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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2011)1003

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 3ης Οκτωβρίου 2011, από 15.00 έως 18.30,

και 4 Οκτωβρίου 2011, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2011 στις 15.06, υπό την προεδρία της
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2011)201_1

Η πρόεδρος ενημερώνει ότι η συνεδρίαση θα προβεί στην ψήφιση της έκθεσης για την
εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στη βάση των αναφορών που 
έχουν ληφθεί, με εισηγητή τον Carlos José Iturgaiz Angulo, και στη συζήτηση, μεταξύ 
άλλων, των αναφορών για την υλοποίηση της διευρωπαϊκής σιδηροδρομικής γραμμής 
υψηλής ταχύτητας μεταξύ Τορίνο και Λυών, σε θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
τις διακρίσεις βάσει του φύλου, και το περιβάλλον. Θα συμμετάσχουν επίσης 
ορισμένοι αναφέροντες. 

Η πρόεδρος ανακοινώνει την παρουσία στην αυριανή συνεδρίαση της Καθ. κ. Irena 
Lipowicz, συνήγορο του πολίτη της Πολωνίας, κατά τη συζήτηση ορισμένων 
αναφορών πολωνών πολιτών. 

Η πρόεδρος ενημερώνει ότι η συζήτηση της αναφοράς 1557/2009, σημείο 10 του 
σχεδίου ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται, μετά από αίτημα της αναφέρουσας και της 
συναδέλφου Ágnes Hankiss. Η συζήτηση της αναφοράς 1139/2010, σημείο 8, 
αναβάλλεται επίσης για την επόμενη συνεδρίαση. 

Η πρόεδρος ενημερώνει επίσης τα μέλη για την παρουσία ορισμένων αναφερόντων ή 
αντιπροσώπων τους για την εξέταση των παρακάτω σημείων: 6 (αναφορά 942/2011), 
7 (αναφορές 949/2003; 198/2005; 786/2007; 900/2007; 735/2008 και 735/2008), 9 
(αναφορά 386/2007), 15 (αναφορές 622/2010 και 628/2011), 21 (αναφορά 632/2008), 
26 (αναφορά 492/2010), και 27 (αναφορές 111/2008 και 262/2011).
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Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Η πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη την πραγματοποίηση του σεμιναρίου για την 
εφαρμογή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο κ. Viviane Reding, στις 6 Οκτωβρίου 2001.

Η πρόεδρος εφιστά την προσοχή στο θέμα της απάντησης που πρέπει να αποσταλεί 
στον αναφέροντα κ Tegebauer η οποία αποτέλεσε το αντικείμενο της απόφασης του 
Πρωτοδικείου στην υπόθεση T-308/2007. 

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι το παράρτημα στις σημειώσεις της προεδρίας έχει 
διανεμηθεί εδώ και δέκα ημέρες και περιλαμβάνει συστάσεις για τις αναφορές που 
πρόκειται να επανεξετασθούν, να περατωθεί η εξέτασή τους ή να αποσυρθούν. Στο 
βαθμό που δεν υπάρχει σχόλιο οι συστάσεις θεωρούνται εγκριθείσες.

3. Διάφορα

Δεν υπάρχουν άλλα θέματα. 

4. Έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων στη 
βάση των αναφορών που έχουν ληφθεί (2011/2038(INI))

Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPΕ)
- εξέταση τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης:

Ομιλητές: η πρόεδρος, Carlos José Iturgaiz Angulo (εισηγητής), Margrete Auken, 
Victor Boştinaru. 

Οι τροπολογίες ψηφίζονται. Η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα (21 ψήφοι υπέρ και 22 
παρουσίες). 

