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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2011)203_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 20ής Δεκεμβρίου 2011, ώρα 09.00 έως 12.30 και 15.00 έως 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011, στις 9.12, υπό την προεδρία της κ. 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Από 9.00 έως 10.00 - Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

Στις 10.12 η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Χρυσούλας Παλιαδέλη 
(αντιπροέδρου)

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2011)203_1

Η πρόεδρος κοινοποιεί ουσιαστική αλλαγή στη διάταξη των εργασιών για το πρωί, 
έτσι ώστε μετά τα διαδικαστικά σημεία, η επιτροπή θα προβεί στην εξέταση των  
σημείων 8 έως 12, πριν από την εξέταση των σημείων 6 και 7. 

Στην πρωινή συνεδρίαση προβλέπεται η παρουσία των αναφερόντων για κάθε σημείο. 
Το απόγευμα, οι αναφέροντες θα παρίστανται για τα σημεία 13 και 14.

Το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου έχει διανεμηθεί την προηγούμενη 
εβδομάδα στους βουλευτές και στο προσωπικό των ομάδων. Δεδομένου ότι δεν 
διατυπώθηκαν αντιρρήσεις, οι προτάσεις που σχετίζονται με το άνοιγμα, το κλείσιμο 
και την απόσυρση των αναφορών για τους λόγους που προτάχθηκαν θεωρούνται ως 
εγκριθείσες.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τη σειρά εξέτασης που εμφαίνεται στα 
παρόντα πρακτικά.
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3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος υπενθυμίζει στα μέλη ότι η επιτροπή πλησιάζει στο τέρμα της πρώτης 
περιόδου εντολής της. Η τελευταία συνεδρίασή της θα πραγματοποιηθεί στις 12 
Ιανουαρίου. Πληροφορεί τα μέλη ότι η συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε Σώμα κατά 
την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικός περιόδου προβλέπεται να πραγματοποιηθεί το 
απόγευμα της Δευτέρας 23 Ιανουαρίου  

4. Διάφορα

Ουδέν.

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5. Αναφορά 0212/2008, του Ιωάννη Παπαδόπουλου, βελγικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την κατασκευή χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ιωάννης Κουνινιώτης (Επιτροπή), Ιωάννης Παπαδόπουλος
(αναφέρων), Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Γεώργιος Τούσσας, Peter Jahr, Victor Boştinaru, 
η πρόεδρος, Ιωάννης Κουνινιώτης (Επιτροπή) και Ιωάννης Παπαδόπουλος (αναφέρων)

Απόφαση:  η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. 

6. Αναφορά 0078/2007, του Μαυρουδή Βορίδη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατασκευή χώρου διάθεσης απορριμμάτων σε τοποθεσία στην Ανατολική Αττική
και
Αναφορά 0573/2011, του Κωνσταντίνου Παπαδιγενόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από 2.220 υπογραφές, σχετικά με σοβαρά σφάλματα και 
παραλείψεις στην έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την προτεινόμενη 
τοποθεσία υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στο Μαύρο Βουνό Γραμματικού και 
τη συνεπαγόμενη παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ  

Ομιλητές:  η πρόεδρος, Κυριάκος Γκίκας (εκπρόσωπος του αναφέροντος), Νικόλαος 
Χουντής, Margrete Auken, Στέφανος Αμπατζής (Επιτροπή), Ιωάννης Κουνινιώτης 
(Επιτροπή) και Morten Messerschmidt

Απόφαση:   η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής.

