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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)0227

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 27ης Φεβρουαρίου 2012, από 15.00 έως 18.30,

και της 28ης Φεβρουαρίου 2012, από 9.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2012 στις 15.10, υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 20 Δεκεμβρίου 2011, 12 
Ιανουαρίου 2012 και 23 Ιανουαρίου 2012

Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 20 Δεκεμβρίου 2011, 12 Ιανουαρίου 
2012 και 23 Ιανουαρίου 2012.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Giles Chichester και ο Michael Cashman ζήτησαν
συγγνώμη για την απουσία τους σε αυτή τη συνάντηση. 

Η πρόεδρος ενημερώνει τη συνάντηση ότι θα εξετασθεί στην συνεδρίαση η 
γνωμοδότηση για το έτος των πολιτών (2013), θα ψηφισθεί η έκθεση του 2010 για την 
ευρωπαϊκή ιθαγένεια, θα εξετασθούν οι αναφορές σχετικά με την τη διάθεση των 
αποβλήτων στην Καμπανία της Ιταλίας, παρουσία του Raimondo Santacroce, 
εκπροσώπου της περιφέρειας και των επαρχιών του Μπενεβέντο, Καζέρτα Αβελίνο, 
Σαλέρνο και Νάπολης, καθώς και του Γενικού Διευθυντή της ΓΔ Περιβάλλοντος 
Falkenberg της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκπροσωπούν τον Επίτροπο Janez
Potocnik ο οποίος κωλύεται να παραστεί, θα εξετασθούν τα δύο ψηφίσματα σχετικά 
με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Ισπανία με την 
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παρουσία των αναφερόντων, και θα συζητηθούν οι αναφορές σχετικά με την κοινή 
αλιευτική πολιτική παρουσία μελών της Επιτροπής Αλιείας. 

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι την επομένη, γύρω στις 12.30, στο τέλος της 
συνεδρίασης, η Επιτροπή Αναφορών θα λάβει αναφορά που υπογράφεται από 
περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια αναφέροντες σχετικά με την εμπορική 
συμφωνίας για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης, ACAC (αγγλικά
Anti-Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). 

Τέλος, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει καμία ένσταση ως προς τον κατάλογο των 
προτάσεων σχετικά με τις αναφορές των οποίων ολοκληρώνεται η εξέταση ή είναι 
προς επανεξέταση ο οποίος διανεμήθηκε στα μέλη της για αναθεώρηση πριν από τη 
συνεδρίαση. Ως εκ τούτου, οι αναφορές αριθ. 0666/2005 και αριθ. 0934/2011 θα 
επανεξεταστούν, των αναφορών αριθ. 0896/2009, αριθ. 1403/2009, αριθ. 1014/2010, 
αριθ. 0841/2011, αριθ. 0669/2006, αριθ. 0575/2007, αριθ. 1392/2007 και αριθ. 
1049/2009 ολοκληρώνεται η εξέταση.

4. Διάφορα

Ουδέν.

5. Γνωμοδότηση σχετικά με το ευρωπαϊκό Έτος των πολιτών (2013)
(2011/0217(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Σαλαβράκος (PPE)
(προθεσμία υποβολής τροπολογιών: 1η Μαρτίου 2012/έγκριση: 20 Μαρτίου 2012)
-εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Νικόλαος Σαλαβράκος (εισηγητής), Margrete Auken, 
Νικόλαος Χουντής, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald 
Häfner και Peter Jahr.

Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίστηκε για την 1η Μαρτίου 2012 και η 
έγκριση της γνωμοδότησης έχει προγραμματιστεί για τη συνεδρίαση της 20ής
Μαρτίου 2012.

