (2), Traian Ungureanu (2), 
Theodor Dumitru Stolojan (2), Cristian Dan Preda (2), Inés Ayala Sender (1, 2) 

49 (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 fuq l-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/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 1.12.2010
(2) 2.12.2010
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Valeriu Turcan (spokesperson of the Presidency of Romania), Bogdan Mănoiu (Minister for European Affairs), Ion Galea (legal 
adviser)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
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