7. Αναφορά αριθ. 0978/2008, 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
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8. Αναφορά 0742/2007, του Ανδρέα Βαρνακιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δημιουργία χωματερής στην Αχαΐα (Ελλάδα)

9. Αναφορά 1152/2010, του Γεωργίου Τούσσα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ), σχετικά με επιβλαβείς για το 
περιβάλλον δραστηριότητες στον δήμο Ερμιόνης της βορειοανατολικής 
Πελοποννήσου

Ομιλητές:  η πρόεδρος, Παναγιώτης Μπούρας (αναφέρων), Ανδρέας Βαρνακιώτης 
(αναφέρων), Γεώργιος Τούσσας (αναφέρων (ΒΕΚ)), Ιωάννης Κουνινιώτης (Επιτροπή) 
και Morten Messerschmidt

Από τις συζητήσεις σχετικά με τις παραπάνω αναφορές κατέστη σαφές ότι οι βουλευτές 
έλαβαν τις ανησυχίες των αναφερόντων πολύ σοβαρά και ότι αναμένεται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει προθυμία για την παροχή περισσοτέρων 
πληροφοριών. 

Απόφαση:  η εξέταση των αναφορών πρέπει να παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα πρέπει να διαβιβασθεί 
επιστολή στον Έλληνα Υπουργό Περιβάλλοντος, με την οποία να ζητούνται 
πληροφορίες και η λήψη θέσης επί του θέματος των αναφορών. Η επιτροπή θα 
συνεχίσει τις διαβουλεύσεις της επί του θέματος μόλις λάβει τις σχετικές πληροφορίες. 
Το αίτημα του κ. Παπαδοπούλου (αναφέροντος) για επίσκεψη πραγματογνωμοσύνης, 
το οποίο είχε διατυπωθεί και από άλλους αναφέροντες, θα πρέπει να τεθεί ενώπιον των 
συντονιστών.

Στις 11.48, η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

10. Αναφορά 1331/2010, του Fausto Benzone, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διαφορές στα ασφάλιστρα οχημάτων
και
Αναφορά 1621/2010, του F.F., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το υψηλό κόστος 
ασφάλισης αυτοκινήτου
και
Αναφορά 1105/2011, του Marco Fiorentino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εναρμόνιση των ευρωπαϊκών ασφαλίστρων
και
Αναφορά 1106/2011, του Pietro Avino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Onlus 
Orgoglio Meridionale, σχετικά με τις διαφορετικές χρεώσεις που επιβάλλονται για 
την ασφάλιση αυτοκινήτου σε διαφορετικά σημεία της Ιταλίας
και
Αναφορά 0799/2011, του Giuseppe Sorrentino, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εισαγωγή διακρίσεων όσον αφορά τα ασφάλιστρα μηχανοκίνητων οχημάτων σε 
βάρος των κατοίκων της Καμπανίας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Pietro Avino (αναφέρων), Angelo Genovese (αναφέρων), Elisa 
Annamaria Daniele (εκπρόσωπος του αναφέροντα για την 0799/2011), Joao de Abreu 
Rocha (Επιτροπή), Crescenzio Rivellini, Peter Jahr και Philippe Boulland
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Τα μέλη λαμβάνουν υπό σημείωση  πίνακα όπου εμφαίνονται ευκρινώς οι πολύ 
μεγάλες διαφορές μεταξύ των τιμών ασφάλισης αυτοκινήτων στις διάφορες 
περιφέρειες της Ιταλίας  

Απόφαση:  η εξέταση των αναφορών πρέπει να παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα διαβιβασθεί επιστολή 
στο Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), 
την ιταλική εποπτική αρχή για τις ασφάλειες, με την οποία θα ζητούνται περεταίρω 
πληροφορίες για τις διαφορές μεταξύ των τιμών ασφάλισης αυτοκινήτων στην Ιταλία, 
καθώς και απάντηση στους ισχυρισμούς περί διακρίσεων εις βάρος ορισμένων πόλεων 
και περιοχών της Ιταλίας όσον αφορά τις τιμές ασφάλισης αυτοκινήτων. Θα πρέπει να 
ζητηθεί γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των 
Καταναλωτών (IMCO) σχετικά με τις διαφορές μεταξύ των τιμών ασφάλισης . 

