
PV\928259EL.doc PE506.095v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_OJ (2013)0220

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 20ής Φεβρουαρίου 2013, από 9.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη, 20 Φεβρουαρίου 2013, στις 10.00, υπό την προεδρία της 
κ. Erminia Mazzoni (προέδρου).

* * *

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης και ανακοινώσεις της προέδρου
PETI_OJ(2013)217_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά
Το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου έχει διανεμηθεί για σχολιασμό όσον αφορά 
την επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών για τους αναφερθέντες λόγους. Ο κ. 
Iturgaiz εκφράζει αντίρρηση στην επανεξέταση της αναφοράς 1266/2009.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των:

Εγκρίνονται τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 6ης Νοεμβρίου και 3ης Δεκεμβρίου 2012.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

α. Διερευνητική επίσκεψη για τη Μαδριτη- Ley de Costas

Οι συντονιστές αποφάσισαν να ζητήσουν από την ομάδα εργασίας για την Ley de Costas να 
προτείνει τις ημερομηνίες της επίσκεψης, να υποδείξει συγκεκριμένους στόχους και να κάνει 
προτάσεις για τη σύνθεση της αντιπροσωπείας.

β. Άλλες επισκέψεις: Ελλάδα και Πολωνία.

Υπενθυμίζεται απλώς στους συντονιστές ότι θα πρέπει να εξετάσουν ζητήματα συμμετοχής 



PE506.095v01-00 2/11 PV\928259EL.doc

EL

σε αυτές τις αντιπροσωπείες που έχουν προσωρινά προγραμματιστεί για το τέλος του Μαΐου.

γ. Πρωτοβουλία των ευρωπαίων πολιτών Επικαιροποίηση

Η διαδικασία της πρωτοβουλίας των ευρωπαίων πολιτών (ECI) με τον ακόλουθο τίτλο έχει 
λάβει έως τώρα 1.000.000 υπογραφές και η διαδικασία επαλήθευσης είναι σε εξέλιξη.

Ο τίτλος της πρωτοβουλίας είναι Η ύδρευση και η αποχέτευση αποτελούν ανθρώπινο 
δικαίωμα Το νερό είναι δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα ! Χρηματοδοτείται από την 
οργάνωση: EPSU (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών)

Τα μέλη θα ενημερωθούν μόλις υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση  για το θέμα αυτό

δ. Ανακοινώσεις PETI  στο πλαίσιο της πολιτικής Επικοινωνιών του ΕΚ

Οι συντονιστές σημείωσαν την τεκμηρίωση σχετικά με τη στρατηγική επικοινωνίας της 
Επιτροπής των Περιφερειών.

Εντός του Κοινοβουλίου είναι η ΓΔ COMM που ηγείται της συνολικής επικοινωνιακής 
στρατηγικής του ιδρύματος. Οι κοινοβουλευτικές επιτροπές έχουν συμπληρωματικό ρόλο σε 
αυτό το έργο, κάθε επιτροπή συμβάλλει με τον τρόπο της, έχοντας υπόψη τις συγκεκριμένες 
ευθύνες της, καθώς επίσης και σε συνεργασία με τη Μονάδα Σύνταξης ΓΔ IPOL / EXPOL. 
Οι υπάλληλοι της ΓΔ COMM είναι παρόντες σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής και 
συνεργάζεται μόνιμα με τις γραμματείες των επιτροπών

ε. Ανακοινώσεις:

 Αμφισβητούμενες αναφορές:  Η γραμματεία δεν ήταν σε θέση να παράσχει τον 
κατάλογο των ήδη υποβληθέντων αμφισβητούμενων αναφορών από τους πολίτες 
της ΕΕ κατά τους τελευταίους δύο μήνες, λόγω των αλλαγών του προσωπικού και 
των ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων· η κανονική λειτουργία θα επαναληφθεί το 
συντομότερο δυνατό.