6. Αναφορά 683/2005, του Vincenzo Marmora, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας δράσης πολιτών «Campagna nostra», σχετικά με διαμαρτυρία για τη 
δημιουργία χώρου διάθεσης αποβλήτων
και
Αναφορά 31/2006, του Giampiero Angeli, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 21 υπογραφές, σχετικά με μείζονες κινδύνους για την υγεία λόγω 
διοξινών από τη διάθεση αποβλήτων
και
Αναφορά 26/2007, της Monica Sepe, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής «Serre per la vita», σχετικά με χώρο απόρριψης αστικών στερεών 
αποβλήτων
και
Αναφορά 587/2007, της Marina Salvadore, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
σοβαρό πρόβλημα υγείας στην Καμπανία και την ευθύνη των περιφερειακών και 
τοπικών αρχών
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και
Αναφορά 756/2007, του Giovanni Roviello, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αντίθεσή του σε χώρο διάθεσης αποβλήτων που θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία 
και τους υπόγειους υδάτινους πόρους
και
Αναφορά 789/2007, της Gigliola Izzo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αντίθεση 
που αφορά χώρο οικολογικής αποθήκευσης αποβλήτων δισκίων καυσίμου πλησίον 
γεωργικών εκτάσεων και οικιστικών περιοχών
και
Αναφορά 910/2007, του Francesco Di Pasquale, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την περιβαλλοντική κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Καμπανία
και
Αναφορά 991/2007, του Vincenzo Gala, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με αίτημα για 
σύστημα χωριστής περισυλλογής απορριμμάτων στην περιφέρεια της Καμπανίας
και
Αναφορά 1075/2007, του Paride Amoroso, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με ένα 
περιφερειακό μητρώο όγκων σε περιοχή η οποία παρουσιάζει συχνή εμφάνιση 
όγκων εξαιτίας της περιβαλλοντικής ρύπανσης (Καμπανία)
και
Αναφορά 12/2008, του Francesco Miglino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Partito Internettiano, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά την αποθήκευση και 
την επεξεργασία οικιακών αποβλήτων στη Νάπολη και στην περιφέρεια της 
Καμπανίας στην Ιταλία
και
Αναφορά 16/2008, του F.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την κρίση των 
οικιακών αποβλήτων στην Καμπανία (Ιταλία)
και
Αναφορά 209/2008, του Sebastiano Perrone, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κρίση της διάθεσης των απορριμμάτων και τα δημοκρατικά δικαιώματα των 
κατοίκων του Marigliano κοντά στη Νάπολη
και
Αναφορά 347/2008, των Tommaso Esposito και Virginia Petrellese, ιταλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Ομάδας δράσης πολιτών κατά του αποτεφρωτήρα», 
σχετικά με μονάδα αποτέφρωσης αποβλήτων στην Accerra (πλησίον της Νάπολης) 
στην Ιταλία
και
Αναφορά 955/2008, του Ferdinando Kaiser, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δημιουργία χώρου διάθεσης απορριμμάτων στο Chiaiano (Ιταλία)
και
Αναφορά 1011/2008, της A.S., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με χώρο διάθεσης 
αποβλήτων στο Chiaiano, κοντά στη Νάπολη της Ιταλίας
και
Αναφορά 1082/2008, του Raffaele Pacilio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παράνομη καύση ελαστικών αυτοκινήτων και άλλων απορριμμάτων στην περιοχή 
της Νάπολης (Ιταλία)
και
Αναφορά 1223/2009, του Daniele Giove, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με ρύπανση 
του περιβάλλοντος στον δήμο Casalnuovo di Napoli (Ιταλία)
και
Αναφορά 0413/2010, της Anna Margherita Ranieri, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
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ονόματος της ‘Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani’, η οποία συνοδεύεται 
από 2.406 υπογραφές, σχετικά με τη 15ετή κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω 
των απορριμμάτων στην Καμπανία
και
Αναφορά 694/2010, του R.I., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ένωσης ‘Valori 
Democtratici Uniti’, σχετικά με τον καθαρισμό παράνομων χώρων απόρριψης 
τοξικών αποβλήτων στον δήμο Quarto (NA)
και
Αναφορά 787/2010 της Carmela Alberico, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Co.Re.Ri, σχετικά με τη μη τήρηση από την περιφέρεια της Καμπανίας των όρων 
του περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για τα διαρθρωτικά Ταμεία και 
παραβίαση των οδηγιών 2006/12/ΕΚ και 1999/31/ΕΚ λόγω της τοποθεσίας των 
χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Ferandelle και Maruzzella στην 
επαρχία Caserta
και
Αναφορά 1166/2010, της Marana Avvisati, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τους 
χώρους υγειονομικής ταφής στο Terzigno στην Καμπανία
και
Αναφορά 1277/2010 του Francesco di Pasquale, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μόνιμη επίλυση της κρίσης της διαχείρισης αποβλήτων στην Καμπανία
και
Αναφορά 1656/2010, του A.D'A, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη συνεχιζόμενη 
κρίση εξαιτίας των προβλημάτων στη διάθεση των οικιακών αποβλήτων στην 
Καμπανία (Ιταλία) 
και
Αναφορά 424/2011 της Emilia Accardo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αντίθεσή της όσον αφορά κατασκευή νέου χώρου υγειονομικής ταφής στην Alta 
Irpinia (Campania, Ιταλία)
και
Αναφορά 1270/2011, της Teresa Campolattano, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Επιτροπής Πολιτών ‘Terra Pulita’, συνοδευόμενη από περίπου 750 υπογραφές, 
σχετικά με παραβίαση της οδηγίας 2006/12/ΕΚ περί στερεών αποβλήτων και της 
οδηγίας 1999/31/ΕΚ περί υγειονομικής ταφής αποβλήτων στα σημεία Ferandelle 
και Maruzella 3, στην Καμπανία