11. Αναφορά 1458/2010, του Stefan Jauernich, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με ένα 
ενιαίο μητρώο για τους μεσίτες ασφαλειών στην Ευρώπη

Η Επιτροπή συμφώνησε να παράσχει στον αναφέροντα ενημέρωση σχετικά με την 
αναθεώρηση της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (2002/92/ΕΚ), ιδίως 
όσον αφορά τη διασύνδεση των εθνικών μητρώων σε ένα δίκτυο

Ομιλητές:  η πρόεδρος, Stefan Jauering (αναφέρων), Joao de Abreu Rocha (Επιτροπή) 
και Peter Jahr

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς και να διαβιβασθεί στην IMCO προς 
ενημέρωση μαζί με την απάντηση της Επιτροπής. 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.43

15.00

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.18 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, Προέδρου.

12. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1. Ορισμός εισηγητών 
1. Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών 2011
2. Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της εκθέσεως για την εφαρμογή της 
νομοθεσίας της ΕΕ. (JURI)
3. Γνωμοδότηση με θέμα «20 βασικότερες ανησυχίες των πολιτών και επιχειρήσεων 
της ΕΕ"  (INI - IMCO) 
4. Γνωμοδότηση με θέμα «Η πολιτική της ΕΕ για τα ύδατα και η οδηγία πλαίσιο για 
τα ύδατα» (INI-ENVI) 
5. Γνωμοδότηση με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την Ιθαγένεια 2014-
2020» COD 2011/0344 (LIBE)  



PV\888046EL.doc 5/12 PE478.643v01-00

EL

Οι συντονιστές αποφασίζουν να αναβάλουν τις αποφάσεις για τον ορισμό εισηγητών 
για την επόμενη συνεδρίαση. Μόνο η ομάδα S&D εξέφρασε ενδιαφέρον για τον ορισμό 
συντάκτη γνωμοδότησης για τη γνωμοδότηση με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα 
και την Ιθαγένεια 2014-2020»

2. Κατάσταση προόδου της έκθεσης Iturgaiz
Είχε υποβληθεί αίτημα για αναβολή της παρουσίαση της έκθεσης Iturgaiz στην 
Ολομέλεια , υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι δεν έχει προβλεφθεί ώρα για συζήτηση, 
παρά το γεγονός ότι η επιτροπή είχε δηλώσει ότι η συζήτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική 

Οι συντονιστές συμφωνούν ότι δεν είναι θεμελιώδες να λάβει ο καθένας τους τα 
αναγκαία μέτρα έναντι της ιεραρχία τους ώστε να διασφαλίσουν ότι θα διεξαχθεί 
κεντρική συζήτηση βάσει του άρθρου 48 (2) σχετικά με την έκθεση Iturgaiz, στη 
σύνοδο του Φεβρουαρίου στο Στρασβούργο. 

3. Αξιολόγηση της διαδικασίας σχετικά με κείμενα που δεν αποτελούν αναφορές
Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής της διαδικασίας σχετικά με κείμενα που δεν αποτελούν 
αναφορές, ανατέθηκες στους συντονιστές να αξιολογήσουν την εν λόγω διαδικασία 
μετά από εξάμηνη δοκιμαστική περίοδο. Εντός του τρέχοντος έτους, έχουν 
καταχωρηθεί περίπου 1350 νέες αναφορές έως τις αρχές Δεκεμβρίου, έναντι 1567 για 
το σύνολο του 2010.

Οι συντονιστές εγκρίνουν το αίτημα της κ. Auken, υποστηριζόμενης από την κ. Koch-
Mehrin, να ζητηθεί γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία σχετικά με κείμενα που δεν αποτελούν 
αναφορές και ιδίως ως προς την ερμηνεία του άρθρου 201 του Κανονισμού του 
Κοινοβουλίου. Αποφασίζουν να συνεχίσουν την αξιολόγηση της διαδικασίας μόλις 
κοινοποιηθεί η γνωμοδότηση.

4. Πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών
Οι συντονιστές εγκρίνουν τις τροπολογίες στον Κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, που συνέταξαν η πρόεδρος, η Diana Wallis και ο Gerald Häfner 
(συνεισηγητές)  Οι τροπολογίες κατατέθηκαν επισήμως και διαβιβάσθηκαν στην 
επιτροπή AFCO. Θα πρέπει συνεπώς να εξεταστούν στο πλαίσιο της επί του θέματος 
έκθεσης που ετοιμάζει η Zita Gurmai στην AFCO, η οποία προβλέπεται να εξεταστεί το 
Φεβρουάριο και να εγκριθεί από την Ολομέλεια το αργότερο τον Μάρτιο 2012, έχοντας 
υπόψη ότι η ΠΕΠ πρόκειται να τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου 2012. 

Οι συντονιστές πληροφορούνται ότι στις 17 Ιανουαρίου (εβδομάδα συνόδου), στις 
Βρυξέλλες, θα συνεδριάσει η ομάδα τεχνικής εργασίας του Συμβουλίου, προκειμένου 
να διαπιστώσει την πρόοδο της εφαρμογής των τεχνικών λεπτομερειών σε κάθε κράτος 
μέλος. Οι συντονιστές συμφωνούν ότι στη συνεδρίαση αυτή θα πρέπει να παρίστανται 
εκπρόσωπος της επιτροπής, της γραμματείας και, ενδεχομένως, οι εισηγητές. Η 
πρόεδρος ανακοινώνει ότι κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής στις 12 Ιανουαρίου, θα 
διατίθενται περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος.

5. Αίτηση παραδεκτού βάσει της διαδικασίας «κατεπείγοντος" για την αναφορά 
1314-11 του κ. Taga Fosso
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Δεδομένου ότι το ζήτημα που έθεσε ο κ. Fosso taga ήταν ένα σημαντικό θέμα αρχής 
σχετικά με το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ο πρόεδρος είχε προτείνει να γνωμοδοτήσει αμέσως η 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επί του θέματος αυτού και να κληθεί η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να προβεί σε ταχεία προκαταρκτική έρευνα σχετικά με αυτήν την κατάσταση 
η οποία ουσιαστικά στερεί την αναφέρουσα της δυνατότητας διεκδίκησης αποζημίωσης 
από τα βρετανικά δικαστήρια, λόγω μη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας από τις 
αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι συντονιστές εγκρίνουν την πρόταση του προέδρου.

6. Η σύμβαση του ΟΗΕ σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες 
και τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου

Οι συντονιστές πληροφορούνται ότι η επιτροπή έχει κληθεί να συμμετάσχει στο 
ευρωπαϊκό δίκτυο της σύμβασης. Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε 
προπαρασκευαστική συνεδρίαση στην οποία παρέστη η γραμματεία. Η συμμετοχή της 
επιτροπής απορρέει από τις αρμοδιότητές της όταν δέχεται αναφορές  σχετικά με 
ζητήματα που αφορούν την αναπηρία. 

Οι συντονιστές συμφωνούν με την άποψη ότι η επιτροπή οφείλει να καταστεί μέλος του 
δικτύου και σημειώνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτίθεται να δρομολογήσει προς 
τούτο ανταλλαγή επιστολών με το Κοινοβούλιο τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων.

7. Σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου
Εγκρίνεται το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση του Ιανουαρίου.

8. Διάφορα
Η πρόεδρος προτείνει όπως, υπό το πρίσμα της πλέον πρόσφατης απάντησης της 
Επιτροπής για την αναφορά 0161/2006 σχετικά με το Farm Dan Brennan, στην 
Ιρλανδία,  όσον αφορά την τοξική ρύπανση των βοοειδών, οι συντονιστές συμφωνούν 
να θέσουν επί τάπητος το θέμα για περαιτέρω συζήτηση κατά τη συνεδρίαση του 
Μαρτίου, στην οποία θα κληθούν να συμμετάσχουν οι ιρλανδικές αρχές. Οι 
συντονιστές εγκρίνουν την πρόταση της προέδρου.

