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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)0424

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 24ης Απριλίου 2012, από 09.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 στις 9.05, υπό την προεδρία της Erminia 
Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Προτού προβεί σε παρατηρήσεις επί της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος ανακοινώνει 
ότι αρκετά θέματα είχαν ως αντικείμενο εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις και ότι η επιτροπή 
θα αρχίσει με την ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης του Busuttil και εν συνεχεία επί 
της γνωμοδότησης του Χουντή. Διανέμονται ψηφοδέλτια.

Η πρόεδρος αναφέρει επιπλέον ότι στο μέρος της συνεδρίασης που διεξάγεται το πρωί 
οι αναφέροντες θα παρίστανται για τα σημεία 11, 12, 13. Το απόγευμα, οι αναφέροντες 
θα παρίστανται για τα σημεία 16 και 17. Εκπρόσωποι εκ μέρους των λιθουανικών και 
πολωνικών αρχές θα παρίστανται για το σημείο 17. Η συζήτηση σχετικά με το έγγραφο 
εργασίας για την επίσκεψη πραγματογνωμοσύνης στην Ρουμανία θα αναβληθεί, και η 
έγκριση αυτού καθώς και το έγγραφο εργασίας για την επίσκεψη πραγματογνωμοσύνης 
στο Βερολίνο αναβάλλονται για την επόμενη συνεδρίαση προκειμένου να μπορέσουν 
τα μέλη να εξασφαλίσουν τελική συναίνεση.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Έγκριση των πρακτικών της 27ης και 28ης Φεβρουαρίου 2012

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου έχει διανεμηθεί για σχόλια σχετικά 
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με την επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών για τους αναφερθέντες 
λόγους. Καθώς δεν υπάρχουν σχόλια επί των προτάσεων αυτών, θεωρούνται αποδεκτές 
ως έχουν.

4. Διάφορα

Ουδέν.

5. Γνωμοδότηση με θέμα τις «20 βασικότερες ανησυχίες των ευρωπαίων πολιτών και 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων της Ενιαίας Αγοράς» (IMCO) (2012/2044(INI))
Εισηγητής: Simon Busuttil (EPP)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η πρόεδρος.
Τροπολογίες 1, 2, συμβιβαστικές 1, 6, δεύτερο μέρος, 7, 9, και 11 εγκρίνονται.
Αποσύρονται οι τροπολογίες 3 και 12.
Η γνωμοδότηση εγκρίνεται ομόφωνα με 18 ψήφους.

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, 
ενόψει της απαραίτητης, συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των 
ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτημα των υδάτων (2011/2297(INI) - ENVI)
Εισηγητής: Νικόλαος Χουντής (GUE)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η πρόεδρος και ο Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ανακοινώνει ότι θα 
αντικαταστήσει τον εισηγητή, ο οποίος κωλύεται να παραστεί.

Τροπολογίες: 5, πρώτο μέρος, συμβιβαστικές 1, 11, συμβιβαστικές 2, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27, συμβιβαστικές 3, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46 και 48 
εγκρίνονται.
Η γνωμοδότηση εγκρίνεται ομόφωνα με 18 ψήφους.

*
**

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo 
(αντιπροέδρου).

**
*

7. Ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 2011 (άρθρο 202, 
παράγραφος 8) 2011/2317(INI))
Εισηγητής: Giles Chichester (ECR)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Giles Chichester (εισηγητής), Margrete Auken, Rainer Wieland, 
Elena Băsescu και Willie Floyd (ο εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 
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21 Μαΐου, η εξέταση των τροπολογιών θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου και η 
ψηφοφορία στην επιτροπή θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου. Η ψηφοφορία στην ολομέλεια 
προβλέπεται να γίνει τον Σεπτέμβριο.

*
**

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

**
*

8. Γνωμοδότηση για τον νόμο περί διοικητικής δικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(2012/2024(INI)) (για τη JURI)
Εισηγήτρια: Margrete Auken (GREENS/ALE)

- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken (εισηγήτρια) και Peter Jahr (εξ ονόματος του 
Heinz Becker, ο οποίος κωλύεται να παραστεί).
Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών λήγει στις 2 
Μαΐου και ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 19 Ιουνίου 2012.

