
PV\889224EL.doc PE480.554v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 12ης Ιανουαρίου 2012, από 9.00 έως 12.30 και 15.00 έως 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2012, στις 09.10, υπό την προεδρία της κ. 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Από 9.10 έως 9.40 - Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.10 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni.

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2012)204_1v01-00

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι το σημείο 18 αναβάλλεται μετά από αίτημα του Carlos
José Iturgaiz Angulo.
Οι αναφέροντες θα είναι παρόντες για την εξέταση των σημείων 12, 13, 14 και 15.

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 21-22 Νοεμβρίου 2011

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

4. Ανακοινώσεις της προέδρου

Ζητούν συγγνώμη για την απουσία τους οι κ.κ. Bairbre de Brún, Gerald Häfner, Willy
Meyer, Roger Helmer. Ο Philippe Boulland καθυστέρησε εξαιτίας προβλημάτων στα 
μέσα μεταφοράς.
Υπενθυμίζεται στα μέλη ότι η συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα θα 
πραγματοποιηθεί στις 23 Ιανουαρίου στις 16.30 στην αίθουσα JAN 4Q1.
Έχει διανεμηθεί το παράρτημα στις σημειώσεις της Προέδρου. Ο κ. Iturgaiz εκφράζει
τις αντιρρήσεις του όσον αφορά την πρόταση επανεξέτασης της αναφοράς 803/2006. 
Οι υπόλοιπες προτάσεις θεωρούνται εγκεκριμένες εκτός εάν κάποιο άλλο μέλος 
εγείρει αντιρρήσεις.
Αντίγραφα της έκθεσης STOA σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή προσφορών και 
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την ηλεκτρονική συμμετοχή διατίθενται στην αίθουσα συνεδρίασης. 

5. Διάφορα

Ουδέν.

6. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1. Ορισμός εισηγητών

 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών 2011. Ορίζεται εισηγητής ο ΒΕΚ Giles 
Chichester (ECR).

 Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της έκθεσης για την εφαρμογή του δικαίου 
της ΕΕ (JURI):  d'Hondt.

 Γνωμοδότηση σχετικά με τις 20 βασικότερες ανησυχίες των πολιτών και 
επιχειρήσεων της ΕΕ (INI - IMCO) (αναμένεται  έγκριση): d'Hondt.

 Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα των υδάτων 
και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα INI-ENVI d'Hondt.

 Γνωμοδότηση σχετικά με το πρόγραμμα για τα δικαιώματα και την ιθαγένεια 2014 -
202ο COD 2011/0344, (LIBE). Η ομάδα ALDE θα ορίσει εισηγητή.

2. Πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών (πρόσφατες διαδικαστικές πτυχές)

Ενημερώνονται τα μέλη ότι η Επιτροπή AFCO θα συνεδριάσει στις 26 Ιανουαρίου και
θα συζητήσει την έκθεση της Zita Gurmai σχετικά με την τροποποίηση του 
κανονισμού όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών. 
Οι συντάκτες των τροπολογιών που υπέβαλε η PETI (Mazzoni, Wallis και Häfner) 
ειδικότερα, αλλά και όλα τα μέλη της Επιτροπής PETI καλούνται να είναι παρόντα 
για να ενισχυθεί η άποψη της επιτροπής. Ο Victor Boştinaru προτείνει οι συντονιστές  
ομάδας AFCO και PETI να κινητοποιηθούν προς υποστήριξη της θέσης της 
Επιτροπής ΡΕΤΙ.

Οι συντονιστές έχουν ενημερωθεί ότι η τεχνική ομάδα εργασίας του Συμβουλίου θα
συνεδριάσει στις 17 Ιανουαρίου (εβδομάδα συνόδου) για να πραγματοποιήσει 
αποτίμηση των εξελίξεων σε κάθε κράτος μέλος σχετικά με τις τεχνικές εκτελεστικές 
διατάξεις. Η επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από μέλος της γραμματείας.

3. Διάφορα
 Σημείωμα σχετικά με την παρουσία των αναφερόντων για το 2011.

Έχει διανεμηθεί σημείωμα σχετικά με την παρουσία των αναφερόντων για το 2011, 
καθώς και σχετικά με τις δαπάνες. Τα μέλη επισημαίνουν τη σωστή και συνετή χρήση 
των δημοσίων κεφαλαίων με σκοπό να έρχονται οι πολίτες στο Κοινοβούλιο.