 Αξιολόγηση των μακροχρόνια ανοικτών αναφορών: Η Γραμματεία έχει αναλάβει 
μια επισκόπηση της κατάστασης των ανοικτών αναφορών που έχουν παραμείνει 
αδρανείς ή ανενεργείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, ιδίως εκείνων που έχουν 
παραληφθεί πριν από την τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο.

 Η αναφορά 0901/2008 θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση

στ. Κύρια σημεία για την προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής

 20 Μαρτίου: 1η ανταλλαγή: ετήσια έκθεση 2012, γνωμοδότηση ΕΠΕ,  FFV 
Γαλικία, αναφορές Notre-Dame des Landes, αναφορές κατά τη ζωοτομία, σχετικά 
με τις ισπανικές υποθήκες (αναβλήθηκε από προηγούμενη συνεδρίαση), 
αναφορές σχετικά με αναπηρίες, αναφορές σχετικά με την ουγγρική συντάξεις.

 27 Μαίου: Ο καθηγητής Séralini ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση της επιτροπής 
σχετικά με το θέμα της ασφάλειας των τροφίμων, δηλώνοντας ότι θα είναι 
διαθέσιμος για τη συνεδρίαση του Μαΐου. Επίσης, το Μάιο, η επιτροπή θα πρέπει 
να προγραμματίσει την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του Συνηγόρου του 
Πολίτη για την οποία θα πρέπει να οριστεί εισηγητής τον Μάρτιο.
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4. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στην Ιταλία (29-31.10.2012)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Judith Merkies, Margrete Auken

Τα μέλη της αντιπροσωπείας συνεχάρησαν τη Γραμματεία για την οργάνωση και την επιτυχία 
της διερευνητικής επίσκεψης που βοήθησε τους πολίτες να βρουν μια λύση για το σημαντικό 
θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων και της ρύπανσης.

 Η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα. με 27 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές
ΤΡΟΠ 1, 4, 5 (πρώτο μέρος), 6, 7, εγκρίθηκαν, ΤΡΟΠ 2, 3, 5 δεύτερο μέρος, 7 απορρίφθηκαν 

5. Έκθεση σχετικά με την διερευνητική επίσκεψη στην Γαλικία, Ισπανία (11-
13.2.2013)
- προκαταρκτική προφορική έκθεση 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Chair, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, 
Ana Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Τα μέλη της αντιπροσωπείας συνεχάρησαν τη Γραμματεία για την οργάνωση και την επιτυχία 
της διερευνητικής επίσκεψη η οποία βελτίωσε το διάλογο μεταξύ των πολιτών και των 
τοπικών αρχών

Στις 10.40 έως 11.10 ο Carlos Iturgaiz (αντιπρόεδρος, αναλαμβάνει την προεδρία)

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων
(Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων 
σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον) (ENVI) (COM(2012)628 τελικό 
(26-10-2012)- 2012/0297(COD)
Εισηγητής: ΧΟΥΝΤΗΣ (GUE)

Ομιλητές: ο πρόεδρος, , Νικόλαος Χουντής, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José Iturgaiz Angulo

Τα μέλη λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της οδηγίας 2011/92/EU, εξέφρασαν τις ανησυχίες 
τους σχετικά με τις νέες εξαιρέσεις

A. Αναφορές για συζήτηση στην επιτροπή επί τη βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

7. Αναφορά 0134/2012 των Anaïs Berthier και Natacha Cingotti, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος των ClientEarth και Friends of the Earth Europe, φέρουσα και άλλες 14 υπογραφές, 
σχετικά με την πρόσβαση σε έγγραφα της ΕΕ και σε πληροφορίες που αφορούν το 
περιβάλλον
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Anais Berthier (αναφέρουσα), Jean François Brakeland (Επιτροπή), 
Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner
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Τα μέλη διαμαρτυρήθηκαν για την έλλειψη διαφάνειας της μεθόδου πρόσβασης στα έγγραφα 
της ΕΕ και στην περιβαλλοντική πληροφόρηση. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή, θα σταλεί επιστολή στην LIBE για πληροφορίες