9. Γνωμοδότηση σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προστασία και την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 (2012/2043(INI)) (για την 
AGRI)
Εισηγητής: Victor Bostinaru (S-D)

- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Victor Bostinaru (εισηγητής), Keith Taylor και Peter Jahr.
Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 8 Μαΐου 2012.

Καλή διαβίωση των ζώων (4 σημεία εξετάζονται από κοινού)

10. Αναφορά 1613/2010 της Rosa Letamendia Perez de San Román, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Alava Vicky Moore», σχετικά με την παράνομη εξαγωγή αδέσποτων σκύλων και 
γάτων από την Ισπανία

11. Αναφορά 825/2011 του M. R., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την προστασία των 
ζώων συντροφιάς στην Ισπανία και αναφορά 1321/2011 του Massimo Pradella, 
ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της διεθνούς οργάνωσης προστασίας ζώων 
«International Organization for Animal Protection», φέρουσα άλλες 112.683 
υπογραφές, σχετικά με την καθιέρωση ενός νομικού πλαισίου της ΕΕ για την 
προστασία των άστεγων και αδέσποτων ζώων

12. Αναφορά 595/2011 της Kendra Pinder, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη κακομεταχείριση των ζώων στη Ρουμανία και Αναφορά 1234/2011 της 
Marja Kokkonen, φινλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την κακή μεταχείριση των 
αδέσποτων σκύλων και γάτων στο Barlad, στη Ρουμανία

13. Αναφορά 1274/2011, της Rumi Becker, γερμανικής ιθαγένειας, για λογαριασμό των 
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«Ärzte für Tiere e.V.» και 157 456 συνυπογραφόντων, σχετικά με τη θέσπιση 
νομικού πλαισίου της ΕΕ για την προστασία αδέσποτων και περιπλανώμενων 
ζώων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Massimo Pradella (αναφέρων), Hans Joachim Richter (για τους 
αναφέροντες Kendra Pinder και Rumi Becker), Denis Simonin (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena Basescu, Ana Miranda 
και Helene Klein (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή και οι συντονιστές θα 
αποφασίσουν για τη δυνατότητα ψηφίσματος στην Ολομέλεια. Η επιτροπή επιθυμεί να 
συμπεριληφθεί το ψήφισμα ως κοινή συζήτηση στην Ολομέλεια, μαζί με την έκθεση 
σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και την καλή 
διαβίωση των ζώων, στην οποία η επιτροπή έδωσε τη γνώμη της.

14. Συνεδρίαση των συντονιστών από τις 11.30 έως τις 12.30 (κεκλεισμένων των
θυρών)

*
***

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.10 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni 
(προέδρου).

***
*

15. Αποφάσεις των συντονιστών.

α. Εξέταση της εφαρμογής της διαδικασίας σχετικά με τις αμφισβητούμενες 
αναφορές προς το Κοινοβούλιο.

Οι συντονιστές επανεξετάζουν την εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας σχετικά με τις 
«μη αναφορές» έξι μήνες μετά την εφαρμογή της, όπως αναφέρεται στην 
αλληλογραφία μεταξύ των γενικών διευθυντών (PRES και IPOL). Υποβάλλεται τότε 
αίτηση στην Νομική Υπηρεσία για επίσημη γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή 
της. Η παρούσα γνωμοδότηση τίθεται σε κυκλοφορία προς ενημέρωση των 
συντονιστών που αποφασίζουν στην τελευταία τους συνάντηση να ζητήσουν τη 
θέσπιση ενός νέου σχεδίου πρότασης από τη γραμματεία μετά από διαβούλευση με την 
Νομική Υπηρεσία και με την ΓΔ PRES και την ΓΔ IPOL.

Το σχέδιο πρότασης, που διανέμεται προς εξέταση, εγκρίνεται. Η πρόεδρος θα 
γνωστοποιήσει το παρόν στους ενδιαφερόμενους γενικούς διευθυντές και στην Νομική 
Υπηρεσία για τελική έγκριση.

β. Εξέταση των προτάσεων σχετικά με την αναφορά 0301/2011 για την αεροπορική 
τραγωδία του Smolensk.

