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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ(2011)193_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 24ης Ιανουαρίου 2011, από 15.00 έως 18.30

και της 25ης Ιανουαρίου 2011, από 09.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011 στις 15.07, υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου). 

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 456.777)

Προτού προβεί σε παρατηρήσεις επί της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι ένα 
νέο μέλος ορίστηκε σε αντικατάσταση της Pascale Gruny και ότι ο Philippe Boulland 
ορίστηκε από την ομάδα ΕΛΚ ως μέλος της Επιτροπής Αναφορών.

Η πρόεδρος γνωστοποίησε στα Μέλη ότι από την έγκριση της ημερήσιας διάταξης από τους 
Συντονιστές τον Δεκέμβριο ορισμένες τροποποιήσεις κατέστησαν αναγκαίες. Κατά συνέπεια 
τα σημεία 5 και 7 της απογευματινής συνεδρίασης της Δευτέρας που αφορούσαν αντιστοίχως 
τη συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση Busuttil και την ανιχνευσιμότητα των αποβλήτων 
αναβλήθηκαν για μια προσεχή συνεδρίαση. Το σημείο 13 σχετικά με μια πρώτη ανταλλαγή 
απόψεων επί της Ετήσιας Έκθεσης της Επιτροπής αναβλήθηκε για τη συνεδρίαση του 
Φεβρουαρίου, εν αναμονή του διορισμού εισηγητή και της δημοσίευσης επικαιροποιημένων 
στοιχείων σχετικά με τις αναφορές που ελήφθησαν το 2010.

Η πρόεδρος δήλωσε περαιτέρω ότι οι αναφέροντες θα είναι παρόντες κατά την εξέταση των 
σημείων 6, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20 και 21, και ότι τα πρακτικά θα εγκριθούν στην αρχή της 
πρωινής συνεδρίασης της επόμενης ημέρας.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τις ανωτέρω τροποποιήσεις.

Λαμβάνουν τον λόγο: Angelika Werthmann (που ζήτησε το θέμα σχετικά με τις αναφορές για 
τον ισπανικό νόμο περί ακτών να περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη της προσεχούς 
συνεδρίασης), Peter Jahr (που αναφέρθηκε στο θέμα των επειγουσών αναφορών, το οποίο θα 
θέσει στη συνεδρίαση των συντονιστών),  Margrete Auken (που δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι 
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περατώθηκε η εξέταση των ρουμανικών αναφορών σχετικά με την ελευθερία του Τύπου στη 
Ρουμανία, που είχαν συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου), Carlos José Iturgaiz Angulo 
(που δήλωσε ότι επιθυμεί να γίνει μια τροποποίηση στα πρακτικά της συνεδρίασης του 
Δεκεμβρίου), Victor Bostinaru (που αναφέρθηκε στη συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων 
σχετικά με τις ρουμανικές αναφορές),  Rainer Wieland (που ζήτησε να παρακολουθούνται 
καλύτερα τα ηλεκτρονικά του μηνύματα προς τη Γραμματεία σχετικά με την προθεσμία των 
εγγράφων SIR) και η πρόεδρος που επισήμανε ότι τα θέματα που σχετίζονται με τα πρακτικά 
πρέπει να τεθούν το επόμενο πρωί, και ότι το ζήτημα σχετικά με τις ρουμανικές αναφορές θα 
συζητηθεί κατά τη συνεδρίαση των Συντονιστών.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Το παράρτημα στις ανακοινώσεις της προέδρου έχει διανεμηθεί για την υποβολή 
παρατηρήσεων σχετικά με την επανέναρξη ή τη περάτωση της εξέτασης ορισμένων 
αναφορών για τους αναφερόμενους λόγους. Δεδομένου ότι δεν υποβλήθηκαν παρατηρήσεις 
σχετικά με τις συστάσεις αυτές, θεωρήθηκαν εγκριθείσες.

3. Διάφορα

Ουδέν.

4. Aριθ. 273/2010 της Mariagrazia Canuti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τον χώρο 
διάθεσης αποβλήτων Malagrotta κοντά στη Ρώμη

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Mariagrazia Canuti (αναφέρουσα), Ion Codescu 
(Εκπρόσωπος της Επιτροπής), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr και
Victor Bostinaru.
Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή στις ιταλικές αρχές (Sindaco +Pres. Regione), που θα 
προσκληθούν επίσης στη προσεχή συζήτηση της Επιτροπής επί της αναφοράς.