13. Αναφορά 0338/2010, του T.F.T, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
"Plataforma por la defensa de los valles verdes", σχετικά με τη συλλογή υδάτων 
και τη διάνοιξη γεωτρήσεων στο φυσικό πάρκο Sierra de Cazorla, Segura y las 
Villas, Jaén Περίληψη της αναφοράς

Ομιλητές:  η πρόεδρος, ο αναφέρων, William Floyd (Επιτροπή), Francisco Sosa 
Wagner, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, María Muñiz De Urquiza, Margrete Auken 
και Peter Jahr

Τα μέλη εκφράζουν την ανησυχία τους για τις δραματικές επιπτώσεις των 
δραστηριοτήτων συλλογής υδάτων στο πάρκο άγριων ζώων, όπου πολλά φρεάτια έχουν 
ήδη εξαντληθεί. Κρίνουν ότι απαιτούνται επειγόντως περισσότερες πληροφορίες (εντός 
2 μηνών), ιδίως σχετικά με ενδεχόμενες παραβάσεις της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα, 
τα ενδιαιτήματα και τα πτηνά και την οδηγία ΕΠΕ. 

Εις ό,τι αφορά την οδηγία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη, η επιτροπή 
διαπιστώνει ότι βάσει της εν λόγω οδηγίας, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και όχι μόνο οι 
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ιδιοκτήτες μπορούν να ληφθούν υπόψη σε περιπτώσεις ευθύνης, καθώς και ότι η οδηγία 
αυτή εφαρμόζεται επίσης και στους άμεσους κινδύνους.  

Απόφαση:  η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα διαβιβασθεί επιστολή στις ισπανικές αρχές 
για την επείγουσα παροχή πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση στη Sierra de 
Cazorla.

14. Αναφορά 1820/2009, του José Maria Carrasco Cano, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης "Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción", σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της παύσης πληρωμών για 
τις ΜΜΕ του κλάδου των κατασκευών

Ομιλητές:  η πρόεδρος, José Maria Carrasco Cano (αναφέρων), Raluca Pruna 
(Επιτροπή), Carlos José Iturgaiz Angulo, María Muñiz De Urquiza, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Peter Jahr και ο αναφέρων

Τα μέλη εκφράζουν τη συμπάθειά τους προς τον αναφέροντα και τις άλλες ΜΜΕ και 
λαμβάνουν υπό σημείωση την πληροφορία της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση νέας 
οδηγίας (2011/7/EU) σχετικά με την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές, η οποία θα πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 
16 Μαρτίου 2013. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής και θα διαβιβασθεί στην IMCO προς 
ενημέρωση. Θα διαβιβασθεί επιστολή στις ισπανικές αρχές, οι οποίες θα καλούνται να 
εκφράσουν την άποψή τους όσον αφορά την κατάσταση στην Ισπανία, όπως την 
περιγράφει ο αναφέρων, και να αναφέρουν εάν έχουν λάβει μέτρα για τη βελτίωση της 
κατάστασης των ΜΜΕ που υποφέρουν από τις συνέπειες της αθέτησης πληρωμών. 

15. Αναφορά 0210/2007, του Robert Pocock, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης «Voice of Irish Concern for the Environment», σχετικά με ανησυχίες 
που εκφράζονται για την προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6) στο πόσιμο 
νερό στην Ιρλανδία
και
Αναφορά 0210/2007, του Walter Graham, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Council of Northern Ireland against Fluoridation» (Συμβούλιο της Βορείου 
Ιρλανδίας κατά της φθορίωσης), σχετικά με την ανησυχία που εκφράζεται για την 
προσθήκη φθοριοπυριτικού οξέος (H2SiF6) στο πόσιμο νερό στο Ηνωμένο 
Βασίλειο

Η συζήτηση σχετικά με τις ως άνω αναφορές αναβάλλεται κατόπιν αιτήσεως του 
αναφέροντα.