Το παρόν ζήτημα αποτέλεσε επίσης αντικείμενο νομικής γνωμοδότησης η οποία έχει 
διανεμηθεί στους συντονιστές στην προηγούμενη συνεδρίαση και η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα να αποφασίσουν στην τελευταία συνάντησή τους να κρίνουν την αναφορά 
παραδεκτή. Η συντονιστές αποφασίζουν, αφού εξετάσουν δεόντως το ζήτημα, να 
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προτείνουν την περάτωση της εξέτασης της σύμφωνα με το σημείο Β επί τη βάση της 
γραπτής απάντησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι συντονιστές από το ECR και το 
Verts/ALE καταγράφουν την αντίθεσή τους στην παρούσα απόφαση.

Ομιλητές: Ryszard Antoni Legutko (ο οποίος διαμαρτύρεται για την περάτωση), Peter 
Jahr και Margrete Auken (η οποία ζητεί ψηφοφορία). Η πρόεδρος θέτει το ζήτημα σε 
ψηφοφορία με ψήφους: 12 υπέρ της περάτωσης, 4 κατά και 1 αποχή.

γ. Εξέταση της κατάστασης δύο αναφορών αναφορικά με τα προβλήματα πρόσβασης 
στα νομικά μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αναφορά 1314/2011 του Jean-Marie Taga Fosso, που λαμβάνει μια πολύ θετική 
έκβαση λόγω της πρώτης του αναφοράς (0006/2009), καθώς οι κανόνες σχετικά με την 
επαγγελματική αναγνώριση των φαρμακοποιών στην Μεγάλη Βρετανία 
τροποποιούνται προς όφελος του. Η δεύτερη αναφορά του αφορά την αδυναμία του να 
εξασφαλίσει νομικά μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο, που του τα αρνήθηκαν τα δικαστήρια 
και για τα οποία έχει ληφθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων.
Προτού θέσει το σημείο στην ημερήσια διάταξη της επιτροπής η πρόεδρος ζητεί από 
τους συντονιστές να προβούν σε σχόλια.

Οι συντονιστές αποφασίζουν να ζητήσουν τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας.

Αναφορά 0791/2008 του Christopher Stockwell εξ ονόματος της Lloyds Names Action
group: Η επιτροπή ζητά τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με την παρούσα 
αναφορά, η οποία έχει μακρά ιστορία στο Κοινοβούλιο. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο αναφέρων είναι σχεδόν όμοια με εκείνα του προηγούμενου ζητήματος, 
κυρίως ότι τα αγγλικά δικαστήρια σύμφωνα με τον αναφέρων δεν αναγνωρίζουν 
δικαιώματα αποζημίωσης όταν το κράτος μέλος δεν εφαρμόζει τη νομοθεσία της ΕΕ 
και συνεπώς δημιουργούνται καταστάσεις όπου τα δικαιώματα σε ένδικα μέσα 
καταπατούνται. Η Νομική Υπηρεσία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρόλο που η ίδια 
η επιτροπή δεν μπορεί να προωθεί κανένα είδος νομικής δράσης εξ ονόματος του 
αναφέροντος, έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου να 
εξετάσει το ζήτημα σε πολιτικό επίπεδο. Προτού θέσει το σημείο στην ημερήσια 
διάταξη της επιτροπής η πρόεδρος ζητά από τους συντονιστές να προβούν σε σχόλια. 

Οι συντονιστές αποφασίζουν να παρέχουν πλήρη κατάλογο των αναφορών στην ημερήσια 
διάταξη για την επόμενη πιθανή συνάντηση και να ζητήσουν από τον αναφέρων να 
παρευρεθεί.

δ. Εξέταση των προτάσεων σχετικά με την οργάνωση των διερευνητικών 
επισκέψεων για το 2012.