5. Αριθ. 1405/2007 του Ivaylo Asenov Krastev, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «προστασία της υγείας και της ζωής του πληθυσμού και του 
περιβάλλοντος», σχετικά με παράνομη λειτουργία χώρου διάθεσης στερεών οικιακών 
αποβλήτων

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Ventzislav Bojilov που εκπροσωπεί τον Ivaylo Asenov 
Krastev (αναφέροντα), Detelin Ivanov και  Jean-Francois Brakeland (Εκπρόσωποι της 
Επιτροπής), Iliana Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann 
και Peter Jahr.
Απόφαση: : Η αναφορά θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας.

6. Αριθ.  78/2007 του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων σε τοποθεσία στην Ανατολική Αττική

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Μαυρουδής Βορίδης (αναφέρων), Γεώργιος-Σταύρος 
Κρεμλής (Εκπρόσωπος της Επιτροπής), Νικόλαος Σαλαβράκος και Angelika Werthmann.
Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος.
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*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo, αντιπροέδρου.

*

7. Αριθ. 1292/2009 του Juozas Imbrasas, λιθουανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΚ σε σχέση με 
προβλεπόμενη μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στη Βίλνα  

Λαμβάνουν τον λόγο: ο πρόεδρος, Juozas Imbrasas (αναφέρων και ΒΕΚ), Peter Vajda 
(Εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Victor Bostinaru.
Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

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

*

8.  Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών από 17.10-19.10)

***

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.05 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου

9. Αποφάσεις των συντονιστών

α. Κατανομή εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων
Οι συντονιστές επιβεβαίωσαν τη χρησιμοποίηση του συστήματος d´Hondt για την κατανομή 
των εκθέσεων και των γνωμοδοτήσεων όπως είχε συμφωνηθεί στην αρχή της 
κοινοβουλευτικής περιόδου. Προτάθηκε να παρασχεθούν διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο 
εφαρμογής του συστήματος. Η γνωμοδότηση προς την επιτροπή IMCO ανατέθηκε στην 
πρόεδρο με γραπτή διαδικασία λόγω χρονικών περιορισμών. Οι εναπομένουσες εκθέσεις και
γνωμοδοτήσεις πρόκειται να κατανεμηθούν στη προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών εάν οι 
συντονιστές καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία μεταξύ τους με βάση το σύστημα d´Hondt.

β. Υπόμνημα για επείγουσες αναφορές
Οι συντονιστές κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το ακόλουθο υπόμνημα:
Κάθε τακτικό μέλος της επιτροπής PETI δικαιούται να υποβάλει αίτηση για την εφαρμογή της 
διαδικασίας κατεπείγοντος επί μιας αναφοράς. Η αίτηση πρέπει να αιτιολογείται γραπτώς και 
να διαβιβαστεί στο γραφείο του προέδρου της επιτροπής. Σε περίπτωση που η σχετική αναφορά 
δεν έχει ακόμη κριθεί παραδεκτή με βάση το άρθρο 201, παράγραφοι 1 και 7, ο πρόεδρος 
εγγράφει το ζήτημα του παραδεκτού της αναφοράς στην ημερήσια διάταξη της πρώτης τακτικής 
συνεδρίασης της επιτροπής που ακολουθεί την ημερομηνία της αίτησης.

Ο πρόεδρος υποβάλλει την αναφορά στην πρώτη τακτική συνεδρίαση των συντονιστών που 
ακολουθεί την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την εφαρμογή της διαδικασίας 
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κατεπείγοντος. Ο πρόεδρος ενημερώνει επίσης την/τις αρμόδια/-ες επί της ουσίας επιτροπή/-ές 
και  επικοινωνεί με την Επιτροπή για γνωμοδότηση.

Οι Συντονιστές εξετάζουν τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν υπό το φως των 
γνωμοδοτήσεων και παρατηρήσεων της /των αρμόδιας/-ων επί της ουσίας επιτροπής/-ών και 
της Επιτροπής. Αφού οι Συντονιστές διαμορφώσουν τελική άποψη επί της αναφοράς , σύμφωνα 
με το άρθρο 192, ο πρόεδρος εγγράφει την αναφορά στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης 
της επιτροπής. Στη συνεδρίαση αυτή προσκαλούνται ο αναφέρων, τα μέλη της/των αρμόδιας/-
ων επιτροπής /-ών και η Επιτροπή.

