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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2011)0908

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 8ης Σεπτεμβρίου 2011, ώρα 15.00 έως 18.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011, στις 15.12, υπό την προεδρία της κ. 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

Διεξάγεται συνεδρίαση των συντονιστών κεκλεισμένων των θυρών, από 15.12 έως 16.05.

Η πρόεδρος αρχίζει τη συνεδρίαση ανακοινώνοντας ότι ο συνάδελφος και Μέλος Jaroslaw 
Walesa υπήρξε πρόσφατα θύμα σοβαρού ατυχήματος και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά 
είναι εκτός κινδύνου. Η πρόεδρος αναφέρει ότι διαβίβασε μήνυμα συμπάθειας της επιτροπής 
και ευχές για ταχεία ανάρρωση.

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2011)200_1v1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

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

Σημείο 8: Αναφορά 1542/2010, σχετικά με τη διατήρηση της καφέ αρκούδας στη 
Γαλλία 
Σημείο 10: Αναφορά 922/2010, σχετικά με τη ρύπανση των εκβολών του ποταμού 
Burgo (επαρχία La Coruña)
Σημείο 13: Αναφορά 192/2009, σχετικά με τους συμβασιούχους υπαλλήλους στα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις:

14-15 Ιουνίου 2011 PV_PE 467.190
12-13 Ιουλίου 2011 PV_PE 469.879
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Τα πρακτικά εγκρίνονται άνευ τροποποιήσεων.

3. 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. Η Tatjana Ždanoka ζητεί να μην κλείσει η αναφορά 1746/2008
έως ότου καταστεί δυνατή η πρόσβαση των μελών στην απάντηση της επιτρόπου κ. 
Reding με ημερομηνία 24/2/2011. Καθώς δεν υπήρξαν άλλες αντιρρήσεις σχετικά με 
τις συστάσεις αυτές, θεωρείται ότι εγκρίθηκαν.

4. Διάφορα

Ουδέν

5. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών:

- Διερευνητικές επισκέψεις 2011 και 2012
Αποφασίστηκε ότι θα πραγματοποιηθεί διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο, στις 
24/25 Νοεμβρίου 2011, η οποία θα περιλαμβάνει επαφές με τη Jugendamt, 
οικογενειακά δικαστήρια, το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων και την Επιτροπή 
Αναφορών της Bundestag. 
Πέραν τούτου αποφασίσθηκε να αρχίσει η διοργάνωση της διερευνητικής 
επίσκεψης στη Ρουμανία στις 24-25 Νοεμβρίου 2011, αφού προηγηθεί η τυπική 
έγκριση. Οι πολιτικές ομάδες καλούνται να συμφωνήσουν για το πρόγραμμα της εν 
λόγω επίσκεψης και να ενημερώσουν το Προεδρείο το ταχύτερο δυνατόν όσον 
αφορά τη σύνθεση των δύο αντιπροσωπειών (έως την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 
2011).
Για διερευνητικές επισκέψεις στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και τα 
γερμανο-τσεχικά σύνορα το 2012, μπορεί να υποβληθεί σχέδιο προγράμματος 
στους συντονιστές κατά τη συνεδρίαση του Οκτωβρίου. Τελικά, το θέμα μια 
ενδεχόμενης διερευνητικής αποστολής στην Ισπανία θα εξετασθεί σε ένα 
μεταγενέστερο στάδιο.

- Το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων της Επιτροπής αναφορών για το 2012
εγκρίθηκε με τον όρο ότι θα προηγηθεί διασάφηση με την επιτροπή REGI όσον 
αφορά τον κίνδυνο σύγκρουσης για τις ημερομηνίες του Φεβρουαρίου και του 
Μαρτίου.

- Το σχέδιο προγράμματος για την κοινή ακρόαση σχετικά με την εφαρμογή του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στις 6 Οκτωβρίου εγκρίνεται.

- Σημεία προς ενημέρωση και αιτήματα παρακολούθησης:
● Απάντηση του επιτρόπου Dalli re EFSA: αποφασίσθηκε να ζητηθεί η γνώμη της 

επιτροπής ENVI επί του θέματος.
● Ιρλανδική απάντηση στην αναφορά 0161/2006 (Dan Brennan): Οι συντονιστές 

έλαβαν γνώση της αλληλογραφίας. Θα ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από 
τις ιρλανδικές αρχές.