8. Αναφορά 0357/2012 του Yann Flory, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Nappe
phréatique en danger – Destocamine», σχετικά με απειλές για τα αποθέματα υπογείων υδάτων 
στο Wittelsheim του νομού Haut Rhin
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές:  ο πρόεδρος, Yan André et Stephan Chamik (αναφέροντες), Michèle Striffler, 
Balazc Horvath (Επιτροπή), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Τα μέλη εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με τον επείγοντα χαρακτήρα της κατάστασης 
και για την υγεία των πολιτών

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή, θα σταλεί επιστολή στις γαλλικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις και ζητώντας το 
χρονοδιάγραμμα των εργασιών αποσυναρμολόγησης

Η συνεδρίαση λήγει  στις 12.29, υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου)

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.05 υπό την προεδρία του Carlos Iturgaiz 
(αντιπροέδρου).

* * *

9. Αναφορά 0943/2012 της Jelena Antonova, λετονικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις 
και εικαζόμενη παραβίαση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων στις Κάτω Χώρες 

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Jelena Antonova (αναφέρουσα), Ruud Skala, Lawyer (εξ ονόματος του 
αναφέροντος), Caroline Loup (Επιτροπή), Angelika Werthmann, Tatjana Zdanoka, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Τα μέλη διαμαρτύρονται για την έλλειψη παρακολούθησης από την Επιτροπή

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή, θα σταλεί επιστολή στις ολλανδικές αρχές

10. Αναφορά 0965/2011 της Tammy Nørgård, αμερικανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκ μέρους των δανικών αρχών
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές:  ο πρόεδρος, Tammy Noergaard (αναφέρουσα), Marek Stavinoha and Sara 
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Chrzanowska (Επιτροπή), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai, Victor 
Boştinaru

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών 
από την Επιτροπή. Μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί 
και θα σταλεί επιστολή προς τις αρχές της Δανίας. Να σταλεί για πληροφόρηση στις LIBE και 
FEMM. Τα μέλη ζήτησαν επίσης να διοργανωθεί μια εργάσιμη ημέρα στην Κοπεγχάγη με τις δανικές 
αρχές

11. Αναφορά 0954/2012 του Vincenzo Antonuccio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη μεταχείριση που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα εκ μέρους των δανικών 
αρχών
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Kenneth Knudsen (εξ ονόματος του αναφέροντος), Patrizia De Luca 
(Επιτροπή), Angelika Werthmann

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών 
από την Επιτροπή. Μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί 
και θα σταλεί επιστολή προς τις αρχές της Δανίας. Να σταλεί για πληροφόρηση στις LIBE και 
FEMM. Τα μέλη ζήτησαν επίσης να διοργανωθεί μια εργάσιμη ημέρα στην Κοπεγχάγη με τις δανικές 
αρχές

12. Αναφορά 0963/2012 της Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin, φιλιππινέζικης 
ιθαγένειας, σχετικά με την αφόρητη κατάστασή της στη Δανία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Caroline Loup (Επιτροπή), Margrete Auken, Angelika Werthmann, 
Victor Boştinaru, Peter Jahr

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών 
από την Επιτροπή. Μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί 
και θα σταλεί επιστολή προς τις αρχές της Δανίας. Να σταλεί για πληροφόρηση στις LIBE και 
FEMM. Τα μέλη ζήτησαν επίσης να διοργανωθεί μια εργάσιμη ημέρα στην Κοπεγχάγη με τις δανικές 
αρχές

13. Αναφορά 0964/2012 του Fabrizio Infante, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελλιπή 
επικοινωνία με την κόρη του που είναι κάτοικος Δανίας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Kenneth Knudsen (εξ ονόματος του αναφέροντος), Patrizia De Luca 
(Επιτροπή), Angelika Werthmann

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών 
από την Επιτροπή. Μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί 
και θα σταλεί επιστολή προς τις αρχές της Δανίας. Να σταλεί για πληροφόρηση στις LIBE και 
FEMM. Τα μέλη ζήτησαν επίσης να διοργανωθεί μια εργάσιμη ημέρα στην Κοπεγχάγη με τις δανικές 
αρχές