Το τελικό συμπέρασμα της επιτροπής περιλαμβάνεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά 
με την Ετήσια Έκθεση της επιτροπής PETI.

γ. Προφορική ερώτηση σχετικά με την αναφορά 1565/2009 εξ ονόματος της FEPEX 
(ισπανική ομοσπονδία παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών, λουλουδιών και 
ζώντων φυτών)
Η προφορική ερώτηση θα συζητηθεί εκ νέου στη προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών, 
στην οποία θα διατίθεται μετάφραση στα αγγλικά και στα γαλλικά.

δ. Επισκέψεις αντιπροσωπειών και διερευνητικών αποστολών για το 2011
Θα εκπονηθεί σημείωμα από τη Γραμματεία σχετικά με την κατανομή των εδρών στις 
αντιπροσωπείες και στις διερευνητικές αποστολές και τους κανόνες που διέπουν την 
οργάνωσή τους.

ε. Λοιπές συμφωνίες μεταξύ των συντονιστών

i. Από την 1η Ιανουαρίου 2011 ο Κανονισμός του Κοινοβουλίου θα εφαρμόζεται σε όλες τις 
διαδικασίες της PETI. Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο πρόεδρος είναι η θεματοφύλακας του 
Κανονισμού.
  
ii. Από την 1η Ιανουαρίου 2011, η διαδικασία d'Hondt θα εφαρμόζεται όχι μόνο για την 
κατανομή των εκθέσεων και των γνωμοδοτήσεων αλλά και για τις αντιπροσωπείες και τις 
διερευνητικές αποστολές.

iii. Σε περίπτωση που ένας αναφέρων επιθυμεί να εξεταστεί εκ νέου η αναφορά του με βάση 
περαιτέρω νέα στοιχεία, υποβάλλει το σχετικό αίτημα στον πρόεδρο, που διαβιβάζει το 
αίτημα στους συντονιστές για λήψη απόφασης.

iv. Με βάση επιστολή που απέστειλαν οι αναφέροντες, οι συντονιστές αποφάσισαν να 
εξετάσουν εκ νέου τις αναφορές για την ελευθερία του Τύπου στη Ρουμανία (αναφορές
733/2010 και 1235/2010).

Λαμβάνουν τον λόγο: Miguel Angel Martínez Martínez (σχετικά με τη συζήτηση που διεξήχθη 
στην Ολομέλεια πριν μερικές εβδομάδες επί της προφορικής ερώτησης για το ATMED 
(αναφορά 473/2008)), Norica Nicolai (που αναφέρθηκε στη κατάσταση των μέσων 
ενημέρωσης στη Ρουμανία), Gerald Häfner (που διαμαρτυρήθηκε κατά του τρόπου που 
διεξήχθη η ψηφοφορία σχετικά με το παραδεκτό των αναφορών για την ελευθερία του Τύπου 
στη Ρουμανία και για το γεγονός ότι κατά την ψηφοφορία βουλευτές της Ομάδας ΕΛΚ μη μέλη 
της επιτροπής PETI αντικατέστησαν μέλη της επιτροπής PETI), Angelika Werthmann (που 
ζήτησε και πάλι να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές για την παρακολούθηση των αναφορών 
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σχετικά με τον ισπανικό νόμο περί ακτών και άλλα συναφή θέματα), Margrete Auken (σχετικά 
με την ερμηνεία του συστήματος d'Hondt), Peter Jahr (που δήλωσε ότι αυτό αποτελεί ζήτημα 
των συντονιστών)και Victor Bostinaru (ο οποίος αναφέρθηκε στις επιπτώσεις στο πρόσωπό του 
μετά τη συζήτηση στην επιτροπή της 2ας Δεκεμβρίου 2010 όσον αφορά τον ρουμανικό νόμο για 
τα μέσα ενημέρωσης και ο οποίος παρουσίασε αντίγραφο επιστολής που είχε λάβει από τον 
επικεφαλής των Ειδικών Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιών).  

10. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 9 Νοεμβρίου, 22 Νοεμβρίου και
1-2 Δεκεμβρίου 2010

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις 9 και στις 22 Νοεμβρίου εγκρίνονται χωρίς 
τροποποιήσεις. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου εγκρίνονται, μετά από αίτηση 
του Carlos José Iturgaiz Angulo, με την ακόλουθη τροποποίηση στο σημείο 14 πρώτο μέρος:

Η Νομική Υπηρεσία τόνισε ότι οι απόψεις της αφορούν μόνο το ζήτημα της νομικής εφαρμογής 
του Ευρωπαϊκού Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις αναφορές που συνδέονται με το 
νόμο περί ακτών· αναγνώρισε ωστόσο ότι η ίδια η Επιτροπή Αναφορών είναι αρμόδια να 
εξετάζει θέματα που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία των δικαιωμάτων 
των πολιτών της ΕΕ· αν και αναγνωρίζει τον σύνθετο χαρακτήρα του ζητήματος, η κ. Wallis 
υποστήριξε την κατά περίπτωση προσέγγιση των αναφορών που λαμβάνονται με ιδιαίτερη 
έμφαση σε εκείνες που αφορούν δικαιώματα που προβλέπονται από τη Συνθήκη ΕΕ. Η δράση 
παρακολούθησης θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συζήτηση επί των αναφορών που έχουν 
συγκεντρωθεί παρουσία του Ισπανού Διαμεσολαβητή και την παραπομπή των αναφορών στην 
Επιτροπή Περιβάλλοντος και στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων.

11. Γνωμοδότηση σχετικά με την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους (ΙΜCO)
2010/2278(INI)
        (έγκριση IMCO: 28.02.2011 - ολομέλεια: 23.03.2011)
        - 1η ανταλλαγή απόψεων

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Nathalie Berger (Εκπρόσωπος της Επιτροπής), Peter Jahr 
και Margrete Auken.  Προθεσμίa κατάθεσης τροπολογιών: Πέμπτη 27 Ιανουαρίου στις 15.00.  
Ψηφοφορία στην επιτροπή: 1η Φεβρουαρίου 2011.

12. Συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση 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 LIBICKI)

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Αναστάσιος Νυχάς
(Εκπρόσωπος της Επιτροπής), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad 
Szymanski, Lena Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken και Peter Jahr.
Απόφαση: Μετά από εκτενή συζήτηση ζητήθηκε από την Επιτροπή να αποστείλει γραπτώς 
τις απαντήσεις της επί των ερωτήσεων που έθεσαν τα Μέλη κατά τη διάρκεια της συζήτησης. 
Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο είχε εφαρμοστεί η οδηγία EIA.

13. Αριθ. 1345/2009 του Michal Racki, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με υπαίθριο 
λιγνιτωρυχείο στην Κάτω Σιλεσία της Πολωνίας
και
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Αριθ. 46/2010 της Irena Rogowska, πολωνικής ιθαγένειας, εκ μέρους της ένωσης «Stop 
Odkrywce» (Παύση της υπαίθριας εξόρυξης) σε υπαίθριο ορυχείο λιγνίτη στη Νότια
Σιλεσία (Πολωνία)

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Irena Rogowska (αναφέρουσα), ο καθηγητής Ludwik 
Tomialojc (εκπρόσωπος του αναφέροντος), Alicja Kozlowska (Εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Lena Kolarska-Bobinska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor 
Bostinaru και Robert Chrusciel (Δήμαρχος της Ruja).
Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Πολωνίας.

14. Αριθ. 1843/2009 του Francis Pont, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με σοβαρούς 
κινδύνους για την υγεία εξαιτίας της ακατάλληλης διαχείρισης της μονάδας 
επεξεργασίας λυμάτων στην Béziers (Γαλλία)

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος και ο Helmut Bloech (Εκπρόσωπος της Επιτροπής), και ο 
Philippe Boulland
Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή στις γαλλικές τοπικές αρχές.