Όλοι οι αναφέροντες και εκπρόσωποι των περιφερειακών και επαρχιακών 
κυβερνήσεων προσκλήθηκαν. Παρόντες είναι:

περιοχή Καμπανίας: Dott Raimondo Santacroce, Προϊστάμενος Επιτελείου 
δημοτικών συμβούλων για το Περιβάλλον,

Dottssa Celeste Taranto, γραμματέας Τύπου

επαρχία Νάπολης: Dottssa Giovanna Napolitano, Διευθυντής Περιβάλλοντος

επαρχία Benevento: Dott Gianluca Aceto, δημοτικός σύμβουλος για το Περιβάλλον

επαρχία Avellino: Dott Domenico Gambacorta, δημοτικός σύμβουλος για το 
Περιβάλλον, Dott Felicio de Luca, Διευθυντής Οργανισμού 
Περιβάλλοντος Irpiniambiente
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επαρχία Salerno: Dott Giovanni Fortunato, επαρχιακός και περιφερειακός
δημοτικός σύμβουλος, πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
Dott Giuseppe D'Acunzi, διευθυντής για τα απόβλητα και τους 
φυσικούς πόρους

Oυδείς από τους αναφέροντες δεν είναι παρών, αν και είχαν όλοι ενημερωθεί για τη 
συνάντηση. Μερικοί έστειλαν έγγραφα που διανεμήθηκαν κατά τη συνεδρίαση

Περιοχή Καμπανίας: το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης για τα αστικά απόβλητα 
(PRGRU) εγκρίθηκε και υποβλήθηκε στην Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2012. Ένα 
σχέδιο για την αποκατάσταση των παλαιών βιομηχανικών χώρων έχει επίσης εγκριθεί. 
Το Σχέδιο Διαχείρισης για τα βιομηχανικά απόβλητα θα ακολουθήσει σύντομα. Η 
νομοθεσία της ΕΕ έχει τηρηθεί αυστηρά, υπήρξε ευρεία δημόσια διαβούλευση και όλα 
τα σχόλια και οι προτάσεις εξετάστηκαν προσεκτικά. Η έμφαση έχει δοθεί στην αύξηση 
της ανακύκλωσης, τη μείωση των αποβλήτων (σε συνεννόηση με τη βιομηχανία 
συσκευασίας και διανομής του πόσιμου νερού), την κομποστοποίηση σε συνδυασμό με 
την παραγωγή βιοαερίου (δύο τοποθεσίες: μία στο Έμπολι (Salerno), μια άλλη στην 
Καζέρτα). Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για νέο αποτεφρωτήρα στο Σαλέρνο 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Υπάρχει αυξημένη καταστολή της παράνομης διάθεσης των 
αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου ενός ειδικού καθεστώτος για τη διάθεση των 
ελαστικών αυτοκινήτων.

Επαρχία Benevento: το θεσμικό πλαίσιο, δηλαδή η κατάσταση και ο ρόλος των 
ιταλικών επαρχιών είναι υπό συζήτηση, γεγονός που δυσχεραίνει τον προγραμματισμό 
και την υλοποίηση. Ένα ποσοστό ανακύκλωσης 55% έχει επιτευχθεί μέχρι το τέλος του 
2011 με στόχο την επίτευξη 65% το 2012. Ο στόχος είναι να μειωθεί η χρήση του 
χώρου υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης στο μηδέν. Ο μόνος χώρος υγειονομικής 
ταφής στην επαρχία είναι υπό κατάσχεση, εντούτοις δεν υπάρχει έκτακτη ανάγκη 
διαχείρισης των αποβλήτων. Τα συστήματα για την παρακολούθηση των αποβλήτων 
(SISTRI) σύντομα θα αρχίσουν να λειτουργούν. Η ευθύνη της διαχείρισης ·όσον αφορά 
τις συσσωρευθείσες «οικολογικές μπάλες» από τα βιομηχανικά απόβλητα στηρίζεται 
πλέον στην περιφερειακή κυβέρνηση. 

