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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)0320_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 20ής Μαρτίου 2013, από τις 09.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 

18.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013, στις 09.34, υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ\930410

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι το σημείο 5 του σχεδίου ημερήσιας διάταξης 
(διερευνητική επίσκεψη στην Γαλικία) θα αναβληθεί για την επόμενη συνεδρίαση 
δεδομένου ότι το σχετικό έγγραφο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Επίσης ανακοινώνει 
ορισμένες τροποποιήσεις στη σειρά των σημείων της ημερήσιας διάταξης.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τη σειρά εξέτασης που εμφαίνεται στα 
παρόντα πρακτικά.

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις:

21-22 Ιανουαρίου 2013 PV\925007

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο Simon Busuttil, μέλος της επιτροπής, έχει εκλεγεί στο 
Κοινοβούλιο της Μάλτας. Ανακοινώνει ότι θα αποστείλει επιστολή εκ μέρους της 
επιτροπής με την οποία θα εκφράσει την ευγνωμοσύνη της για το έργο που ο κ. 
Busuttil επιτέλεσε στην Επιτροπή Αναφορών και θα του ευχηθεί κάθε επιτυχία στα 
νέα καθήκοντά του.

Εν συνεχεία, ενημερώνει τα μέλη ότι αναφέροντες, ή οι εκπρόσωποί τους, θα είναι 
παρόντες για τις ακόλουθες αναφορές:
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1459/2012 της Judith Klein, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Ιδρύματος 
Ανοικτής Κοινωνίας (Open Society Foundations), που στηρίζεται από 12 ενώσεις, 
σχετικά με την κακή χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων σε σχέση με άτομα 
με αναπηρίες σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

1273/2010 του Lorenzo Torto, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το δικαίωμα των 
ατόμων με αναπηρίες να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα

1342/2012 του Raphael Romi, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των ACIPA & 
CéDpa, σχετικά με την προτεινόμενη κατασκευή αερολιμένα στην περιοχή Notre-
Dame-des-Landes της Γαλλίας και την εικαζόμενη έλλειψη συμμόρφωσης με την 
περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ

1632/2012 του Alain Mustière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ACIPRAN, 
συνοδευόμενη από 3000 υπογραφές, υπέρ της προτεινόμενης κατασκευής αερολιμένα 
στην περιοχή Notre-Dame-des-Landes της Γαλλίας

1645/2012 του Bruno Genty, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της France Nature 
Environnement και 5 άλλων ενώσεων, σχετικά με το ίδιο σχέδιο κατασκευής

1256/2012 της Michele Thew, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της «European 
Coalition to End Animal Experiments» (ECEAE), φέρουσα 220 000 υπογραφές, 
σχετικά με την κατάργηση των πειραμάτων για καλλυντικά σε ζώα

0336/2012 του/της C.R., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη συστηματική κοπή της 
ουράς των χοιριδίων στη Δανία

1251/2011 του Eric Catten, βρετανικής ιθαγένειας, για προβλήματα σε σχέση με 
αγορά ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο

0474/2012 του Katus Karoly, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Szolgálat és 
Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, η οποία συνοδεύεται από 1.860 υπογραφές, 
σχετικά με την κατάργηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης στην 
Ουγγαρία

1261/2012 του László Kuti, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 'KNOE' (Ένωση 
για την προστασία των συμφερόντων των ατόμων που λαμβάνουν πρόωρη 
συνταξιοδότηση), σχετικά με την κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Έχει διανεμηθεί το παράρτημα στις σημειώσεις της Προέδρου. Αίτηση του κ. Meyer 
έχει ληφθεί για να μην περατωθεί η εξέταση των αναφορών 1408/2010 και 
1157/2010. Καθότι δεν έχουν ληφθεί άλλες αιτήσεις ή σχόλια, οι προτάσεις του 
Παραρτήματος εγκρίνονται και προσαρτώνται στα πρακτικά.

4. Διάφορα

Ουδέν.
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

5. Διερευνητική επίσκεψη στην Γαλικία

Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση.

6. Αναφορά 1160/2009, του Werner Sandig, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εγκατάσταση δύο αιολικών πάρκων στη μεθοριακή περιοχή Ústí nad Labem της 
Τσεχίας και τις συνεπαγόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε 
γειτνιάζουσες περιοχές της Γερμανίας

Ομιλητές: η πρόπεδρος, Ctibor Kocman (Επιτροπή) και Peter Jahr

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή, ιδίως σχετικά με την απόφαση 
των τσεχικών αρχών όσον αφορά την χορήγηση άδειας για την κατασκευή αιολικού 
πάρκου και τις δυνατότητες άσκησης προσφυγής κατά μιας απόφασης αμφοτέρωθεν 
των συνόρων.  