15. Αριθ. 1486/2009 του Bo Håkansson, δανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης 
της Δανίας για την Προστασία της Φύσης, σχετικά με τη χορήγηση άδειας από την 
κυβέρνηση της Δανίας για τη βυθοκόρηση με σκοπό τη συγκομιδή μυδιών σε περιοχές 
του δικτύου Natura 2000 και την επακόλουθη παραβίαση της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και 
της άγριας πανίδας και χλωρίδας

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Henning Mørk Jørgensen (ως εκπρόσωπος της Ένωσης της 
Δανίας για την Προστασία της Φύσης), Susanne Wegefelt (Εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman (Εκπρόσωπος της Επιτροπής) 
και René La Cour Sell (αναφέρων).
Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά τις επιπτώσεις επί της συγκεκριμένης περιοχής και το κατά 
πόσο θίγονται άλλες ευαίσθητες παράκτιες περιοχές.

16. Διερευνητική επίσκεψη στο Mellau/Damuls, Vorarlberg (Αυστρία) (29.09 -
1.10.2010) σχετικά με την αναφορά 672/2007 του Lothar Petter, αυστριακής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Επιτροπής δράσης κατά των σχεδιαζόμενων νέων εγκαταστάσεων 
χειμερινών αθλημάτων στο Mellau και στο Damüls του Vorarlberg (Αυστρία), η οποία 
συνοδεύεται από 26 υπογραφές, σχετικά με σχεδιαζόμενη κατασκευή χιονοδρομικών 
αναβατήρων και τελεφερίκ στις περιοχές Mellau και Damüls
- εξέταση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, Rainer Wieland (αρχηγός της αντιπροσωπείας), Marianne 
Muller (Εκπρόσωπος της Επιτροπής), Lothar Petter (αναφέρων), Eva Lichtenberger, Angelika 
Werthmann και Victor Bostinaru.
Απόφαση: Οι συντονιστές θα κληθούν να εξετάσουν προφορική ερώτηση προς την 
Ολομέλεια.
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Θα αποσταλεί επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Αυστρίας. Η έγκριση της έκθεσης 
σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη έχει προγραμματιστεί για τη συνεδρίαση στις 15-16 
Μαρτίου. Για μια ακόμη φορά οι ανησυχίες των Μελών εστιάστηκαν στην εφαρμογή της 
οδηγίας EIA.

17. Αριθ. 689/98 του David Petrie, βρεταvoύ υπηκόoυ, σχετικά με τηv κατάσταση
τωv λεκτόρωv ξέvωv γλωσσώv στα ιταλικά πανεπιστήμια

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, David Petrie (αναφέρων), Δημήτριος Κοντιζάς 
(Εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete Auken, Victor Bostinaru και Peter Jahr (που 
υπογράμμισε ότι η αναφορά πρέπει να εγγραφεί εκ νέου στην ημερήσια διάταξη πριν από το 
τέλος του έτους).
Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ιταλίας.

18. Αριθ. 1132/2009 του H.M., πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
πορτογαλικής ένωσης τουριστικών επιχειρήσεων «AETP», σχετικά με ελλιπή διαφάνεια 
στο πλαίσιο αιτήσεων ενίσχυσης από τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ

Λαμβάνουν τον λόγο: η πρόεδρος, H.M. (αναφέρων), Dirk Peters (Εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Peter Jahr και Victor Bostinaru.
Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή.

19. Αναφορές υπό το σημείο Β
Οι αναφορές 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 
705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 
1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 
455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 
619/2010, 620/2010, 639/2010 και 718/2010 περατώνονται επί τη βάσει των γραπτών
απαντήσεων της Επιτροπής.

Οι αναφορές 642/2009 και 1772/2009 θα αφαιρεθούν από το σημείο B και θα συζητηθούν ως 
θέματα υπό το σημείο "A" σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.  Η αναφορά 725/2010 επίσης θα 
αφαιρεθεί από το σημείο B και θα συζητηθεί ως θέμα υπό το σημείο "A" σε μεταγενέστερη 
συνεδρίαση με βάση γνωμοδότηση της επιτροπής PECH. Η αναφορά θα διαβιβαστεί επίσης 
στην επιτροπή IMCO προς ενημέρωση.

20. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης 

Βρυξέλλες 
1η Φεβρουαρίου 2010, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.35.
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Παραρτήματα:
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (1-2 
Δεκεμβρίου 2010)
Κατάλογος των αναφορών που πρέπει να περατωθούν ή να εξεταστούν εκ νέου σύμφωνα με το 
Παράρτημα στις ανακοινώσεις της προέδρου
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