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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2011)198_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 14ης Ιουνίου 2011, από τις 15:00 έως τις 18:30,

και της 15ης Ιουνίου 2011, από τις 9:00 έως τις 12:30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη, 14 Ιουνίου 2011, στις 15:05, υπό την προεδρία της κ. 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 466.986)

Η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Η Πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα είναι παρόντες αναφέροντες στα ακόλουθα σημεία 
της ημερήσιας διάταξης: 

Σημείο 6 - Αναφορά 0273/2010 σχετικά με το χώρο διάθεσης αποβλήτων στη 
Malagrotta, κοντά στη Ρώμη - παρόντες θα είναι επίσης διοικητικοί υπάλληλοι από 
την επαρχία·
Σημείο 8 - Αναφορά 1617/2009 σχετικά με τις επιπτώσεις από τη διάνοιξη σε 
μεγαλύτερο βάθος του λατομείου ασβεστόλιθου πλησίον του Angoulême, στη Γαλλία·
Σημείο 9 - Αναφορά 0651/2010 σχετικά με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στην 
Ισπανία· 
Σημείο 14 - Αναφορά 1109/2010 σχετικά με την παροχή βοήθειας σε ιταλική ΜΚΟ·
Σημείο 15 - Αναφορά 0580/2010 σχετικά με τον κλάδο χονδρεμπορίου ιχθύων στην 
Ισπανία· 
Σημείο 17 - Αναφορά 0726/2010 σχετικά με τα τέλη ταξινόμησης οχημάτων·
Σημείο 18 - Αναφορά 1053/2010 σχετικά με τη διπλή φορολογία στην Ιταλία και τη 
Γερμανία·
Σημείο 19 - Αναφορά 0652/2010 σχετικά με τις επικουρικές συντάξεις γάλλων 
κατοίκων Βελγίου·
Σημείο 20 - Αναφορά 0595/2010 σχετικά με τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης 
και τις συντάξεις στη Δανία·
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Σημείο 21 - Αναφορά 1345/2009 και 0046/2010 σχετικά με τα υπαίθρια ορυχεία στην 
Πολωνία.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου έχει διανεμηθεί για σχολιασμό 
όσον αφορά την επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών για τους 
αναφερθέντες λόγους. Καθώς δεν υπάρχουν σχόλια επί των προτάσεων αυτών, 
θεωρούνται αποδεκτές ως έχουν.

3. Διάφορα
Ουδέν.

4. Αναφορά αριθ. 0163/2010, του P.B. (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με την 
πρόσβαση τρίτων στις προδικαστικές αποφάσεις του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ομιλητές: η πρόεδρος.
Απόφαση: Να ληφθεί υπόψη η γνωμοδότηση της Επιτροπής JURI και να εισαχθεί 
σχετική αναφορά στην αιτιολογική σκέψη της ετήσιας έκθεσης για τη δραστηριότητα 
της Επιτροπής Αναφορών.

5. Ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 2010 
(2010/2295(INI))
Εισηγητής: MEYER (GUE/NGL)
Ομιλητές: η πρόεδρος και ο εισηγητής
Εξέταση τροπολογιών: 
Εγκρίνονται οι τροπολογίες: 10, συμβ. 2, 12, 13, τεχνική τροπ. επί παρ. 2, 14, 15, 16, 
συμβ. 3, συμβ. 4, 21, 23, 24, 25, 26, συμβ. 5, 29, 30, συμβ. 6, 33, 1, συμβ. 1, προφ. 
τροπ. επί νέας αιτιολογικής αναφοράς 4α, 4, 5, 6 (ψηφοφορία κατά τμήματα), 7, 8 και 
9.
Καταπίπτουν οι τροπολογίες: 11, 17, 18, 20,19, 27, 28, 31, 32, 2 και 3. 
Απορρίπτονται οι τροπολογίες: 22, 34. 
Υποβάλλονται τροπολογίες: 43
Αποσύρονται τροπολογίες: 0
Μη παραδεκτές τροπολογίες: 0

Απόφαση: Η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα με 21 ψήφους υπέρ.