7. Αναφορά 1459/2012 της Judith Klein, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Ιδρύματος Ανοικτής Κοινωνίας (Open Society Foundations), που στηρίζεται από 
12 ενώσεις, σχετικά με την κακή χρήση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων 
σε σχέση με άτομα με αναπηρίες σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Judith Klein (αναφέρουσα), Michael Ralph (Επιτροπή) Tatjana 
Ždanoka, Kinga Göncz, Rosa Estaràs Ferragut, Zoltán Bagó, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Jaroslav Paška και Peter Jahr

Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή, ειδικότερα όσον αφορά δείκτες 
σχετικά με την χρήση των διαρθρωτικών ταμείων για την μετάβαση από τη 
θεσμοθετημένη φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας στα κράτη μέλη. Να 
σταλούν επιστολές στις αρχές των προαναφερθέντων κρατών μελών.
Η αναφορά να διαβιβαστεί στην επιτροπή CONT, για πληροφορίες σχετικά με την 
χρήση ή κατάχρηση των σχετικών διαρθρωτικών ταμείων στα αναφερόμενα στην 
αναφορά κράτη μέλη, καθώς και στην επιτροπή REGI για πληροφορίες σχετικά με τη 
διαφάνεια στην χρήση των κονδυλίων και για να ζητηθεί η επιβολή εκ των προτέρων 
όρων κατά την αναθεώρηση του μελλοντικού κανονισμού περί των διαρθρωτικών 
μέσων. 

8. Αναφορά 0279/2012 του I. T., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μεταρρύθμιση 
του συνταξιοδοτικού συστήματος που ισχύει για τα άτομα με αναπηρία στην 
Ουγγαρία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ilaria Brazzodouro (Επιτροπή), Kinga Göncz, Miguel Angel 
Martínez Martínez και Zoltán Bagó

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Τα μέλη εγκρίνουν την 
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πρόταση του Miguel Angel Martínez Martínez να ζητηθεί από την Επιτροπή να 
αξιολογήσει σε ποιο βαθμό η κρίση θίγει τα άτομα με αναπηρία ή που έχουν ως μόνο 
εισόδημα μια αναπηρική σύνταξη, όχι μόνο στην Ουγγαρία, αλλά και σε όλα τα κράτη 
μέλη της ΕΕ. Θα απευθυνθεί επιστολή με το αίτημα να εκπονηθεί μια τέτοια μελέτη 
στον αρμόδιο Επίτροπο.

9. Αναφορά 1273/2010 του Lorenzo Torto, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Lorenzo Torto (αναφέρων), Ilaria Brazzodouro (Επιτροπή), 
Miguel Angel Martínez Martínez και Peter Jahr

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα αποσταλεί επιστολή 
στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ερώτημα για ποιο λόγο καθυστερεί 
τόσο η λήψη απόφασης στην υπόθεση που έχει κινηθεί επί παραβάσει κατά της 
Ιταλίας για μη πλήρη μεταφορά της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο, και με το 
αίτημα να επισπευστεί η διαδικασία. Θα αποσταλεί επίσης επιστολή στην Επιτροπή 
με το ερώτημα για ποιο λόγο καθυστέρησε τόσο πολύ η παραπομπή της υπόθεσης 
ενώπιον του Δικαστηρίου. Μια ακόμη επιστολή θα αποσταλεί στις ιταλικές αρχές με 
το ρητό αίτημα να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο και να εφαρμόσουν 
την εν λόγω Οδηγία.

Στις 11:32 η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του κ. Carlos José Iturgaiz Angulo 
αντιπροέδρου.

10. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2012 (Άρθρο 
202, παρ. 8)) (2013/2013INI 2012)

Εισηγητής: Edward McMillan-Scott (ALDE)

Ο εισηγητής παρουσιάζει το σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης της ετήσιας έκθεσης της 
επιτροπής και προτείνει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Εξέταση του σχεδίου έκθεσης: Συνεδρίαση του Απριλίου (24-25 Απριλίου) 
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 2 Μαΐου 2013
Εξέταση των τροπολογιών: Συνεδρίαση του Μαΐου (27-28 Μαΐου)
Ψηφοφορία στην επιτροπή: Συνεδρίαση του Ιουνίου (19 Ιουνίου)
Ψηφοφορία στην Ολομέλεια: Περίοδος συνόδου του Σεπτεμβρίου

Ομιλητές: ο πρόεδρος,ο εισηγητής, Tatjana Ždanoka, Vicente Miguel Garcés Ramón 
και Elena Băsescu

Στις 11:37 η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της κ. Erminia Mazzoni (προέδρου).