Επαρχία Avellino: επίσης, αναφέρει σημαντική αύξηση της ανακύκλωσης, 50% κατά 
μέσο όρο, 64% σε κεφάλαιο. Το σχέδιο για ένα χώρο υγειονομικής ταφής έχει 
ακυρωθεί, ένας δεύτερος είναι κλειστός και η ποσότητα των αποβλήτων που 
μεταφέρονται στον τρίτο μειώθηκε από 50 εκ. τόνους / μήνα το 2008 σε 64 τόνους
ολόκληρο το έτος 2011. Οι συσσωρευθείσες «οικολογικές μπάλες» (Ecobails) έχουν
μειωθεί από 14.000 σε 10.000. Παρά το γεγονός ότι η επαρχία έχει επενδύσει ίδια 
κεφάλαια, δεν είναι επαρκή και, συνεπώς, η απελευθέρωση των κοινοτικών κονδυλίων 
είναι πολύ σημαντική. Η επιτροπή ενημερώθηκε ότι ο χώρος ταφής στο Ariano Irpino
έκλεισε το 2007 (0756/2007) και ότι στον χώρο υγειονομικής ταφής στο Savignano
υπήρξε σημαντική μείωση του όγκου (αναφορά αριθ. 424/2011)

Επαρχία Salerno: Επίσης, αναφέρει εντυπωσιακή πρόοδο με τα ποσοστά 
ανακύκλωσης. Ο νόμος ακύρωσης των προβλεπόμενων χώρων υγειονομικής ταφής στη 
Valle della Masseria και Basso dell'Olmo (και οι δύο αντικείμενα αναφορών), έχει 
εγκριθεί και είναι σε ισχύ. Ο ομιλητής δηλώνει ότι υπήρξε μια αλλαγή της νοοτροπίας.

Επαρχία Νάπολης: Η κατάσταση είναι βέβαια διαφορετική, λόγω του μεγέθους και της 
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πυκνότητας του πληθυσμού. Η περιοχή έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για να 
κατακτήσει την αυτονομία της για την επεξεργασία των δικών της αποβλήτων, όπως 
προβλέπεται από το σχέδιο. Πολλοί χώροι κομποστοποίησης αναμένεται να τεθούν σε 
λειτουργία. Ο χώρος υγειονομικής ταφής Chiaiano είναι σήμερα κλειστός, ενώ το 
υπόλοιπο χωρητικότητας του χώρου ταφής Terzigno είναι 2-3 μήνες.30 εκατομμύρια 
ευρώ έχουν επενδυθεί για πάνω από 3 χρόνια για την αύξηση του ποσοστού 
ανακύκλωσης, με μερικά καλά αποτελέσματα, αλλά απαιτούνται περαιτέρω βελτιώσεις.

Γενικός Διευθυντής Karl Falkenberg, Eυρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ Περιβάλλον:
Το πρόβλημα της διαχείρισης των αποβλήτων στην Καμπανία είναι ένα από τα
χειρότερα που η Επιτροπή είχε να αντιμετωπίσει, αν και αναγνωρίζει κάποιες 
βελτιώσεις. Η Επιτροπή χαιρετίζει το γεγονός ότι η Καμπανία παρουσίασε ένα σχέδιο 
αλλά λυπάται για το γεγονός ότι αυτό έγινε με 1 ½ χρόνια αργοπορία. Ο Επίτροπος κ. 
Potočnik έχει διαβιβάσει τις ανησυχίες που παραμένουν ακόμη, κατά τη διάρκεια 
πρόσφατης συνάντησης στη Ρώμη, σχετικά με: α) τα ποσοστά της ανακύκλωσης που 
δεν είναι αρκετά ψηλά, β) την αργή πρόοδο για τις τοποθεσίες αναερόβιας
λιπασματοποίησης (κομποστοποίηση). Μία μόνο τοποθεσία είναι σε λειτουργία, η 
επόμενη αναμένεται να λειτουργήσει την άνοιξη του 2014, γ ) υπάρχει μόνο ένας
αποτεφρωτήρα, ο επόμενος έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να λειτουργεί το 2015 και 
δ) υπάρχουν ακόμα 7 εκ. τόνοι Ecobails εν αναμονή διάθεσης.