6. Αναφορά αριθ. 0273/2010 της Mariagrazia Canuti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
το χώρο διάθεσης αποβλήτων στη Malagrotta, κοντά στη Ρώμη

Ομιλητές: η πρόεδρος, Piergiorgio Benvenuti (εξ ονόματος της αναφέροντος), 
Claudio Vesselli (εξ ονόματος της επαρχίας της Ρώμης), Giuseppe Manganaro (εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Peter Jahr, Judith Merkies και Margrete 
Auken.
Η επιτροπή αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα της κατάστασης που εκθέτει η 
αναφέρουσα, την οποία αναγνωρίζει και ο εκπρόσωπος της εν λόγω επαρχίας, και 
τονίζει τη βούληση των αρχών να κλείσει ο χώρος διάθεσης αποβλήτων λόγω των 



PV\870854EL.doc 3/11 PE467.190v01-00

EL

επιβαρυντικών επιπτώσεών του στην υγεία και την ασφάλεια, ιδίως, του τοπικού 
πληθυσμού.
Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός, εν αναμονή περαιτέρω 
ενημέρωσης από την Επιτροπή.

7. Εξέταση της έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των 
αποβλήτων βάσει των αναφορών 2011/2038 που ελήφθησαν, 2011/2038(INI))
Εισηγητής: ITURGAIZ (EPP)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Carlos Iturgaiz, Karolina Fras (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Judith 
Merkies και Margrete Auken.
Τα μέλη χαιρετίζουν το έγγραφο εργασίας και πληροφορούνται ότι στη συνεδρίαση 
του Ιουλίου θα υποβληθεί η μελέτη εξωτερικών εμπειρογνωμόνων που καταρτίζεται 
από το Τμήμα Πολιτικής.

8. Αναφορά αριθ. 1617/2009 του Ivan Martin, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
«ADEVAC» και «Stop Nuisances», σχετικά με τις επιπτώσεις της προβλεπόμενης 
διάνοιξης σε μεγαλύτερο βάθος του λατομείου ασβεστόλιθου Chaumes de la 
Bergerie (La Couronne, Charente) πάνω από δύο κοιτάσματα υπογείων υδάτων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ivan Martin (αναφέρων), Maria Brattemark (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή), Philippe Boulland.
Απόφαση: Τα μέλη επικροτούν τον αναφέροντα για την ξεκάθαρη παρουσίαση και 
για τη λεπτομερέστατη και καλά τεκμηριωμένη πληροφόρηση. Ο φάκελος της 
αναφοράς παραμένει ανοικτός, εν αναμονή περαιτέρω ενημέρωσης από την Επιτροπή 
και διευκρινίσεων από τις γαλλικές αρχές.

o O o

Την προεδρία αναλαμβάνει από τις 16:55 έως τις 17:05 ο κ. Willy Meyer (αντιπρόεδρος) 

Κοινωνικές Υποθέσεις

9. Αναφορά αριθ. 0331/2010 του Ignacio Ruipérez Aguirre, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Ισπανία 
και
Αναφορά αριθ. 0651/2010 του Juan María García Gil, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συνδικαλιστικής ένωσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, σχετικά 
με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Ισπανία

Ομιλητές: Willy Meyer, Camilo Cela Elizagarate (εξ ονόματος του αναφέροντος), 
Ignacio Ruiperez Aguirre (αναφέρων), Δημήτριος Δημητρίου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), 
Carlos Iturgaiz, Miguel Angel Martinez Martinez, Philippe Boulland και Margrete 
Auken.
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Απόφαση: Οι φάκελοι των αναφορών παραμένουν ανοικτοί, εν αναμονή περαιτέρω 
ενημέρωσης από την Επιτροπή, ιδίως για να αποσαφηνιστεί η σχέση μεταξύ Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και των οδηγιών για το χρόνο εργασίας και για την 
ασφάλεια της εναέριας κυκλοφορίας. Η Επιτροπή θα συμβουλευτεί τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 17:35

Συνεδρίαση των συντονιστών από τις 17:35 έως τις 18:30 (κεκλεισμένων των 
θυρών)

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2011, στις 9:05, υπό την 
προεδρία της κ. Χρυσούλας Παλιαδέλη (αντιπροέδρου).

10. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση 2010 του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
(2011/2106(INI))
(προθεσμία κατάθεσης τροπ.: 24.06.2011, 13:00 / έγκριση: 13.07.2011)
Εισηγήτρια: IOTOVA (S-D)
Ομιλητές: Χρυσούλα Παλιαδέλη, η εισηγήτρια, Margrete Auken, Peter Jahr, και 
Gérard Legris και Leonor Costa Rosa(Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Εξέταση του σχεδίου έκθεσης

11. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του προϋπολογισμού για το 
2012 – όλα τα τμήματα – Διαμεσολαβητής (BUD) όπως τροποποιήθηκε από το 
Συμβούλιο
(2011/2020)(BUD))
(προθεσμία κατάθεσης τροπ.: 23.06.11, 18:00 / έγκριση: 13.07.2011)
Εισηγήτρια: KOCH-MEHRIN  (ALDE)
  
Ομιλητές: Χρυσούλα Παλιαδέλη, Peter Jahr (εκ μέρους της εισηγήτριας) και Leonor 
Costa Rosa (Ευρωπαϊκή Επιτροπή). 
Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης

Ανταγωνισμός

12. Αναφορά αριθ. 0580/2010 του Salvador López Florencio, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης χονδρεμπόρων ιχθύων «El Barranco», σχετικά με το 
μονοπώλιο της «Mercasevilla» στο χονδρεμπόριο ιχθύων
  
Ομιλητές: Χρυσούλα Παλιαδέλη, José Ramon Rodriguez Fajó Pérez (εξ ονόματος 
του αναφέροντος), Joaquin Moeckel Gil (εξ ονόματος του αναφέροντος), Rafael
Dominguez Romero (Πρόεδρος της Comité Intersyndical de Mercasevilla), Jimenez
Becerril Barrio, Willy Meyer, Carlos Iturgaiz και Laeticia Lecesne (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή). 
Πραγματοποιείται ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των αναφερόντων και του προέδρου 
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της Mercasevilla, κ. Rafael Dominguez Romero.
Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός, εν αναμονή περαιτέρω 
ενημέρωσης από την Επιτροπή.

13. Αναφορά αριθ. 0752/2010 της M. Bateman, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
άδικους και καταχρηστικούς όρους στα συμβόλαια μίσθωσης καταστημάτων 
κατανάλωσης ποτών στο Ηνωμένο Βασίλειο
  
Ομιλητές: Χρυσούλα Παπαδέλη, Joao Cardoso Pereira (Ευρωπαϊκή Επιτροπή) 
Απόφαση: Η υπόθεση κλείνει μετά την απάντηση της Επιτροπής.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της κ. Erminia Mazzoni (προέδρου)

14. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

 Αποφάσεις για την περαιτέρω συζήτηση επί των αναφορών σχετικά με τις επιπτώσεις 
του ισπανικού νόμου περί αιγιαλού, «Ley de Costas», στα δικαιώματα των ευρωπαίων 
πολιτών και κατοίκων που αφορούν την ιδιωτική ακίνητη περιουσία τους 
(συνεδριάσεις Απριλίου και Μαΐου). 
Αποφάσεις: 
α) να συγκεντρωθούν οι αναφορές που εμπίπτουν στην έκθεση Auken και να 

επανεξεταστούν, ιδίως σε συνάρτηση με την πρόσφατη απόφαση του ΔΕΕ·
β) να ληφθεί από τις ισπανικές αρχές λεπτομερέστερη ενημέρωση σχετικά με τη 

συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ισπανικό κοινοβούλιο για την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας περί αιγιαλού·

γ) αφού πραγματοποιηθεί η ενημέρωση, να εξεταστεί από τους συντονιστές σε 
επόμενη συνεδρίαση το ενδεχόμενο υποβολής έκθεσης επί του θέματος στην 
ολομέλεια·

δ) προτείνεται η διοργάνωση σεμιναρίου για τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών, 
με θέμα τον ισπανικό νόμο «Ley de Costas», για την καλύτερη εκτίμηση των 
νομικών πτυχών του ζητήματος και τη σχέση του με το ευρωπαϊκό δίκαιο·

ε) να ληφθεί το θέμα αυτό υπόψη κατά την κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης για 
την προτεινόμενη ακρόαση περί του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις 
6 Οκτωβρίου·

στ) να αποσταλεί αναλυτική επιστολή στους αναφέροντες, εξηγώντας τις αποφάσεις 
που ελήφθησαν.

 Διερευνητικές επισκέψεις στη Βουλγαρία και στο Βερολίνο:
 Απόφαση: Έγκριση του σχεδίου προγράμματος για την επίσκεψη στη Βουλγαρία.
 Αναβάλλεται η διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο.