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.41

Από τις 11.30 έως τις 12.30 - Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)
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11. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)

15.00

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.00 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

12. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1) Παραίτηση του Διαμεσολαβητή

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Διαμαντούρος ανακοίνωσε την περασμένη 
εβδομάδα ότι προτίθεται να αποχωρήσει από το αξίωμά του, την 1η Οκτωβρίου. 

Η ανακοίνωση αυτή συνεπάγεται ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να κινήσει διαδικασία 
για την εκλογή του διαδόχου του. Η Επιτροπή Αναφορών θα διαδραματίσει καίριο 
ρόλο στη διαδικασία αυτή. Ενδεικτικό σημείωμα με ενδεχόμενο χρονοδιάγραμμα για 
την εκλογή αυτή διανέμεται στους συντονιστές. 

Η εκλογή νέου Διαμεσολαβητή συνεπάγεται επιπλέον έκτακτες συνεδριάσεις της 
επιτροπής (οι ημερομηνίες των οποίων είναι προς επιβεβαίωση) καθώς και ακροάσεις 
που θα είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 
ακρόαση των επιλέξιμων υποψηφίων.

Ο Διαμεσολαβητής θα παρευρεθεί στη συνεδρίαση της επιτροπής στις 27/28 Μαΐου 
για να παρουσιάσει την ετήσια έκθεσή του για το 2012.  Η έκθεση της επιτροπής 
σχετικά με την Ετήσια Έκθεση πρέπει να προετοιμαστεί, να συζητηθεί και να τεθεί 
πολύ σύντομα σε ψηφοφορία, ούτως ώστε να διασφαλιστεί μια αποτελεσματική 
συζήτηση κατά την περίοδο συνόδου του Σεπτεμβρίου στο Στρασβούργο.

Οι συντονιστές συμφωνούν ότι, σύμφωνα με το σύστημα των μονάδων, είναι η σειρά 
της Ομάδας EFD να ορίσει εισηγητή για την Ετήσια Έκθεση του Διαμεσολαβητή.

2) Διερευνητικές επισκέψεις.

Στις 12 Μαρτίου 2013, ο Πρόεδρος Schultz απηύθυνε επιστολή στην επιτροπή με το 
ερώτημα σε ποια τρία από τα πέντε μέλη που συνόδεψαν την πρόσφατη αποστολή στη 
Γαλικία πρέπει να επιστραφούν τα έξοδα σύμφωνα με το άρθρο 23 του Καθεστώτος 
των Βουλευτών. Οι συντονιστές συμφωνούν ότι τα έξοδα πρέπει να επιστραφούν 
στους τρεις ισπανούς βουλευτές, Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer και Ana 
Miranda. Σχετική απάντηση στην επιστολή αυτή θα αποσταλεί στον Πρόεδρο. 

Οι συντονιστές εγκρίνουν το προτεινόμενο πρόγραμμα για την επίσκεψη στη Μαδρίτη 
(Ley de Costas) και επιβεβαιώνουν ότι η Angelika Werthmann θα είναι αρχηγός της 
αντιπροσωπείας.

Για την επίσκεψη στην Ελλάδα (28-31 Μαΐου), έως σήμερα δύο πολιτικές ομάδες 
έχουν ορίσει μέλη (EPP: ο κ. Iturgaiz και ο κ. Mastella· S&D: η κ. Merkies). Οι 
συντονιστές συμφωνούν ότι ο κ. Iturgaiz θα είναι αρχηγός της αντιπροσωπείας αυτής. 

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση το σχέδιο προγράμματος της επίσκεψης 
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στην Πολωνία (28-31 Μαΐου) και διαπιστώνουν ότι έως σήμερα έχει προβλεφθεί η 
συμμετοχή δύο μόνο μελών, του κ Boştinaru και του κ.Taylor, στην επίσκεψη αυτή.