Η απόφαση ως προς το αν θα υπάρξει εκ νέου προσφυγή στο Δικαστήριο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πρέπει να ληφθεί από την Επιτροπή πολύ σύντομα, δεν 
υπάρχει άλλη επιλογή. Η Επιτροπή είναι της γνώμης ότι τα προσωρινά μέτρα - εν 
αναμονή νέων δυνατοτήτων επεξεργασίας των αποβλήτων - δεν είναι επαρκή και το 
σχέδιο για τη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων εξακολουθεί να εκκρεμεί. Εν 
τω μεταξύ υπάρχουν στενές διαβουλεύσεις με την ιταλική κυβέρνηση, για την 
ενθάρρυνση της έγκαιρης συμμόρφωσης με την οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα.

Οι βουλευτές Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr και Νικόλαος Χουντής λαμβάνουν τον λόγο. Εκφράζουν
επιφυλάξεις ως προς την αξιοπιστία των μέτρων που έχουν ληφθεί από τις αρχές και 
λυπούνται για την απουσία των αναφερόντων. Ορισμένα μέλη προτείνουν την 
απελευθέρωση κοινοτικών κονδυλίων. Ο Γενικός Διευθυντής της Επιτροπής για το 
περιβάλλον Karl Falkenberg, δηλώνει ότι πιθανότατα η Επιτροπή θα προσφύγει εκ νέου 
στο Δικαστήριο και ότι δεν θα υπάρξει απελευθέρωση κονδυλίων.
Απόφαση: να ζητηθούν περισσότερες πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

*

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 17.30 υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo, 
αντιπροέδρου.

* 

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 17.40 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου.

*
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7. Αναφορά 331/2010, του Ignacio Ruipérez Arregui, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάσταση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στην Ισπανία Ο 
αναφέρων, ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και μέλος της ισπανικής 
"Επαγγελματικής Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας" (APCAE), 
παρουσιάζει την κατάσταση που επικρατεί στην εν λόγω οργάνωση. 
και
Αναφορά 651/2010, 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 Ο αναφέρων 
εκθέτει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί ύστερα από τη μονομερή διακοπή 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τη συνδικαλιστική οργάνωση των 
ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας.

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ignacio Ruipérez Arregui et Juan María García Gil 
(αναφέροντες), Béatrice Thomas (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor Boştinaru, 
Νικόλαος Χουντής, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz Angulo και
Margrete Auken. 
Ορισμένοι βουλευτές εκφράζουν την λύπη τους για την απουσία του EUROCONTROL
που προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην εξέταση της αναφοράς, αλλά αρνήθηκε την 
πρόσκληση με το επιχείρημα ότι το εν λόγω θέμα αφορά μόνο του ισπανικό εθνικό 
δίκαιο.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα ζητηθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή
Μεταφορών και Τουρισμού και θα σταλεί επιστολή στην IATA.

8. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών, από τις 18.00 έως τις 18.30)

*
*  *

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.30.
*

*  *

Τρίτη 28 Φεβρουαρίου, το πρωί

*
Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.10 υπό την προεδρία της Elena Băsescu, αντιπροέδρου.

*

9. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Η πρόεδρος παρουσιάζει τις ακόλουθες ανακοινώσεις

1. Ορισμός εισηγητών:
Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2011.
Η έκθεση ανατίθεται στον πρόεδρο της επιτροπής. Κανένα μόριο δεν 
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υπολογίζεται για την ανάθεση αυτής της έκθεσης. 

 Γνωμοδότηση σχετικά με μια νομοθετική πρωτοβουλία για ένα νέο
Διοικητικό Δίκαιο της ΕΕ (JURI) 
κ. Margrete AUKEN - Greens

 Γνωμοδότηση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012 - 2015. (COM (2012)0006·
AGRI/7/08364)
(Σημειώνεται ότι θα εκπονήσουν γνωμοδότηση ακόμη δέκα επιτροπές.)
κ. Victor BOSTINARU - S&D

2. Ανταλλαγή απόψεων για προγραμματιζόμενες επισκέψεις το 2012.