16. Αναφορά 0354/2006, του Rodney Maile, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
ισχυρισμούς για ρύπανση της λιμνοθάλασσας του Cleddau ως αποτέλεσμα της 
δραστηριότητας των δύο εταιρειών Exxon και Qater

Η συζήτηση σχετικά με τις ως άνω αναφορές αναβάλλεται κατόπιν αιτήσεως του 
αναφέροντα.
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17. Αναφορά 1655/2010, του Lūkass Rozītis, λετονικής ιθαγένειας, με την υποστήριξη 
18 λετονικών ΜΚΟ και οργανώσεων, σχετικά με την προσβασιμότητα και τον 
καθολικό σχεδιασμό για τα άτομα με αναπηρία

Ομιλητές:  ο πρόεδρος, Johanna Engström (Επιτροπή), Tatjana Ždanoka και Peter Jahr

Τα μέλη λαμβάνουν υπό σημείωση τις πληροφορίες της Επιτροπής σχετικά με τη 
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2010-2020, την εφαρμογή της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (βλέπε σημείο 12 (6)), 
μια ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα και την πρόταση οδηγίας για την 
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού στους τομείς της 
κοινωνικής προστασίας, των κοινωνικών πλεονεκτημάτων, της υγειονομικής 
περίθαλψης, της εκπαίδευσης και της πρόσβασης στα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι 
διαθέσιμες στο κοινό.  

Απόφαση:  η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Το αίτημα της κ. Zdanoka για την εκπόνηση 
εκθέσεως πρωτοβουλίας επί του θέματος (ενδεχομένως από κοινού με την EMPL) θα 
υποβληθεί στους συντονιστές. 

18. Αναφορά 1746/2008, του Maksim Reva, εσθονικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
δικαίωμα του εκλέγειν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των 
προσώπων με απροσδιόριστη ιθαγένεια που ζουν στην Εσθονία

Ομιλητές:  η πρόεδρος, Tibor Vaszi (Επιτροπή), Tatjana Ždanoka, Peter Jahr, Indrek 
Tarand και Margrete Auken

Απόφαση:  να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

19. Αναφορές του τμήματος B

Η εξέταση των αναφορών 0212/205, 0752/2008, 1318/2008, 0192/2009, 1394/2009, 
1586/2009, 1631/2009, 1793/2009, 1817/2009, 1836/2009, 0187/2011, 0425/2011, 
0117/2010, 0216/2010, 0237/2010, 0628/2010, 0667/2010, 0685/2010, 1056/2010, 
1290/2010, 1492/2010, 1494/2010, 0044/2011, 0209/2011, 0210/2011, 0310/2011, 
0313/2011, 0320/2011, 0330/2011, 0343/2011, 0363/2011, 0367/2011, 0370/2011, 
0371/2011, 0373/2011, 0376/2011, 0377/2011, 0392/2011, 0397/2011, 0437/2011, 
0440/2011, 0449/2011, 0455/2011, 0466/2011, 0468/2011, 0469/2011, 0484/2011, 
0518/2011, 0519/2011, 0568/2011, 0577/2011 και 0583/2011 περατώνεται βάσει των 
γραπτών πληροφοριών που παρείχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εξέταση των αναφορών 0673/2004, 0670/2005, 0834/2005, 1400/2009 παραμένει 
ανοικτή κατόπιν αιτήσεων του Willy Meyer

Η εξέταση της αναφοράς 0445/2011 παραμένει ανοικτή κατόπιν αιτήσεως του Willy 
Meyer και του Carlos José Iturgaiz Angulo.
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20. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

12 Ιανουαρίου 2012, ώρα 9.00 έως 12.30 και 15.00 έως 18.30 στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 16.50

Συνημμένα:
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (21-22 
Νοεμβρίου 2011).
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να αποσυρθούν, να περατωθούν ή να 
επανεξετασθούν βάσει του παραρτήματος των σημειωμάτων του Προέδρου.
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