 Προφορική ερώτηση: Ευρωπαϊκή Ένωση Τυφλών
Υπενθυμίζεται στα μέλη το θέμα της προφορικής ερώτησης και παρακαλούνται να 
την υποστηρίξουν μέσω των πολιτικών τους ομάδων στην ατζέντα της συνόδου του 
Φεβρουαρίου. Το χρονοδιάγραμμα αποτελεί σημαντικό παράγοντα λαμβάνοντας 
υπόψη την επικείμενη έγκριση της σύμβασης.

 Επανεξέταση της αναφοράς 803/2006
Θα κυκλοφορήσουν οι συμπληρωματικές πληροφορίες και θα ληφθεί τελική απόφαση 
σχετικά με την επανεξέταση ή όχι της αναφοράς στην επόμενη συνεδρίαση.
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7. Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της Ένωσης: Άρση των εμποδίων στα 
δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ (2011/2182 (INI) Εισηγήτρια Adina-Ioana 
Vălean, 2η εξέταση σχεδίου  

Ομιλητές: η πρόεδρος, Johannes Cornelis van Baalen, Adina-Ioana Vălean, Elena 
Băsescu, Heinz K. Becker, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Νικόλαος 
Σαλαβράκος, Mariya Nedelcheva, Michael Cashman, Philippe Boulland και Miguel 
Angel Martínez Martínez.

Η επιτροπή υπογραμμίζει τη σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, 
που αποτελεί την ουσία της αρμοδιότητάς της. Τα σημαντικότερα θέματα είναι: η
ελεύθερη κυκλοφορία σύμφωνα με την οδηγία 2004/38/ΕΟΚ, η οικογενειακή 
επανένωση, οι Ρομά, τα ζευγάρια ίδιου φύλου, η ηλεκτρονική αγορά προϊόντων, τα 
ζητήματα διασυνοριακών κληρονομιών, τα δικαιώματα ιδιοκτησίας. Υπογραμμίζεται 
η ανάγκη να καταβληθεί προσπάθεια σχετικά με την ενημέρωση.

Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 19 Ιανουαρίου· έγκριση σε επιτροπή στις 27 
Φεβρουαρίου· έγκριση στην ολομέλεια τον Μάρτιο II.

8. Παρουσίαση του «Ευρωπαϊκού έτους των πολιτών 2013» από την ΓΔ 
Επικοινωνίας  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Ομιλητές: η πρόεδρος και η Sophie Bernaerts (Επιτροπή)

9. Γνωμοδότηση σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών (2013) 
(2011/0217(COD) Συντάκτης γνωμοδότησης:  Νικόλαος Σαλαβράκος (EFD): 
πρώτη ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Νικόλαος Σαλαβράκος, Peter Jahr, Mariya Nedelcheva, Heinz 
K. Becker και Iliana Malinova Iotova και Sophie Bernaerts (Επιτροπή), 

Η επιτροπή υπογραμμίζει και πάλι την απόκλιση μεταξύ των προσδοκιών των
πολιτών και της πραγματικότητας και την τεράστια ανάγκη προσέγγισης των πολιτών, 
σε θέματα όπως οι νέοι, το περιφερειακό επίπεδο, η κοινωνία των πολιτών, το 
γλωσσικό θέμα. Εκφράζονται προβληματισμοί σχετικά με την ισχνή χρηματοδότηση. 
Η Επιτροπή εξηγεί ότι πολυδιάστατοι παράγοντες και πηγές χρηματοδότησης 
συμμετέχουν στη διαδικασία για να υπάρχει η ευρύτερη δυνατή επίπτωση.

10. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο  (23 - 24.11.2011) - πρώτη
ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Iliana Malinova Iotova, Philippe Boulland, Rainer Wieland, 
Peter Jahr και ο Νικόλαος Σαλαβράκος

Συμπέρασμα: Πιθανόν να διευκρινισθούν τα υπόλοιπα αμφιλεγόμενα ζητήματα με τις 
γερμανικές αρχές πριν την ολοκλήρωση της έκθεσης. 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.30 και επαναλαμβάνεται στις 15:09 υπό την 
προεδρία της Erminia Mazzoni.
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11. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία  (23 - 26.11.2011) - πρώτη
ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Victor Boştinaru και Cristian Dan Preda.

12. Αναφορά 1154/2010, του Iroda Jakucs Ugyvedi, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του István Bebes, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την αρχιτεκτονική 
αποκατάσταση του κάστρου Körmend στην Ουγγαρία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Itván Bebes και Iroda Jakucs Ugyvedi (αναφέροντες), Eva 
Maria Szavuj (Επιτροπή), Peter Jahr και Victor Boştinaru.