5. Αναφορά 924/2011 του Dan Pescod (British), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης Τυφλών (ΕΕΤ)/του Βασιλικού Εθνικού Ινστιτούτου Τυφλών (RNIB), 
σχετικά με την πρόσβαση των τυφλών στα βιβλία και άλλα έντυπα προϊόντα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Dan Pescod και Christopher Edward Berkeley (αναφέρων και 
συνοδός του αναφέροντα, αντίστοιχα), Maria Martin-Prat και Erik Somelar 
(εκπρόσωποι της Επιτροπής) Bairbre de Brún, Margrete Auken, Angelika Werthmann,
Peter Jahr, Victor Boştinaru, Sabine Wils, Sonia Alfano.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς συνεχίζεται εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή, κυρίως όσον αφορά την εφαρμογή της Χάρτας 
Θεμελιωδών δικαιωμάτων. Σημειώνεται ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αρνήθηκε 
να απαντήσει στην ερώτηση που του έθεσαν οι βουλευτές. Θα υποβληθεί προφορική 
ερώτηση με ψήφισμα προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή. 
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6. Αναφορά 949/2003 του Alberto Perino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Habitat», κατά της υλοποίησης του σχεδίου κατασκευής 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ των πόλεων Τορίνο και 
Λυόν
και
Αναφορά 198/2005 του Marco Tomalino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Coordinamento sanitario Valle di Susa», σχετικά με τη σχέση των υγειονομικών 
κινδύνων με την κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Τορίνου-Λυόν 
μεγάλης ταχύτητας
και
Αναφορά 786/2007, του Paolo Prieri, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής κατά της σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στην άνω 
κοιλάδα του Sangone, σχετικά με αντίθεση που αφορά τη διευρωπαϊκή 
σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας Τορίνο-Λυόν
και
Αναφορά 900/2007 του Giancarlo Pastorutti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της επιτροπής «NO-TAV» της Bagnaria Arsa και άλλων επιτροπών που 
εναντιώνονται στον διάδρομο 5, σχετικά με την αντίθεσή τους στην ευρωπαϊκή 
χρηματοδότηση για τον σιδηροδρομικό άξονα Τεργέστη-Divača
και
Αναφορά 735/2008 των Remo Castagneri και Alberto Paolo Veggio ιταλικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 154 υπογραφές, σχετικά με τη 
σιδηροδρομική σύνδεση Λυόν-Τορίνο (Valle Susa)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Paolo Prieri και Giancarlo Pastorutti (αναφέροντες), William 
Floyd, Jonathan Parker (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Roberto Ferrazza (εκπρόσωπος 
του ιταλικού υπουργείου μεταφορών), Sabine Wils, Sonia Alfano, Bairbre de Brún, 
Victor Boştinaru και Margrete Auken.

Απόφαση: η εξέταση του συνόλου των αναφορών συνεχίζεται εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις. Η αναφορά έχει αποσταλεί για γνωμοδότηση στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία 
της Ιταλίας, και για ενημέρωση στην Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχοντας 
υπόψη την ακρόαση που θα διοργανώσει στις 22 Νοεμβρίου 2011.

7. Αναφορά 386/2007 του Allan J. Navratil, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Irish Biofuels Initiative, σχετικά με τη μεταστροφή της παραγωγής της 
ιρλανδικής βιομηχανίας ζάχαρης προς την παραγωγή βιοκαυσίμων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Allan Navratil (αναφέρων); Doris Fisch (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Sean Kelly, Phil Prendergast, Margrete Auken, Bairbre de Brún, και
Peter Jahr.

Απόφαση: Ολοκληρώνεται η εξέταση της υπόθεσης μετά την απάντηση της 
Επιτροπής. Θα σταλεί επιστολή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ιρλανδίας και στην 
Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου. 
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8. Διερευνητική αποστολή στη Βουλγαρία (από 29 Ιουνίου έως 2 Ιουλίου 2011) –
εξέταση της έκθεσης απολογισμού της αποστολής

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken, Victor Boştinaru και Mariya Nedelcheva.

Η έγκριση θα πραγματοποιηθεί στη συνεδρίαση του Νοεμβρίου. Η Επιτροπή θα 
παρουσιάσει τις παρατηρήσεις της σε εύθετο χρόνο. 

9. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών, από 17.30 έως 18.30)

*
*  *

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.30 και επαναλαμβάνεται την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 
2011 στις 9.14 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου.

*  *
*

10. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Α. Διερευνητικές επισκέψεις 2011. 
Οι συντονιστές ενέκριναν τα βασικά σημεία του προγράμματος της επίσκεψης 
στο Βερολίνο (Νοέμβριος 23/4) - με στόχο τη διαβούλευση με το γερμανικό 
κοινοβούλιο και αξιωματούχους και άλλους ενδιαφερομένους σχετικά με τις 
αναφορές που έχουν ληφθεί και αφορούν την Jugendamt. Επικεφαλής της 
αντιπροσωπείας θα είναι εκπρόσωπος της ομάδας S&D. Η επίσκεψη αυτή έχει 
λάβει έγκριση από το προεδρείο και πρέπει να σταλεί ενημερωτική επιστολή για 
τα σχέδια της επιτροπής στον πρόεδρο Buzek.
Σχετικά με την προτεινόμενη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία, επικεφαλής 
της οποίας θα είναι η πρόεδρος και για την οποία θα πρέπει να ζητηθεί 
εξουσιοδότηση, έχει διανεμηθεί σχέδιο προγράμματος αλλά η έγκριση έχει 
αναβληθεί αναμένοντας περαιτέρω συζητήσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων (εκ 
των υστέρων δόθηκε η έγκριση και υποβλήθηκε επίσημη αίτηση εξουσιοδότησης).