14. Αναφορά 0965/2012 της Aleksandra Kawasnicka, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη ιατρική αμέλεια στο πλαίσιο θεραπευτικής αγωγής της κόρης της και σχετικά με 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον Δανό πατέρα του παιδιού
Ομιλητές: ο πρόεδρος, Patrizia De Luca (Επιτροπή)
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Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών 
από την Επιτροπή. Μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί 
και θα σταλεί επιστολή προς τις αρχές της Δανίας. Να σταλεί για πληροφόρηση στις LIBE και 
FEMM. Τα μέλη ζήτησαν επίσης να διοργανωθεί μια εργάσιμη ημέρα στην Κοπεγχάγη με τις δανικές 
αρχές

Στις 16.50 ο Willy Meyer (αντιπρόεδρος) αναλαμβάνει την προεδρία

15. Αναφορά 0966/2012 του Kent Cooper, αμερικανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενες διακρίσεις εκ μέρους των Δανικών αρχών
(παρουσία εκπροσώπου του αναφέροντος)

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Tammy Noergaard (εξ ονόματος του αναφέροντος), Caroline Loup 
(Επιτροπή)

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών 
από την Επιτροπή. Μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί 
και θα σταλεί επιστολή προς τις αρχές της Δανίας. Να σταλεί για πληροφόρηση στις LIBE και 
FEMM. Τα μέλη ζήτησαν επίσης να διοργανωθεί μια εργάσιμη ημέρα στην Κοπεγχάγη με τις δανικές 
αρχές

16. Αναφορά 1078/2012 της Marion Weilharter, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
διαμάχη για την επιμέλεια του παιδιού της και την εφαρμογή από την Δανία της Συμφωνίας 
της Χάγης
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Marion Weilharter (αναφέρουσα), Markus Zalewski (Επιτροπή), 
Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe Bouilland, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών 
από την Επιτροπή. Μια προφορική ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να κατατεθεί 
και θα σταλεί επιστολή προς τις αρχές της Δανίας. Να σταλεί για πληροφόρηση στις LIBE και 
FEMM. Τα μέλη ζήτησαν επίσης να διοργανωθεί μια εργάσιμη ημέρα στην Κοπεγχάγη με τις δανικές
αρχές

17. Αναφορά 0319/2010 του Ian Lumley, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του «The
National Trust for Ireland», σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ιρλανδικού προγράμματος οδοποιίας «Irish National
Motorway/Dual Carriageway Programme»

Ομιλητές: η πρόεδρος, Jean François Brakeland (Επιτροπή)

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών 
από την Επιτροπή.

18. Αναφορά 0492/2010 του José Enrique Sanz Salvador, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Arca Ibérica, σχετικά με την αποξήρανση ενός υγροτόπου στην Benicassim, 
Castellón
(παρουσία του αναφέροντος)
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Ομιλητές:  ο πρόεδρος, María Francisca Conde Montesinos (αναφέρουσα), Ivan Cherma 
Cortés (εκπρόσωπος του Συμβουλίου Benisasim), Daniel Fernández Gómez (Επιτροπή), Ana 
Miranda

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από την 
Επιτροπή, ιδίως όσον αφορά την πρόσφατη διαδικασία επί παραβάσει.

* * *

B. Αναφορές των οποίων προτείνεται να περατωθεί η εξέταση υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Οι ακόλουθες αναφορές περατώνονται: 1297/2007, 0972/2008, 1078/2009, 0636/2010, 
1212/2010, 1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 0135/2012, 0318/2012/, 
0381/2012, 0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 0730/2012, 0735/2012, 
0765/2012, 0819/2012, 0833/2012

Οι ακόλουθες αναφορές μετακινούνται από το τμήμα «Β» και παραμένουν ανοιχτές: 
0713/2005, 0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

 20.03.2013, 9.00 – 12.30 και 15.00 – 18.30

Συνημμένα:

Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (21-22 
Ιανουαρίου 2013).
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