3) Δημόσια ακρόαση – Αντίκτυπος της κρίσης στους πολίτες της Ευρώπης (24 
Σεπτεμβρίου)

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση το σχέδιο ενδεικτικού προγράμματος της 
ακρόασης αυτής που έχει προετοιμαστεί ύστερα από τις συζητήσεις με την AFCO και 
τους αναφέροντες. Η πρόταση προβλέπει δύο κύριους ομιλητές για την προώθηση της 
συζήτησης επί του θέματος και τρεις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Οι 
συντονιστές εγκρίνουν το σχέδιο προγράμματος και επιβεβαιώνουν ότι είναι σκόπιμο 
να ζητηθεί η συμμετοχή του Προέδρου Schulz κατά την έναρξη της εκδήλωσης αυτής.

4) Προσφυγές σχετικά με συστάσεις για το αποδεκτό αναφορών

Οι συντονιστές επιβεβαιώνουν την απόφασή τους που έλαβαν κατά τη συνεδρίαση 
του Φεβρουαρίου όσον αφορά το παραδεκτό των αναφορών 1013/12, 1201/12, 
1209/12, 1323/12, 1368/12 και 1369/12 σχετικά με την απαγωγή νεογέννητων παιδιών 
από νοσοκομεία της Ισπανίας. Λαμβάνουν υπό σημείωση τα σχόλια του κ. Iturgaiz ότι 
εισαγγελικές αρχές στην Ισπανία ασχολούνται με την έρευνα της υπόθεσης αυτής και 
επιβεβαιώνουν ότι κατά τη συζήτηση επί των αναφορών θα λαμβάνεται υπόψη το 
στάδιο των δικαστικών ερευνών.

5) Συνέχεια που θα δοθεί στην αναφορά 0070/2012, του Imre Juhasz, ουγγρικής 
ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 2 υπογραφές, σχετικά με αίτημα κατάργησης της 
απόφασης 1487/2007 του σλοβακικού εθνικού συμβουλίου για το απαραβίαστο 
των διαταγμάτων Beneš

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση την εκτενή νομική εκτίμηση της αναφοράς 
αυτής από τις σλοβακικές αρχές ύστερα από τη συζήτηση στην επιτροπή το 
περασμένο Σεπτέμβριο. Συμφωνούν ότι θα συζητήσουν την αναφορά και το 
σλοβακικό έγγραφο σε μελλοντική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών με την 
αποκλειστική παρουσία των μελών της επιτροπής και των σλοβακικών αρχών και 
χωρίς αναμετάδοση μέσω Διαδικτύου.

6) Επίσκεψη στη Δανία 

Οι συντονιστές συμφωνούν ότι μια αντιπροσωπεία της επιτροπής θα μεταβεί όσο το 
δυνατό συντομότερα στη Δανία για μια αυθημερόν επίσκεψη σε συνέχεια των 
συζητήσεων που πραγματοποιηθήκαν κατά τη συνεδρίαση του Φεβρουαρίου σχετικά 
με υποθέσεις επιμέλειας τέκνων.

7) Έκθεση της ιταλικής αρμόδιας για τον ανταγωνισμό αρχής σχετικά με την 
αγορά των ασφαλίσεων αυτοκινήτων

Οι συντονιστές συμφωνούν ότι θα συμπεριληφθεί η έκθεση αυτή στην ημερήσια 
διάταξη της συνεδρίασης του Απριλίου.

8) Διάφορα
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Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση το σχέδιο συστάσεων που η Διάσκεψη των 
Προέδρων των Επιτροπών περιέλαβε σε έγγραφό της, το οποίο θα παραπεμφθεί στη 
Διάσκεψη των Προέδρων. 

Οι συντονιστές συμφωνούν ότι θα ήταν σκόπιμο να αποσταλεί σημείωμα στον 
Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών, εφιστώντας την προσοχή 
στην ιδιαιτερότητα της διαδικασίας των αναφορών και στους ειδικούς κανόνες που 
σχετίζονται με το έργο της επιτροπής, κυρίως όσον αφορά τις εκθέσεις πρωτοβουλίας 
που υποβάλλονται στην Ολομέλεια (άρθρο 202, παρ. 2 του Κανονισμού) και τις 
διερευνητικές επισκέψεις. Άλλες προτάσεις των μελών μπορούν να υποβληθούν 
γραπτώς στην Πρόεδρο πριν από την προθεσμία της Παρασκευής 22 Μαρτίου.