Β. Προτάσεις για επισκέψεις της αντιπροσωπείας το 2012.
Οι συντονιστές ενέκριναν πρόταση της προέδρου σχετικά με τις επισκέψεις για το 
2012 που πρέπει να υποβληθούν στη διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών 
πριν διαβιβαστούν στη διάσκεψη των προέδρων και στο Προεδρείο. Βάσει του 
άρθρου 202 παράγραφος 5 δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο, 
πριν δοθεί προτεραιότητα από τους συντονιστές σε επόμενη συνεδρίαση. Εν 
τούτοις έχει συμφωνηθεί ότι η επιτροπή θα επισκεφθεί τη Γαλλία, την Ιταλία, την 
Ισπανία, την Πολωνία και τη Γερμανία, με τρία επίσημα μέλη ανά 
αντιπροσωπεία. Η επιτροπή σημειώνει την ανάγκη τήρησης των παραμέτρων της 
απόφασης του Προεδρείου που επιτρέπει 25 άτομα να συμμετάσχουν σε 
επισκέψεις ετησίως ανά επιτροπή. 

Γ. Ορισμός συντάκτη γνωμοδότησης για την ανακοίνωση της Επιτροπής 
σχετικά με τη δήλωση του 2013 ως έτους ευρωπαίου πολίτη. 
Μετά την ανταλλαγή απόψεων, και λαμβάνοντας υπόψη το νέο σύστημα μορίων 
ορίζεται συντάκτης γνωμοδότησης ο Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD). (1 μόριο)

Δ. Τελικές διευθετήσεις για το κοινό σεμινάριο σχετικό με τη Χάρτα 
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Θεμελιωδών Δικαιωμάτων (Πέμπτη 6 Οκτωβρίου). 
Το τελικό σχέδιο προγράμματος έχει διανεμηθεί και έχει εγκριθεί. 

Ε. Επιστολή της AFCO σχετικά με τις τεχνικές διευκρινίσεις για τη συλλογή 
υπογραφών στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών. 
Μετά την ανταλλαγή απόψεων και την ενημέρωση για τις θέσεις των 
συνεισηγητών της επιτροπής, χορηγείται έγκριση στις προτάσεις. 

ΣΤ. Απόφαση του Πρωτοδικείου της ΕΕ στην υπόθεση Tegebauer Υπόθεση t-
308/07.
Τα μέλη σημειώνουν το περιεχόμενο της απόφασης, κείμενο της οποίας έχει 
διανεμηθεί. Συμφωνείται ότι θα σταλεί συμπληρωματική επιστολή στον κ.
Tegebauer, κατόπιν εξέτασης του σχεδίου απάντησης της νομικής υπηρεσίας, με 
μια πιο λεπτομερή επεξήγηση της απόφασης της επιτροπής για την αναφορά του. 

Ζ. Διάφορά
 Σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Νοεμβρίου: θα διανεμηθεί 

γραπτώς. 
 6μηνη αναθεώρηση όσον αφορά τις μη αναφορές: κριτήρια θα υποβληθούν στη 

γραμματεία. 
 Στο πλαίσιο της διαδικασίας επείγοντος, η αναφορά 924/2011 κρίθηκε 

παραδεκτή.

11. Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: αίροντας τα εμπόδια στην άσκηση των 
δικαιωμάτων των πολιτών στην Ένωση (2011/2182(INI))

Εισηγητής: Adina-Ioana VALEAN (ALDE)
- πρώτη ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Adina-Ioana Vălean, Γεωργία Γεωργιάδου (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Phil Prendergast, Tatjana Ždanoka, Sarah Ludford και Philippe 
Boulland.

Η παρουσίαση αυτού του σχεδίου έκθεσης θα πραγματοποιηθεί σε μία από τις 
προσεχείς συνεδριάσεις. 