Η πρόεδρος ευχαριστεί τις πολιτικές ομάδες για την υποβολή των προτάσεών τους για 
διερευνητικές επισκέψεις για το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους καθώς και για τις 
συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η γραμματεία και προτείνει τους 
ακόλουθους προορισμούς: Γερμανία (περιοχή των συνόρων Γερμανίας-Τσεχίας, 
Δρέσδη και Πράγα) Ιταλία (Ρώμη και Νάπολη), Γαλλία (Στρασβούργο) και Πολωνία 
(αναφορές σχετικά με τα υπαίθρια ορυχεία και ενδεχομένως με το σχιστολιθικό φυσικό 
αέριο).
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Ομιλητές: Margrete Auken, Willy Meyer και Ana Miranda, που διαμαρτύρονται για την 
παράλειψη υποβολής προτάσεων της Ισπανίας για το 2012, Carlos Iturgaiz Angulo, ο 
οποίος δηλώνει την έγκρισή του για την πρόταση, μετά από ώριμη σκέψη, της προέδρου.
Η πρόεδρος θέτει τη δέσμη προτάσεων σε ψηφοφορία η οποία έχει ως αποτέλεσμα 13 
ψήφους υπέρ της πρότασης της προέδρου, καμία κατά και 4 αποχές. Συμφωνείται ότι το 
2013, η επιτροπή θα ζητήσει άδεια για να επισκεφτεί την Ισπανία/Γαλικία όπως 
προτάθηκε από ορισμένες ομάδες, επίσκεψη για την οποία όμως δεν υπάρχει αρκετός 
χρόνος την τρέχουσα περίοδο.

ε. Ενημέρωση σχετικά με την υιοθέτηση της έκθεσης Gurmai για την πρωτοβουλία 
των ευρωπαίων πολιτών στην Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων στις 26 
Απριλίου.

Φαίνεται ότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα ψηφίσει επί της έκθεσης που 
συντάσσει η Zita Gurmai και θα ενσωματώσει ορισμένες συμβιβαστικές τροπολογίες 
για τις οποίες δεν ζητήθηκε επίσημα η γνώμη της Επιτροπής Αναφορών και η οποία, 
δεδομένης της συμμετοχής της στο παρελθόν και έχοντας υπόψη την συναινετική της 
θέση όσον αφορά τον παρόν φάκελο, αποτελεί κατ' αρχήν πηγή ανησυχίας για την 
επιτροπή. Η συζήτηση της ολομέλειας θα διεξαχθεί την Τρίτη 22 Μαΐου στο 
Στρασβούργο. Η πρόεδρος ζητεί ως εκ τούτου από τους συντονιστές να προβούν σε 
σχόλια και να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές, κυρίως όσον αφορά την κατάθεση 
πιθανών τροπολογιών για την Ολομέλεια εκ μέρους της επιτροπής.

Οι συντονιστές συμφωνούν στην κατάθεση των τροπολογιών και αποφασίζουν ότι ο 
Gerald Häfner θα αναλάβει το εν λόγω καθήκον ως εκπρόσωπος της επιτροπής PETI 
στην AFCO. 

στ. Διάφορα
Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της 8ης Μαΐου έχει εγκριθεί.

Οι συντονιστές συμφωνούν να ζητήσουν άδεια για να υποβάλουν στην Ολομέλεια 
ψήφισμα σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, το οποίο θα εκπονηθεί και θα 
υποβληθεί προς έγκριση στην επόμενη συνεδρίασή τους στις 8 Μαΐου.

16. Αναφορά 886/2011, του Vesko Dimov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 8.000 υπογραφές, σχετικά με τους κινδύνους που συνδέονται με 
την πραγματοποίηση ερευνών και την εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου

Αναφορά 1378/2011, του Piotr Urbanowicz, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εξόρυξη σχιστολιθικού φυσικού αερίου στην Πολωνία

Ομιλητές: η πρόεδρος, η οποία καλωσορίζει την Dushana Zdravkova, πρώην μέλος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Αναφορών, η οποία είναι παρούσα ως 
συνυπογράφουσα στην αναφορά 886/2011, Vesko Dimov (αναφέρων), Dushana 
Zdravkova (αναφέρουσα) ,Florence Limet (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Boguslaw 
Sonik, Lene Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Margrete 
Auken, Keith Taylor και Victor Bostinaru. 

Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή. Θα ζητηθεί από τους συντονιστές 
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να λάβουν απόφαση σχετικά με μια πιθανή ακρόαση ή εργαστήριο υπό το πρίσμα 
πολλών νέων αναφορών σχετικά με το σχιστολιθικό φυσικό αέριο από την Βουλγαρία, 
την Πολωνία, τη Γαλλία και την Ρουμανία με τη συμμετοχή των αναφερόντων και των 
εκπροσώπων από τις επηρεαζόμενες κοινότητες.