Οι συντονιστές θα στείλουν τις προτάσεις τους για διερευνητικές επισκέψεις στον 
πρόεδρο, επί τη βάσει των οποίων θα προετοιμαστεί από τη γραμματεία
κατάλογος, προκειμένου να μπορέσουν οι συντονιστές να λάβει απόφαση στην 
επόμενη συνάντησή τους τον Μάρτιο. Πιθανές επιλογές, που έχουν ήδη προταθεί: 
Πολωνία, Ισπανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία.

3. Εξέταση γνωμοδοτήσεων από τη Νομική Υπηρεσία:

• Όσον αφορά το αίτημα που σχετίζονται με τις μη-Αναφορές
• Όσον αφορά το αίτημα που σχετίζονται με την εναέρια καταστροφή στο 
Σμολένσκ 
Η απόφαση αναβάλλεται, λόγω έλλειψης διαθέσιμου χρόνου

10. Αναφορά 802/2011 της κας Anouk Delafortrie, εξ ονόματος του γραφείου 
πολιτικής του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική 
Πολιτική
και
Αναφορά 860/2011 του Paul Kind, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
ποσοστώσεις αλίευσης και την υπεραλίευση

Ομιλητές: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano και Roberto Ferrigno 
(αναφέροντες), Rikke Nielsen (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete Auken, Chris 
Davies, Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr και Willy Meyer.

Απόφαση: να παραμείνει η εξέταση της αναφοράς ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών και γραπτής επιβεβαίωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ενδεχομένως 
να επαναληφθεί η συζήτηση τον Μάιο ή τον Ιούνιο ενόψει των συνεχιζόμενων 
διαπραγματεύσεων.

11. Αναφορά 0295/2009, του κ. Des May, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Western Eel Fishermen Association», σχετικά με ισχυρισμούς για 
αποκλεισμό των αλιέων από τη διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος 
διαχείρισης του χελιού για την Ιρλανδία
και
Αναφορά 909/2009, του Jean-Paul Doron, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
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γαλλικής εθνικής ομοσπονδίας αλιείας, η οποία συνοδεύεται από 13 000 
υπογραφές, σχετικά με το γαλλικό σχέδιο διαχείρισης για τη διατήρηση των 
αποθεμάτων χελιών
και
Αναφορά 0754/2011, του Salvador Pieró Gómez , ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Centro de Aquicultura Experimental (CAE)», σχετικά με την 
παράβαση από τις ισπανικές αρχές του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 709/2010 της 
Επιτροπής περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 338/97 του Συμβουλίου, 
για την προστασία των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας με τον έλεγχο του 
εμπορίου τους και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1100/2007 του Συμβουλίου για τη 
θέσπιση μέτρων για την ανασύσταση του αποθέματος ευρωπαϊκού χελιού

Ομιλητές: η πρόεδρος, Brenda O'Shea και Χρήστος Θεοφίλου (εκπρόσωποι της 
Επιτροπής) και Pat the Cope Gallagher.

Απόφαση: να παραμείνει η εξέταση της αναφοράς ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

12. Αναφορά 99/2011, του Miguel Zaragoza Fernández, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Δήμου Santa Pola σχετικά με μια παραδοσιακή επιλεκτική αλιευτική 
τεχνική, την bonitolera.

Ομιλητές: η πρόεδρος και Barbara Focquet (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: να παραμείνει η εξέταση της αναφοράς ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

13. Αναφορά 668/2011, του H. W. R., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την αλιεία με 
ψαροντούφεκο στην Κορσική

Ομιλητές: η πρόεδρος και Barbara Focquet (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: να παραμείνει η εξέταση της αναφοράς ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από τον Νομάρχη Κορσικής στον οποίο θα σταλεί επιστολή.

14. Αναφορά 1824/2009, του Antonio Lores Franco, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Πλατφόρμας για την Προστασία του Κόλπου San Simón, σχετικά με μια 
μονάδα παραγωγής ιχθυάλευρου κοντά στον ποταμόκολπο του Vigo στην 
Pontevedra

Ομιλητές: η πρόεδρος, David Grimeaud (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Margrete
Auken.