Απόφαση: Περατώνεται η εξέταση της αναφοράς και αποστέλλεται στην Επιτροπή 
Αναφορών του ουγγρικού κοινοβουλίου. Θα απευθυνθεί επιστολή στην Περιφερειακή 
Αναπτυξιακή Αρχή. 

13. Αναφορά 1042/2009, της κ. Anne Bland, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον του σχεδίου τεχνητών υπόγειων υδάτων του 
Turun Seudun Vesi Oy (περιοχή Turku, Φινλανδία) και Αναφορά 771/2010, του 
Hannes Heikkilä, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα 2006/118/ΕΚ

Ομιλητές: η πρόεδρος, Anne Bland and Hannes Heikkilä (αναφέροντες), Marco 
Gasparinetti (Επιτροπή), Peter Jahr και Miguel Angel Martínez Martínez.

Απόφαση: Περατώνεται η εξέταση της αναφοράς, αλλά οι αναφέροντες μπορούν να
επανέλθουν στην επιτροπή εάν έλθουν νέα στοιχεία στην επιφάνεια που να 
δικαιολογούν την επανεξέτασή της. Ο φάκελος θα αποσταλεί στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος προς ενημέρωση. Η αναφορά συνδέεται με τη γνωμοδότηση της 
επιτροπής σχετικά με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα.

14. Αναφορά 971/2009, των Angela και William Flanagan, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει για την υγεία ελαττωματικό αποχετευτικό 
σύστημα και με την άρνηση των αρχών να λάβουν μέτρα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Angela Flanagan (αναφέρουσα), Joachim d'Eugenio 
(Επιτροπή), Peter Jahr.

Απόφαση:  Η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή  και θα σταλεί επιστολή στην 
σκοτσέζικη κυβέρνηση και την τοπική αρχή. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί στην
Επιτροπή Περιβάλλοντος προς ενημέρωση. Η αναφορά συνδέεται με τη
γνωμοδότηση της Επιτροπής επί της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα.

15. Αναφορά 1772/2009 της Helena Maijala, φινλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας Pro Hanhikivi, σχετικά με την προβλεπόμενη κατασκευή σταθμού 
παραγωγής πυρηνικής ενέργειας της Fennovoima στο Hanhikivi

Ομιλητές: η πρόεδρος, Hanna Maaret Halmenpää και Helena Maijala (αναφέρουσες), 
Jean-François Brakeland (Επιτροπή) και Angelika Werthmann.

Απόφαση: Η αναφορά θα παραμείνει ανοικτή προς παρακολούθηση.
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Στις 17:00 η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Peter Jahr.

16. Αναφορά 346/2011, του Jean Mortes, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη στάση 
της Επιτροπής έναντι των απαρχαιωμένων μονάδων πυρηνικής ενέργειας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομιλητές: η πρόεδρος και ο Wolfgang Kilb (Επιτροπή)

Απόφαση: Περατώνεται η εξέταση της αναφοράς.

17. Αναφορά 356/2011 του Knut Micke, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πυρηνική ενέργεια στην Ευρώπη και Αναφορά  361/2011 του Bernd Höfer, 
γερμανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 5 υπογραφές, σχετικά με την 
κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας στην Ευρώπη

Ομιλητές: η πρόεδρος, Wolfgang Kilb (Επιτροπή)

Απόφαση: Περατώνεται η εξέταση της αναφοράς.

18. Αναφορά 471/2011, της Kristiina Allekörs, εσθονικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
κινδύνους λόγω των πυρηνικών σταθμών κατά μήκος των συνόρων της ΕΕ

Ομιλητές: η πρόεδρος και ο Wolfgang Kilb (Επιτροπή)

Απόφαση: Περατώνεται η εξέταση της αναφοράς. Ο φάκελος θα αποσταλεί στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Ρωσίας προς ενημέρωση. 

Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων
Για τις αναφορές 0672/2009, 0225/2010, 0201/2011, 0426/2011 περατώνονται η 
εξέταση. 

Η αναφορά 1478/2009 θα αφαιρεθεί από το μέρος "B" και θα παραμείνει ανοιχτή 
προς εξέταση.

20. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

27 Φεβρουαρίου 2012, από 15.00 έως 18.30 και 28 Φεβρουαρίου 2012, από 9.00 έως
12.30, στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 17:30.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να περατωθούν ή να επανεξετασθούν 
βάσει του παραρτήματος των σημειωμάτων του Προέδρου.
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές κατά την τελευταία 
συνεδρίαση 
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