12. Αναφορά 622/2010 του A.I.C., ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της AD Astra, 
μιας ένωσης ρουμάνων επιστημόνων, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της 
κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με το σχέδιο κατασκευής χρυσωρυχείου στη 
Roşia Montană στη Ρουμανία
και
Αναφορά 628/2011 του Sorin Jurca, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
πολιτιστικού ιδρύματος «Roșia Montană», σχετικά με την περιβαλλοντική ζημία 
που προκαλείται λόγω του έργου εξόρυξης χρυσού στο Roșia Montană της 
Ρουμανίας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Octavian Gabriel Voiculescu (εκπρόσωπος του αναφέροντα), 
Sorin Jurca (αναφέρων), Bartosz Zambrzycki (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor 
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Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Kinga Göncz, Cristian Dan Preda, Adina-Ioana 
Vălean, Margrete Auken, Philippe Boulland και Χρυσούλα Παλιαδέλη. 

Απόφαση: η εξέταση των δύο αναφορών συνεχίζεται εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών της Επιτροπής μετά την εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης για την 
αξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων. Σημειώνεται το ηλεκτρονικό μήνυμα της
ρουμανικής αντιπροσωπείας σχετικά με την αναφορά. Επίσης υπενθυμίζεται η 
διερευνητική αποστολή στη Ρουμανία από 23 ως 26 Νοεμβρίου 2011.

*
*  *

Η συνεδρίαση συνεχίζεται από τις 10.20 έως τις 11.10 υπό την προεδρία της Χρυσούλας 
Παλιαδέλη, αντιπροέδρου.

*  *
*

13. Αναφορά 944/2004 της Sheila Ellis, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης «Κάτοικοι κατά τοξικού χώρου ταφής αποβλήτων», η οποία 
συνοδεύεται από 7 υπογραφές, σχετικά με την υποτιθέμενη παράλειψη του 
Ηνωμένου Βασιλείου να εφαρμόσει την οδηγία της ΕΕ για την υγειονομική ταφή 
των αποβλήτων

Ομιλητές: Χρυσούλα Παλιαδέλη, Sheila Patricia Ellis (αναφέρουσα) και Sibylle Grohs 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς συνεχίζεται, εξαιτίας της μη ικανοποιητικής 
κατάστασης και του γεγονότος ότι μετά από πολλά χρόνια παραμένουν άλυτα σοβαρά 
θέματα. Θα σταλούν επιστολές στο Υπουργείο Περιβάλλοντος της Βρετανίας και 
στην Υπηρεσία Περιβάλλοντος. 

14. 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

Ομιλητές: Χρυσούλα Παλιαδέλη, Στέφανος Αμπατζής (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Peter Jahr και Rainer Wieland.

Υπενθυμίζεται ότι θα υπάρξει διερευνητική επίσκεψη με συμμετοχή του Rainer 
Wieland. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς συνεχίζεται εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών της Επιτροπής στο πλαίσιο των διατάξεων της εν λόγω οδηγίας. 

*
*  *

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου, στις
11.10.
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15. Δήλωση της συνηγόρου του πολίτη της Πολωνίας Irena Lipowicz

- Ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές
Ομιλητές: η πρόεδρος, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Michael Cashman και Lena 
Kolarska-Bobińska.

Η πολωνή συνήγορος του πολίτη απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις που έθεσαν οι 
βουλευτές και παρευρέθη στην εξέταση και σχολίασε τις τρεις άλλες αναφορές που 
ακολουθούν και οι οποίες υποβλήθηκαν από πολωνούς πολίτες. Συζητήθηκε το θέμα 
των πιστοποιητικών για τα ζευγάρια ίδιου φύλου που η Πολωνία αρνείται πάντα να 
χορηγήσει, η συνήγορος δε του πολίτη επεσήμανε ότι το θέμα αυτό θα επιλυθεί 
συντόμως από το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας. Συζητήθηκαν επίσης οι 
σχέσεις με τους εθνικούς βουλευτές, και οι επικείμενες τροποποιήσεις της πολωνικής 
νομοθεσίας σε πολλούς τομείς της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

16. Αναφορά 277/2010 του A.K., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με μη δυνατότητα 
διαβίβασης στην Πολωνία δικαστικών και εξωδίκων εγγράφων προς επίδοση και 
κοινοποίηση μέσω συμβατικού ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
και
Αναφορά 1399/2010 της Henryka Glenz, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ελλιπή δυνατότητα στην Πολωνία για επίδοση δικαστικών και εξωδίκων 
πράξεων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Henryka Glenz (αναφέρων), Lena Kolarska-Bobińska, Michal 
Wiktorowicz, και Sara Chrzanowska (εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο πρώτος επί της
πολιτικής και η δεύτερη επί του ποινικής πτυχής), Konrad Szymański και Irena 
Lipowicz (πολωνή συνήγορος του πολίτη).