13. 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) 
(COM(2012)628 τελικό (26-10-2012)- 2012/0297(COD) - Επιτροπή αρμόδια επί 
της ουσίας: ENVI

Εισηγητής: Νικόλαος Χουντής (GUE)

Ο εισηγητής παρουσιάζει τις τροπολογίες του και προτείνει το ακόλουθο 
χρονοδιάγραμμα:

Εξέταση του σχεδίου εγγράφου εργασίας: Συνεδρίαση του Απριλίου (24Απριλίου)
Προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών:  2 Μαΐου 2013
Εξέταση τροπολογιών: Συνεδρίαση του Μαΐου (27-28 Μαΐου)
Ψηφοφορία στην επιτροπή: Συνεδρίαση του Ιουνίου (19 Ιουνίου)  

Ομιλητές: η πρόεδρος, ο εισηγητής, George Kremlis (Επιτροπή), Sandrine Bélier, 
Adina-Ioana Vălean, Victor Boştinaru και Tatjana Ždanoka

14. Αναφορά 1342/2012 του Raphael Romi, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
ACIPA & CéDpa, σχετικά με την προτεινόμενη κατασκευή αερολιμένα στην 
περιοχή Notre-Dame-des-Landes της Γαλλίας και την εικαζόμενη έλλειψη 
συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ

Αναφορά 1632/2012 του Alain Mustière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ACIPRAN, συνοδευόμενη από 3000 υπογραφές, υπέρ της προτεινόμενης 
κατασκευής αερολιμένα στην περιοχή Notre-Dame-des-Landes της Γαλλίας

Αναφορά 1645/2012 του Bruno Genty, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
France Nature Environnement και 5 άλλων ενώσεων, σχετικά με το ίδιο σχέδιο 
κατασκευής

Ομιλητές: η πρόεδρος, Françoise Verchère (αναφέρουσα), Sylvain Fresneau 
(αναφέρων), Alain Mustière (αναφέρων), Bruno Genty (αναφέρων), Romain 
Ecorchard (αναφέρων), Marie-Claude Blin (Επιτροπή), Philippe Boulland, Sandrine 
Bélier, Yannick Jadot, Tatjana Ždanoka, Victor Boştinaru, Alain Cadec, José Bové, 
Jean-Luc Bennahmias, Raphael Romi (αναφέρων) και Gilles Retière (αναφέρων)
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Απόφαση: η εξέταση των αναφορών να παραμείνει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα αποσταλεί επιστολή 
στις γαλλικές αρχές με το ερώτημα ποια μέτρα λαμβάνουν για να διασφαλίσουν την 
τήρηση της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το επαναλαμβανόμενο αίτημα των 
αναφερόντων να πραγματοποιηθεί διερευνητική επίσκεψη στην τοποθεσία Notre-
Dame-des-Landes θα παραπεμφθεί στους συντονιστές της επιτροπής PETI.

15. Αναφορά 1256/2012 της Michele Thew, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«European Coalition to End Animal Experiments» (ECEAE), φέρουσα 220 000 
υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση των πειραμάτων για καλλυντικά σε ζώα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Katherine Taylor (εκπρόσωπος της αναφέρουσας), Susanne 
Hoeke (Επιτροπή) και Keith Taylor

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Η αναφορά θα 
διαβιβαστεί στην επιτροπή ENVI προς ενημέρωση.

Στις 16:54 η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του κ. Angelika Werthmann.

16. Αναφορά 0334/2011 της C.C., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με προβλήματα με 
την αγορά ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο

Αναφορά 1236/2011 του Michael Rolfe, βρετανικής ιθαγένειας, και 4 
συνυπογραφόντων, σχετικά με την κυπριακή νομοθεσία περί οικοδομών και του 
φερόμενου ασυμβίβαστου με τις διατάξεις του καταναλωτή της ΕΕ

Αναφορά 1251/2011 του Eric Catten, βρετανικής ιθαγένειας, για προβλήματα σε 
σχέση με αγορά ακίνητης περιουσίας στην Κύπρο

Ομιλητές: η πρόεδρος, Eric Catten (αναφέρων), Sophie Ridoux (Επιτροπή) και Nicole 
Sinclaire

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών. Θα αποσταλεί επιστολή στις κυπριακές αρχές με 
την παράκληση να εκφράσουν τις απόψεις τους επί του θέματος. Τα μέλη αναμένουν 
από την Επιτροπή  μια αποφασιστικότερη στάση και ιδιαίτερη προσοχή για την 
προστασία των καταναλωτών και τις παραπλανητικές διαφημιστικές πρακτικές.  