 Εξέταση του ενδεχομένου υποβολής ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης από 
κοινού με την Επιτροπή PECH. 
Απόφαση: Αναβάλλεται μέχρι τη διεξαγωγή της προσεχούς ακρόασης της Ομάδας 
EPP επί του ίδιου θέματος και εν αναμονή των περαιτέρω διαβουλεύσεων με την 
Επιτροπή PECH.

 Περαιτέρω εξέταση αιτήματος του κ. Klein.
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Απόφαση: Να αποσταλεί στην Επιτροπή επιστολή σχετικά με την τήρηση των 
προηγούμενων αποφάσεων και να ζητηθεί από τον αρμόδιο επίτροπο να επιστήσει την 
προσοχή των γερμανικών αρχών στην ανάγκη διεξαγωγής επιπλέον συνεδριάσεων για 
την επανεξέταση της κατάστασης. Δεν θεωρείται πρόσφορη η σύσταση εξεταστικής 
επιτροπής, την οποία εισηγείται ο αναφέρων.

 Ικανοποίηση αιτήματος για εκπόνηση έκθεσης σχετικά με την ιθαγένεια.
Απόφαση: Εγκρίνεται η εκπόνηση έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με την ευρωπαϊκή 
ιθαγένεια, υπό το φως της συμφωνίας που επετεύχθη με την Επιτροπή LIBE 
(εισηγήτρια: Adina-Ioanna Valean, ALDE).

Εξέταση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της 12ης και 13ης 
Ιουλίου, και αιτήματος της Ομάδας EPP να συμπεριληφθεί, με τη διαδικασία του 
επείγοντος, η εξέταση των αναφορών που έχουν κατατεθεί επί του προϋπολογισμού 
των Ευρωπαϊκών Σχολείων. 
Απόφαση: Έγκριση της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένου του σημείου για 
τα Ευρωπαϊκά Σχολεία. Να προσκληθούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, εάν δεν 
προκύψουν ενστάσεις εντός 48ώρου. (Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, η 
γραμματεία δεν θα δέχεται ενστάσεις).

 Διάφορα.
Οι συντονιστές ζητούν τη διενέργεια επείγουσας συζήτησης επί του θέματος των 
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Ισπανία και την Ευρώπη, ιδίως από τη σκοπιά 
της ασφάλειας, και καλούν την Επιτροπή TRAN να γνωμοδοτήσει.

15. Αναφορά αριθ.1109/2010 της Simone Eiler, γερμανικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη 
από μία ακόμα υπογραφή, σχετικά με την ενίσχυση από την ΕΕ της ιταλικής ΜΚΟ 
«Amici dei Bambini»

Ομιλητές: η πρόεδρος, Simone Eiler (αναφέρουσα), Alessandro Negro (ΜΚΟ 
«Amici dei Bambini»),  Salla Saastamoinen (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Tatjana Zdanoka 
και Victor Bostinaru. 
Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός, εν αναμονή αναλυτικότερης
απάντησης από την Επιτροπή.

16. Αναφορά αριθ. 0726/2010 του John E. Doherty, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Ιρλανδικής Ένωσης Αυτοκινητιστών (IDA), σχετικά με το τέλος ταξινόμησης 
αυτοκινήτων στην Ιρλανδία 
Ομιλητές: η πρόεδρος, John Doherty (αναφέρων, Τομεάρχης της IDA), John 
Lernihan (Πρόεδρος της IDA), Gerard Connolly (ερευνητής), Ann-Marie Bruhn 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Bairbre de Brun και Peter Jahr.
Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός. Η επιτροπή συμμερίζεται 
πλήρως τις ανησυχίες του αναφέροντος και καλεί την Επιτροπή να ζητήσει από την 
Ιρλανδία να ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία της με το δίκαιο της ΕΕ. Οι συντονιστές θα 
εξετάσουν την πρόταση υποβολής ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης.