17. Αναφορά 358/2011 τουTomasz Snarski, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
τροποποίηση του λιθουανικού εκπαιδευτικού νόμου και τον περιορισμό λόγω 
αυτής των σχολικών μαθημάτων που διδάσκονται στα πολωνικά (παρουσία του 
αναφέροντος) και

Αναφορά 942/2011 του Józef Sloma Sadowski, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Viribus Unitis LGD», η οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά 
με την τροποποίηση του λιθουανικού εκπαιδευτικού νόμου και της επακόλουθης 
παραβίασης της οδηγίας 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου περί εφαρμογής της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής

Ομιλητές: η πρόεδρος, η οποία ανακοινώνει ότι από την παραλαβή αυτής της αναφοράς 
ελήφθησαν περίπου 2.200 υπογραφές υποστήριξης, και ότι ο Janusz Wojciechowski, ο 
οποίος δεν δύναται να παρευρεθεί, διαβιβάζει μια γραπτή δήλωση υπέρ της αναφοράς, 
Tomasz Snarski (αναφέρων), Milda Spelyte-Letuliene (Attaché for Education στη μόνιμη 
αντιπροσωπεία της Λιθουανίας), Krzysztof Drzewicki (Υπουργός-Σύμβουλος στο 
Υπουργείο Εξωτερικών της Πολωνίας), Antoniu Marc (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Jaroslaw Leszek Walesa, Vytautas Landsbergis, Valdemar Tomasevski, Margrete 
Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, Jaroslaw Kalinowski, Radvilè 
Morkunaitè, Boguslaw Sonik, Viktor Bostinaru και Michael Cashman.

Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών θα παραμείνει ανοιχτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή, κυρίως σχετικά με τις πιθανές 
ενέργειες για το θέμα που συζητήθηκε στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
του ΟΑΣΕ και σχετικά με τα διάφορα άρθρα της Συνθήκης.

18. Αναφορά 660/2011 της Anna Spyra, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τη θέσπιση 
κοινών ευρωπαϊκών προτύπων για πρωτοβουλίες πρόληψης και θεραπείας σχετικά 
με την κύηση και τον τοκετό

Ομιλητές: η πρόεδρος, Anna Spyra (αναφέρουσα), Silke Mader (που εκπροσωπεί το 
Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Φροντίδα των Νεογνών), Elvira Goebel (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Boguslaw Sonik και Jaroslaw Leszek Walesa.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών, ο οποίος θα πρέπει να προσεγγίσει το Συμβούλιο 
σχετικά με τα διαθέσιμα χρηματοπιστωτικά μέσα.

19. Γνωμοδότηση με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την Ιθαγένεια 2014-
2020» (COD 2011/0344)
Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
1η ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: η πρόεδρος και Adina-Ioana Valean. Η εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης θα 
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διεξαχθεί στις 8 Μαΐου, η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών λήγει στις 24 Μαΐου, η 
εξέταση των τροπολογιών θα διεξαχθεί στις 19 Ιουνίου και η ψηφοφορία στις 12 Ιουλίου.

20. Επίσκεψη πραγματογνωμοσύνης στο Βερολίνο (23 - 24.11.2011)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard Antoni 
Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland και Victor 
Bostinaru. 

Η πρόεδρος ολοκληρώνει ζητώντας από τα μέλη της αντιπροσωπείας να καταλήξουν σε 
συναίνεση το συντομότερο δυνατόν προκειμένου να μπορέσει η επιτροπή να εγκρίνει το 
έγγραφο εργασίας.

21. Αναφορές του τμήματος B

Οι αναφορές 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 1351/2008, 1885/2008, 
0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 1788/2009, 0634/2010, 
0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 1384/2010, 0103/2011, 
0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 0569/2011, 0586/2011, 
0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 0780/2011, 0830/2011, 
0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 0880/2011, 0893/2011, 
0931/2011, 0952/2011 και 0991/2011 περατώνονται με βάση τις γραπτές απαντήσεις 
της Επιτροπής. 

Οι αναφορές 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 και 0901/2011 θα 
μεταφερθούν από το τμήμα Β και θα συζητηθούν ως σημεία «Α» σε επόμενη συνεδρίαση. 

21. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

8 Μαΐου 2012, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.40.

Συνημμένα:
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (19-20 
Μαρτίου 2012).
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να περατωθούν βάσει του παραρτήματος των 
σημειωμάτων της προέδρου. 
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