Απόφαση: να παραμείνει η εξέταση της αναφοράς ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· ενδεχομένως, εξέταση στο πλαίσιο
αποστολής επί τόπου σε συνδυασμό και με άλλες σχετικές αναφορές για την περιοχή. 

*
Εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών, μία παύση στις 10.30 π.μ.

*
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*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 10.45 π.μ. υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, προέδρου.

*

15. Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της Ένωσης: άρση των εμποδίων στα δικαιώματα 
των πολιτών της ΕΕ
(2011/2182 (INI))
- Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- εξέταση τροπολογιών και συμβιβαστικών τροπολογιών
– έγκριση σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: η πρόεδρος και Adina-Ioana Vălean (εισηγήτρια).

Εγκρίνεται η έκθεση τροποποιημένη κατ΄ αυτόν τον τρόπο.
Ψήφοι: 24 υπέρ, 1 κατά και 2 αποχές.

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 11:25 π.μ. υπό την προεδρία της Elena Băsescu, αντιπροέδρου.

*
16. Αναφορά 354/2006, του Rodney Maile, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 

ισχυρισμούς για ρύπανση της λιμνοθάλασσας του Cleddau ως αποτέλεσμα της 
δραστηριότητας των δύο εταιρειών Exxon και Qater

Ομιλητές: η πρόεδρος, Rodney Hood Maile, Richard Buxton et Sydney Backen 
(αναφέροντες), Sibylle Grohs (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Jill Evans et Roger Helmer. 
Οι βουλευτές εκφράζουν τη λύπη τους για την έλλειψη πληροφοριών από το Ηνωμένο 
Βασίλειο.

Απόφαση: συνεχίζεται η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια επιστολή που θα σταλεί στις λιμενικές αρχές και 
μια στην Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου Βασιλείου, και θα ζητηθεί γνωμοδότηση από 
την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων.

17. Αναφορά 210/2007, 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

Ομιλητές: η πρόεδρος, Robert Pocock (αναφέρων), Joachim D'Eugenio (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin και Peter Jahr.

Απόφαση: συνεχίζεται η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών 
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από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την προέλευση των ουσιών στο νερό.

18. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Οι αναφορές 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 0739/2006, 0948/2006, 
0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 0171/2010, 1008/2010, 
1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 0384/2011, 0401/2011, 
0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 0538/2011, 0582/2011, 
0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 0699/2011, 
0721/2011, 0794/2011, 0734/2011, 0761/2011 περατώνονται επί τη βάσει της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής.

Οι αναφορές 1069/2010, 0520/2011, 0522/2011, 0660/2011, αφαιρούνται από το μέρος 
Β και θα εξετασθούν ως σημεία του τμήματος Α σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.

19. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

Στις 19 Μαρτίου 2012, από τις 15.00 έως τις 18.30 και στις 20 Μαρτίου 2012, από τις 
9.00 έως τις 12.30, στις Βρυξέλλες. 

*
Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30.

*

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κατάλογος αναφορών των οποίων η εξέταση θα περατωθεί ή που θα επανεξετασθούν 
σύμφωνα με το παράρτημα στις σημειώσεις της προεδρίας.
Κατάλογος αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία συνεδρίαση.
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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 (*)

Elena Băsescu, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Willy Meyer

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, Simon Busuttil, Νικόλαος Χουντής, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes 
Hankiss, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Edward McMillan-Scott, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Νικόλαος Σαλαβράκος, Adina-Ioana Vălean, Rainer Wieland, Cecilia 
Wikström, Tatjana Ždanoka

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

Sonia Alfano, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Marian Harkin, Ryszard Antoni Legutko, Paul Murphy, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Jill Evans, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Sarah Ludford, Elisabeth Morin-Chartier

193 (3)

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover

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) 27.2.2012
(2) 28.2.2012

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
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

Italian authorities Gianluca Aceto, Guiseppe D'Acunzi, Abele Benevento, Giovanni Fortunato, Domenico Gambacorta, Felicio 
de Luca, Giovanna Napolitano, Raimondo Santacroce, Celeste Taranto

Petitioners Richard Buxton, Camilo Cela Elizagarate, Anouk Delafortrie, Roberto Ferrigno, Rodney Maile, Maite 
Merino, Jesús Raúl Navarro Serrano, Robert Pocock, Ignacio Ruipérez Arregui

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
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