Απόφαση: συνεχίζεται η εξέταση των δύο αναφορών εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

17. Αναφορά 632/2008 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

Ομιλητές: η πρόεδρος, Lech Uliasz (αναφέρων), Tomas Kukal (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Michael Cashman, Bairbre de Brún, Lena Kolarska-Bobińska, και Irena 
Lipowicz (πολωνή συνήγορος του πολίτη).

Η πολωνή συνήγορος του πολίτη δήλωσε ότι ασχολείται και με άλλες παρόμοιες 
υποθέσεις, και ότι εκτιμά ότι σύντομα θα βρεθεί λύση για αυτές τις καταστάσεις.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής.
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*
*  *

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 και συνεχίζεται υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, 
προέδρου, στις 15.05.

*  *
*

18. Αναφορά 892/2010 του Μάριου Αχιλλέως, κυπριακής ιθαγένειας, σχετικά με 
διακρίσεις σε βάρος ομοφυλοφίλων στην Κύπρο

Ομιλητές: η πρόεδρος, Tomas Kukal (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Michael 
Cashman.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής.

19. Αναφορά 155/2011 του Vince Llewelyn, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη 
αναγνώριση στη Γαλλία των γάμων μεταξύ ομοφυλοφίλων διαφορετικής 
ιθαγένειας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Tomas Kukal (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Michael Cashman 
και Sarah Ludford. 

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα σταλεί επιστολή στις 
γαλλικές αρχές. 

20. Αναφορά 381/2011 του Aldwyn Llewelyn, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση σύναψης σχέσης καταχωρημένης συμβίωσης μεταξύ ατόμων του ιδίου 
φύλου σε βρετανικές πρεσβείες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ

Ομιλητές: η πρόεδρος, Tomas Kukal (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Sarah Ludford και
Michael Cashman. 

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής.

21. Αναφορά 1588/2010 της Sara Nolasco, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απαγόρευση της υιοθεσίας για άτομα παντρεμένα με συζύγους του ιδίου φύλου

Ομιλητές: η πρόεδρος, Tomas Kukal (εκπρόσωπος της Επιτροπής), και Michael 
Cashman. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς ολοκληρώνεται με βάση τις απαντήσεις της 
Επιτροπής.

*
*  *

Η συνεδρίαση συνεχίζεται, από τις 16.00 έως τις 16.25, υπό την προεδρία της Margrete Auken.
*  *
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22. Αναφορά 492/2010 του José Enrique Sanz Salvador, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Arca Ibérica, σχετικά με την αποξήρανση ενός υγροτόπου στην 
Benicassim, Castellón

Ομιλητές: η πρόεδρος, Maria Conde Montesinos (εξ ονόματος του αναφέροντα), 
Susanne Wegefelt (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Pilar Santamaria και Elena Gurrea 
(εκπρόσωποι των αρχών της Βαλένθια).

Απόφαση: Εξαιτίας της επιδείνωσης της κατάστασης που περιγράφει ο αναφέρων, η
εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών εκ μέρους του και εκ μέρους της Επιτροπής.

*
*  *

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου, στις 16.25.
*  *
*

23. Αναφορά 111/2008 του κ. Florin Palade, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
ιδρύματος «Eco Pontica», σχετικά με ισχυρισμούς περErminia Mazzoniί 
παραβιάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την περιβαλλοντική προστασία σε 
σχέση με την έγκριση έργων λατομείου και αιολικού πάρκου στην περιοχή
Dobrogea (Ρουμανία)
και
Αναφορά 262/2011 της Ρουμανικής Ορνιθολογικής Εταιρείας και της ΜΚΟ 
Coalition Natura 2000 Romania, εξ ονόματος 55 ρουμανικών ΜΚΟ, σχετικά με 
τις πιθανές επιπτώσεις σε τοποθεσίες Natura 2000 από την εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου στην περιοχή Dobrogea της νοτιοανατολικής Ρουμανίας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ioana Postu (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor Boştinaru και
Elena Băsescu.