17. Αναφορά αριθ. 1211/2009 του Axel Engemann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διπλή φορολόγηση μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας
και
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Αναφορά αριθ. 1053/2010 των Antonio και Susanna Cifelli, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διπλή φορολογία στην Ιταλία και τη Γερμανία 
και
Αναφορά αριθ. 1404/2010 του Axel Engemann, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τη διπλή φορολόγηση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας
και
Αναφορά αριθ. 1584/2010 του Gerhardt Heinz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διπλή φορολόγηση στην Πορτογαλία και στη Γερμανία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Antonio Cifelli (αναφέρων), Marina Whitehouse και Franco 
Roccatagliata και Filip Switala (Ευρωπαϊκή Επιτροπή), Philippe Boulland και Peter 
Jahr.
Τα μέλη εκφράζουν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι οι διατάξεις της ενιαίας 
αγοράς και οι διατάξεις που σχετίζονται με την ελεύθερη κυκλοφορία και με τα 
δικαιώματα εγκατάστασης εξακολουθούν να επιτρέπουν την ύπαρξη στρεβλών 
καταστάσεων που θίγουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ.
Απόφαση: Οι φάκελοι των αναφορών παραμένουν ανοικτοί, εν αναμονή αποστολής 
επιστολής πρόσκλησης προς τις ενεχόμενες εθνικές αρχές για συμμετοχή τους στην 
επόμενη συζήτηση σχετικά με τις αναφορές. Εκκρεμεί, επίσης, περαιτέρω ενημέρωση 
από την Επιτροπή (σχετικά με την έρευνά της και τη μελλοντική πρότασή της όσον 
αφορά τους φραγμούς στη διασυνοριακή δραστηριότητα). 

18. Αναφορά αριθ. 0652/2010 του Pierre Gerard, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής για την υπεράσπιση των βέλγων μεθοριακών εργαζομένων που 
εργάζονται στη Γαλλία, «Comité de Défense des Frontaliers belgo-francais», 
σχετικά με τη φορολόγηση των γαλλικών επικουρικών συντάξεων στο Βέλγιο
και
Αναφορά αριθ. 006/2011 του Arsène Schmitt, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la Moselle», σχετικά με τη 
φορολόγηση στη Γερμανία των συντάξεων συνταξιοδοτημένων διασυνοριακών 
εργαζομένων που διαμένουν στη Γαλλία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Pierre Gérard (αναφέρων) και Alina Armenia(Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή).
Τα μέλη εκδηλώνουν παρόμοια ανησυχία με αυτή που εκφράστηκε στο προηγούμενο 
σημείο.
Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς 0652/2010 παραμένει ανοικτός, εν αναμονή 
αποστολής επιστολής προς τις εθνικές αρχές. Η συζήτηση επί της αναφοράς αριθ. 
0006/2011 αναβάλλεται.

19. Αναφορά αριθ. 0595/2010 της Henryka Magdalena Andersen, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τις δανικές διατάξεις για μειωμένες συντάξεις και την 
επακόλουθη μη τήρηση των αρχών του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του 
Συμβουλίου περί εφαρμογής των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους 
μισθωτούς και στις οικογένειές τους που κυκλοφορούν εντός της Κοινότητας
και
Αναφορά αριθ. 0799/2010 της Britta Schulz, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
δανικές διατάξεις για μειωμένη σύνταξη και τη συνεπαγόμενη μη τήρηση των 
αρχών του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 περί εφαρμογής των συστημάτων 
κοινωνικής ασφαλίσεως στους μισθωτούς και τις οικογένειές τους που 
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κυκλοφορούν εντός της Κοινότητας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Henryka Andersen (αναφέρουσα) και Felix Schatz 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή).
Απόφαση: Οι φάκελοι των αναφορών παραμένουν ανοικτοί. Να ζητηθεί με επιστολή 
από την Επιτροπή .περαιτέρω ενημέρωση.

Την προεδρία αναλαμβάνει από τις 12:03 έως τις 12:11 ο κ. Peter Jahr

20. Αναφορά αριθ. 1345/2009 του Michal Racki, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στην Κάτω Σιλεσία της Πολωνίας
και
Αναφορά αριθ. 0046/2010 της Irena Rogowska (πολωνικής ιθαγένειας), εξ 
ονόματος της ένωσης ‘Stop Odkrywce’ (παύση της υπαίθριας εξόρυξης), σχετικά 
με υπαίθριο λιγνιτωρυχείο στη Νότια Σιλεσία της Πολωνίας

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Irena Rogowska (αναφέρουσα), J.F. Brakeland(Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή), Lidia Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru και Lena 
Kolarska Bobinska. 
Απόφαση: Ο φάκελος της αναφοράς παραμένει ανοικτός, εν αναμονή περαιτέρω 
ενημέρωσης από την Επιτροπή. 