● Αναφορά κ. Klein: οι συντονιστές έλαβαν υπό σημείωση και θα επανέλθουν επί 
του θέματος σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

● Αναφορά 148/2009 (Adisseo): εγκρίθηκε το σχέδιο επιστολής.
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● 8ο Εθνικό Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ευρωπαίων Διαμεσολαβητών: οι 
συντονιστές συμφώνησαν ότι η Margarete Auken και ο Αντιπρόεδρος Carlos 
Iturgaiz θα εκπροσωπήσουν την Επιτροπής αναφορών 

● Οι συντονιστές έλαβαν υπό σημείωση ότι ο επίτροπος Potocnik θα συμμετάσχει 
στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου

● Οι συντονιστές έλαβαν υπό σημείωση την επιστολή του ΒΕΚ Lamassoure 
(Επιτροπή Προϋπολογισμών) (η οποία διανεμήθηκε κατά τη συνεδρίαση), 
σχετικά με τον προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών σχολείων 

- Τα μέλη λαμβάνουν υπό σημείωση τα σημεία που προτείνονται για την ημερήσια 
διάταξη της συνεδρίασης του Οκτωβρίου. Ο Giles Chichester ζητεί να προστεθεί 
η αναφορά 1737/2008 (του Λόρδου Inglewood) Θα εξετασθεί επίσης επείγουσα 
αναφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών. Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης θα 
υποβληθεί προς έγκριση μέσω γραπτής διαδικασίας.

- Η Margarete Auken ανακινεί διαδικαστικό θέμα σχετικά με το καθεστώς της
Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο των διαδικασιών κοινοβουλευτικού 
προγραμματισμού. 

6. Αναφορά αριθ. 978/2008, του Παναγιώτη Μπούρα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του δημοτικού συμβουλίου της Μεγαλόπολης, σχετικά με την ανεπαρκή 
εφαρμογή εκ μέρους των ελληνικών αρχών των κοινοτικών κριτηρίων και 
διαδικασιών υποδοχής των αποβλήτων στο πλαίσιο έργου κατασκευής χώρου 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου, στην 
Ελλάδα

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Ιωάννης Κουνινιώτης (Εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor 
Boştinaru, Peter Jahr, Νικόλαος Σαλαβράκος.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή, εν αναμονή μιας πιο 
ικανοποιητικής απάντησης από την Επιτροπή και θα συζητηθεί εκ νέου πριν από το 
τέλος του 2011. Τα μέλη επικρίνουν την αδυναμία της Επιτροπής να παράσχει μια 
συγκεκριμένη απάντηση στις ανησυχίες των αναφερόντων, σε εύλογο χρονικό 
διάστημα 

7. Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων 
βάσει των αναφορών που ελήφθησαν (2011/2038(ΙΝΙ)) Εισηγητής: ITURGAIZ
(EPP)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Carlos José Iturgaiz Angulo, Jose Jorge Diaz del Castillo
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Judith A. Merkies, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Peter Jahr, Victor Boştinaru, Νικόλαος Σαλαβράκος.

Τα Μέλη συγχαίρουν τον εισηγητή για το έργο του, ζητούν ένα προσχέδιο για το πώς 
πρέπει να εξετάζονται οι συγκεκριμένα αναφορές σχετικά με τη διαχείριση των 
αποβλήτων και καλούν σε προβληματισμό για το πώς θα καταστεί η έκθεση 
λειτουργική. Ζητούν επίσης να διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια, πριν από την 
ψηφοφορία επί της έκθεσης.
Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίζεται για τις: 14 Σεπτεμβρίου, ώρα 
13.00
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Την προεδρία της συνεδρίασης αναλαμβάνει ο Carlos José Iturgaiz Angulo από 17.20 έως 17. 
55, οπότε επανέρχεται στην έδρα η Erminia Mazzoni.

8. Αναφορά αριθ. 1542/2010 του François Arcangeli, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Pays de l’Ours-Adet Maison des Associations», σχετικά με 
τη διατήρηση της καφέ αρκούδας στη Γαλλία

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Francois Arcangeli (αναφέρων), David Grimeaud, Marco 
Cipriani (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Sandrine Bélier.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή και θα διαβιβασθεί 
επιστολή στο γαλλικό Υπουργείο Περιβάλλοντος.

9. Αναφορά αριθ. 1532/2010 της Laura Di Carlantonio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το κυνήγι καφέ αρκούδας στη Βουλγαρία

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Marco Cipriani (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Sandrine Bélier.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή.

10. Αναφορά αριθ. 922/2010 του Manuel Antonio Cao Prado, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συντεχνίας αλιέων («Confraria de Pescadores») της La Coruña 
(Ισπανία), η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές ενώσεων, σχετικά με τη 
ρύπανση των εκβολών του ποταμού Burgo (επαρχία La Coruña)

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Manuel Antonio Cao Prado (αναφέρων), José Rizo Martin 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sandrine Bélier.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή. Οι συντονιστές θα εξετάσουν 
τη δυνατότητα διεξαγωγής διερευνητικής επιτόπου επίσκεψης, όπως το προτείνει ο 
αναφέρων. Επειδή η κατάσταση επιδεινώνεται, θα πρέπει να ασκηθούν πιέσεις στις 
ισπανικές αρχές προκειμένου να αναλάβουν δράση, τούτο δε υπό μορφήν επιστολής 
προς τη Μόνιμη Ισπανική Αντιπροσωπεία.