Αναφέρεται ότι θα συζητηθούν τα παραπάνω θέματα κατά την διερευνητική επίσκεψη 
που θα πραγματοποιηθεί προσεχώς στην Ρουμανία

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής.

24. Αναφορά 1398/2008 του Koldo Oriz de Guinea, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης MEDIAK ASKE, σχετικά με την ενδεχόμενη 
καταστροφική επίδραση στο περιβάλλον των αιολικών πάρκων των 
προγραμματισμένων για ανέγερση σε προστατευόμενες από το Natura 2000 
περιοχές στην Alava (Ισπανία)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Koldo Oriz de Guinea (αναφέρων), Susanne Wegefelt 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Margrete Auken.
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Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα σταλεί επιστολή στις 
ισπανικές αρχές.

25. Αναφορά 1008/2010 του Peter Kranz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
λαϊκή διαμαρτυρία κατά σχεδίου κατασκευής αιολικού πάρκου στο 
Wolfhagen/Έσση

Ομιλητές: η πρόεδρος, Peter Kranz (αναφέρων), Alexander Just (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Peter Jahr και Margrete Auken.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς συνεχίζεται εν αναμονή της γραπτής 
επιβεβαίωσης της Επιτροπής. 

26. Αναφορά 1027/2010 του Wolfgang Rüd, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς περί απειλών για την πανίδα εξαιτίας σχεδίου κατασκευής αιολικού 
πάρκου στο Wiesmoor (Κάτω Σαξονία)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Jean-François Brakeland (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Margrete Auken, Victor Boştinaru.

Απόφαση: ολοκληρώνεται η εξέταση της αναφοράς αλλά αναμένεται γραπτή 
επείγουσα απάντηση της Επιτροπής. 

27. Αναφορά 929/2010 του René la Cour Sell, δανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Danmarks Naturfredningsforening (DN)», συνοδευόμενη από 1 υπογραφή, 
σχετικά με την εγκατάσταση κέντρου δοκιμών για μεγάλες ανεμογεννήτριες στο 
Østerild του δήμου Thisted και τη συνεπαγόμενη μη τήρηση των συναφών 
νομικών διατάξεων της ΕΕ

Ομιλητές: η πρόεδρος, Susanne Wegefelt (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Margrete 
Auken.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς συνεχίζεται εν αναμονή της γραπτής 
επιβεβαίωσης της Επιτροπής. 

28. Αναφορά 1315/2010 της Kirsten Nielsen, δανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή αιολικού πάρκου στη δανική νήσο Lolland και τη μη τήρηση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στο πλαίσιο αυτής

Ομιλητές: η πρόεδρος, Kirsten Nielsen (αναφέρουσα), Jean-François Brakeland 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Margrete Auken.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς συνεχίζεται εν αναμονή της γραπτής απόφασης 
της Επιτροπής. 

29. Αναφορές υπό το σημείο Β

Ολοκληρώνεται η εξέταση των αναφορών αριθ. 0147/2008, 0469/2009, 1667/2009, 
0153/2010, 0321/2010, 0406/2010, 0549/2010, 0649/2010, 0852/2010, 1390/2010, 
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1473/2010, 1581/2010, 1589/2010, 1620/2010, 1622/2010, 0163/2011, 1599/2010, 
1604/2010, 1632/2010, 1655/2010, 0012/2011, 0013/2011, 0027/2011, 0033/2011, 
0040/2011, 0043/2011, 0053/2011, 0057/2011, 0104/2011, 0107/2011, 0229/2011 
βάσει της γραπτής απάντησης της Επιτροπής.

Οι αναφορές αριθ. 1746/2008 και 1919/2009 δεν περιλαμβάνονται πλέον στο τμήμα Β 
και παραμένουν ανοικτές. 

30. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

Βρυξέλλες, Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011, από τις 15.00 έως τις 18.30, και την Τρίτη 22 
Νοεμβρίου 2011, από τις 9.00 έως τις 12.30.

*
* *

Λήξη της συνεδρίασης στις 17.33 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου.
* *
*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατάλογος των αναφορών που έχουν κριθεί παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση και 
εφεξής (8 Σεπτεμβρίου 2011). 
Κατάλογος αναφορών των οποίων η εξέταση θα περατωθεί ή που θα επανεξετασθούν σύμφωνα 
με το παράρτημα στις σημειώσεις της προεδρίας.
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