21. Αναφορές που προτείνεται να περατωθούν κατόπιν της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων εγγράφων που ελήφθησαν

Κλείνουν οι φάκελοι των αναφορών αριθ. 0826/2001, 0448/2003, 0298/2005, 
0897/2007, 1419/2008, 1849/2008 0415/2009, 1155/2007, 1324/2007, 1459/2007, 
893/2008, 1019/2008, 1066/2008, 0202/2009, 0303/2009, 0588/2009, 0737/2010, 
0710/2009, 1580/2009, 1117/2010, 0178/2010, 0303/2010, 0723/2010, 0749/2010, 
0867/2010, 0920/2010, 0937/2010, 0967/2010, 0977/2010, 1099/2010, 1217/2010, 
1230/2010, 1261/2010, 1301/2010, 1305/2010, 1325/2010, 1338/2010, 1389/2010, 
1401/2010, 1420/2010, 1434/2010, 1436/2010, 1446/2010, 1462/2010, 1514/2010, 
1523/2010, 1563/2010 και 1644/2010 κατόπιν γραπτής ενημέρωσης που ελήφθη από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Οι αναφορές αριθ. 0637/2006, 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 
0503/2010, 0804/2010, 1073/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1458/2010, 0415/2009 και 
1631/2009 μεταφέρονται από το τμήμα B και οι φάκελοί τους παραμένουν ανοικτοί.

22.  Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
 12 Ιουλίου 2011, από τις 15:00 έως τις 18:30
 13 Ιουλίου 2011, από τις 09:00 έως τις 12:30

o O o

Παραρτήματα:
Αναφορές που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (23-24 Μαΐου 2011).
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να αποσυρθούν, να περατωθούν ή να 
επανεξετασθούν βάσει του παραρτήματος των σημειωμάτων του 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), Ágnes Hankiss (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Chrysoula Paliadeli (2)

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

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1), Heinz K. Becker (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Philippe Boulland (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Giles Chichester (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-
Bobińska (2), Edward McMillan-Scott (1), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith A. Merkies (1), Willy Meyer (1,2), Mariya 
Nedelcheva (1), Iliana Malinova Iotova (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2) Diana Wallis (1), Rainer Wieland (1), Angelika Werthmann 
(1,2), Tatjana Ždanoka (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

Zoltán Bagó (1), Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1,2), Marian Harkin (1,2), Keith Taylor (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

Marco Scurria (1) 

193 (3)

Inés Ayala Sender (1), Piotr Borys (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (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) 14.6.2011
(2) 15.6.2011
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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

Piergiorgio Benvenuti, Claudio Vesselli (Provincia di Roma), Annabella Portanova (Provincia di Roma), Ivan Martin, Camilo Cela 
Elizagarate (USCA, Chairman), Ignacio Ruipérez Aguirre, Gloria Carmona Albarrán, Almudena López Valverde, Simone Tanja Eiler, 
Alessandro Negro (NGO "Amici dei Bambini"), Joaquín Moeckel Gil ("El Barranco"), Juan José Morillo Castro, José Ramón 
Rodríguez-Fajó Pérez , Florencio Franco Colchero, Rafael Dominguez Romero, Riccardo Aceina Florido, Rafael Ibanéz Reche, John E. 
Doherty (Branch Chairman), John Lernihan (National Chairman, founder), Gerard Connolly, Brieg Mc Guinness, Margaret Teresa 
Connolly, Antonio Cifelli, Pierre Gérard (Comité de Défense des Frontaliers belgo-français CDF), Jean Stasser, Yvon Lefort (CDF), 
Henryka Magdalena Andersen, Irena Rogowska, Zdzislaw Tersa, Robert Chrusciel, Andrezej Holdenmajer, Tomasz Wásniewski, Iwo 
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Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Leonor Costa Rosa, Gabrielle Kremer, Giuseppe Mangarano, Karolina Fras, Maria Brättemark, Nathy 
Gilligan, Vanessa Villarnoya, Laetitia Lecesne, Gérard Legris, Ann-Marie Bruhn, Patrizia De Luca, Salla Saastamoinen, Marina 
Whitehouse, Alina Armenia, Marin Gajda, Felix Schatz, Filip Switala

REPER Maria Teresa Collantes (REPER ES), Izarzusaza Uriarte Jesus (REPER ES), Mauricette Peron (REPER ES), 
Maria Mihailescu (REPER RO)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Oana Matei, Cornelia Gheorghiu, Ana Pisonero (Europa press), Kararzyna Gorgol

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Leo Cox, Virginie Remacle

Ambroise Perrin, Maria Irene Giunzella, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meyer, Sam Kynman
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Brian Carthy, Mireia Rovira, Elvira Hernandez

Katarin Weikl
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