11. Αναφορά αριθ. 1766/2009, του Federico Cappello, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της (επαρχιακής) Ένωσης Υπαλλήλων Περιβάλλοντος της Ιταλίας 
(Associazione Guardie Ambientale d'Italia), σχετικά με την παρουσία αμιάντου 
μεταξύ σιδηροτροχιών

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Jan Jilek (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Peter Jahr.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή. Θα διαβιβασθεί επιστολή 
στο Υπουργείο Εργασίας στη Ρώμη και την Alessandria.

12. Συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του 
σχεδιαζόμενου αγωγού φυσικού αερίου στη Βαλτική Θάλασσα που θα συνδέει τη 
Ρωσία με τη Γερμανία (αναφορές 0614/2007 και 0952/2007) (2007/2118(ΙΝΙ)) 
(Εισηγητής: LIBICKI)

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Στέφανος Αμπάτζης (Εκπρόσωπος της Επιτροπής), Radvilė 
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Morkūnaitė-Mikulėnienė.

Απόφαση: Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διεξήγαγαν οι ενεχόμενες 
χώρες έλαβε υπόψη τη διαπιστωθείσα γονιδιοτοξικότητα. Η Επιτροπή Αναφορών θα 
επανέλθει επί του θέματος σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

13. Αναφορά αριθ. 192/2009 του Michael Ashbrook, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της συνδικαλιστικής ένωσης εργαζομένων «Αλληλεγγύη, Ανεξαρτησία, 
Δημοκρατία» (SID), η οποία συνοδεύεται από 469 υπογραφές, σχετικά με τους 
συμβασιούχους υπαλλήλους στα θεσμικά όργανα της ΕΕ

Ομιλητές: Η πρόεδρος, Michael Ashbrook (αναφέρων), Roberto Carlini (Εκρπόσωπος 
της Επιτροπής), Peter Jahr. 

Απόφαση: Η αναφορά δια διαβιβασθεί για γνωμοδότηση στην Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων.

14. Αναφορές του τμήματος B:

Η εξέταση των αναφορών 0199/2005, 1185/2007, 0156/2008, 0284/2008, 0993/2008, 
1749/2008, 0720/2009, 0773/2009, 1081/2009, 1431/2009, 1453/2009, 1480/2009, 
1515/2009, 1876/2009, 0258/2010, 0297/2010, 1131/2010, 0374/2010, 0507/2010, 
0562/2010, 0697/2010, 0745/2010, 1262/2010, 1321/2010, 1352/2010, 1503/2010, 
1510/2010, 1511/2010, 1530/2010, 1549/2010, 1555/2010, 1596/2010, 0028/2011, 
0125/2011, 0189/2011, 0193/2011 περατώθηκε βάσει των γραπτών απαντήσεων της 
Επιτροπής.

Παραμένει ανοικτή η εξέταση των ακόλουθων αναφορών: 0210/2007, 0211/2007, 
1478/2010

15. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

3 Οκτωβρίου, 15.00-18.30 και 4 Οκτωβρίου, 9.00-12.30 και 15.00-18.00

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.40

Παραρτήματα:

Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές κατά την τελευταία συνεδρίαση (12 και 
13 Ιουλίου 2011).
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να επανεξετασθούν, να περατωθούν ή να 
ανακληθούν βάσει του παραρτήματος στις ανακοινώσεις 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 PREZENȚĂ/ 

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, Carlos José Iturgaiz Angulo.

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Giles Chichester, Roger Helmer, Peter Jahr, Miguel Angel Martínez Martínez, 
Judith A. Merkies, Nikolaos Salavrakos

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

Sandrine Bélier.

187 (2)

193 (3)

Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

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/ 
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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

François Arcangeli, Michael Ashbrook, Panagiotis Bouras, Manuel Antonio Cao Prado, Federico Cappello, Laura Di Carlantonio, 
Sabine Matraire, Baudouin de Menten, Jean-Paul Mercier, Jérôme Ouilhon, Alain Reynes

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/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Stephanos Ampatzis, Sylvia Barova, Roberto Carlini, Jose Jorge Dias Del Castillo, Marco Cipriani, Ioannis Couniniotis, William 
Floyd, David Grimeaud, Jan Jilek, Joanna Kiriav, Jose Rizo Martin

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
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