17. Αναφορά 0336/2012 του/της C.R., δανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
συστηματική κοπή της ουράς των χοιριδίων στη Δανία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Birgitte Iversen Damm της δανικής εταιρείας προστασίας των 
ζώων (εκπρόσωπος του αναφέροντος), Denis Simonin (Επιτροπή), Keith Taylor και 
Margrete Auken

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Τα μέλη αναμένουν από 
την Επιτροπή να κρατήσει αυστηρότερη στάση έναντι των χοιροτρόφων στην ΕΕ που 
δεν συμμορφώνονται προς τους κανόνες, και προτείνουν να κινήσει η Επιτροπή 



PV\931487EL.doc 9/13 PE508.040v01-00

EL

διαδικασία επί παραβάσει κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τη σχετική 
νομοθεσία της ΕΕ.

18. Αναφορά 0267/2012, του József Darányi, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0474/2012 του Karoly Katus, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom, η οποία συνοδεύεται από 
1.860 υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση των συστημάτων πρόωρης 
συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0479/2012 του/της L.G.T., ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0483/2012, του Attila Fazekas, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0625/2012 του Csaba Nyakó, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση των συστημάτων πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 0762/2012 του Koczko Florian, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση του καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 1144/2012, του István Balogh, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση των ρυθμίσεων περί πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Αναφορά 1261/2012 του László Kuti, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
'KNOE' (Ένωση για την προστασία των συμφερόντων των ατόμων που 
λαμβάνουν πρόωρη συνταξιοδότηση), σχετικά με την κατάργηση του 
καθεστώτος πρόωρης συνταξιοδότησης στην Ουγγαρία

Ομιλητές: η πρόεδρος, László Kuti (αναφέρων), Károly Katus (αναφέρων), Helga 
Vogelmann (Επιτροπή), Csaba Sándor Tabajdi, Victor Boştinaru. Kinga Göncz, 
Zoltán Bagó και Heinz K. Becker

Απόφαση: η εξέταση των αναφορών να παραμείνει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Θα αποσταλεί επιστολή 
στον εκπρόσωπο του ουγγρικού κοινοβουλίου με το αίτημα να παράσχει διευκρινίσεις 
και να γνωστοποιήσει την επίσημη θέση της κυβέρνησης της Ουγγαρίας επί των 
ζητημάτων που θίγονται στις αναφορές, καθώς και στον Επίτροπο Andor (ΓΔ 
Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) με την παράκληση να 
διατυπώσει τις απόψεις του. Ειδικότερα ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τα 
αναδρομικά αποτελέσματα των μέτρων, την έλλειψη δυνατοτήτων προσφυγής ή 
αποκατάστασης, τις παραβιάσεις κεκτημένων δικαιωμάτων και την περιθωριοποίηση 
ευρειών ομάδων της κοινωνίας. Οι αναφορές θα διαβιβαστούν στην επιτροπή EMPL 
προς ενημέρωση.

19. Αναφορά 1557/2009 της Izabella Mészárosné Györvári, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Ένωση για την 
Προστασία των Συμφερόντων των Επιχειρήσεων) σχετικά με διακρίσεις σε 
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βάρος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουγγαρία και τη μη συμμόρφωση 
προς πρότυπα της ΕΕ

Ομιλητές: η πρόεδρος, Istvan Nemeth (Επιτροπή) και Szabolcs Szilagyi (Επιτροπή)

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών εκ μέρους της Επιτροπής. Η αναφορά θα 
διαβιβαστεί στην επιτροπή EMPL προς ενημέρωση.

20. Αναφορές υπό τον τίτλο B

Η εξέταση των αναφορών 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 1241/2009, 
0403/2010, 1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 1343/2011, 
1396/2011, 0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 0631/2012, 
0634/2012, 0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 0756/2012, 
0796/2012, 0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 0877/2012, 
0885/2012, 0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 1011/2012, 
1048/2012, 1064/2012 and 1172/2012 περατώνεται βάσει γραπτών πληροφοριών που 
παρέσχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών συνεχίζεται κατόπιν παράκλησης μελών. 
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012

21. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

Τετάρτη 24 Απριλίου 2013, 15.00-18.30
Πέμπτη 25 Απριλίου 2013, 09.00-12.30

o-O-o

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.36.

Παραρτήματα:
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία συνεδρίαση στις 20 
Φεβρουαρίου 2012.
Κατάλογος των αναφορών που πρέπει να αποσυρθούν, περατώνονται ή επανεξετάζονται στο 
παράρτημα επί των σημειώσεων του προέδρου.
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