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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2019)292_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 2ας Οκτωβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 

18.30,
και της 3ης Οκτωβρίου 2019, από τις 9.00 έως τις 12.30

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019, στις 9.01, υπό την προεδρία της Dolors 
Montserrat (προέδρου). 
 

1. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών) από τις 9.00 έως τις 
10.00 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 10.18.

***

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.19 υπό την προεδρία της Dolors Montserrat 
(προέδρου).

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης OJ– PE 641.304

FdR 1189501

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που παρατίθεται στα παρόντα πρακτικά.

3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 

• 4-5 Σεπτεμβρίου 2019 PV- PE 641.087
FdR 1188173 + παραρτήματα
Τα πρακτικά εγκρίνονται.
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4. Ανακοινώσεις της προέδρου

Ουδεμία.

5. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή κατά το 2018
Εισηγητής: JAHR (PPE)
(2019/2134(INI)
(Προθεσμία για τροπολογίες: 7.10.2019 ώρα 15.00 / ψηφοφορία: 12.11.2019 / ολομέλεια: 
Δεκέμβριος 2019)

- εξέταση του σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: Peter Jahr, Eleonora Evi, Margrete Auken, Cristian Terheş, Yana Toom, Kosma 
Złotowski, Pascal Lefevre (Επιτροπή-ΓΓ)

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Α. Αναφορές προς συζήτηση στην επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

Περιβάλλον

6. Αναφορά αριθ. 0672/2018, του Dan Chitu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση από τον χώρο υγειονομικής ταφής Rudeni στο Βουκουρέστι, 
Ρουμανία

Αναφορά αριθ. 0673/2018, του Catalin Mateescu, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης STOP Poluarii Provenite De La Groapa De Gunoi Iridex - Chiajna – 
Rudeni, σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση από τον χώρο υγειονομικής ταφής 
Rudeni στο Βουκουρέστι, Ρουμανία

Αναφορά αριθ. 0674/2018, της Α.Ρ. ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση από τον χώρο υγειονομικής ταφής Rudeni στο Βουκουρέστι της 
Ρουμανίας

Αναφορά αριθ. 1039/2018, της Valentina Cucu, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
ατμοσφαιρική ρύπανση από τον χώρο υγειονομικής ταφής Rudeni στο Βουκουρέστι της 
Ρουμανίας

Αναφορά αριθ. 0156/2019, του/της A. U., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αυξημένη ρύπανση στο βόρειο Βουκουρέστι της Ρουμανίας

Ομιλητές: Alexandra-Ema Dobre (Επιτροπή-ΓΔ ENV), Cristian Terheş, Yana Toom

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.
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7. Αναφορά 0581/2016, του C.M., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες 
παρατυπίες όσον αφορά τη συλλογή και την αποτέφρωση επικίνδυνων ιατρικών 
αποβλήτων στην επικράτεια της Ρουμανίας

Ομιλητές: Alexandra-Ema Dobre (Επιτροπή-ΓΔ ENV), Loránt Vincze, Cristian Terheş

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες και να σταλεί επιστολή στις ρουμανικές αρχές.

8. Αναφορά αριθ. 1078/2018, της Velichka Velichkova, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
φέρουσα 182 υπογραφές, σχετικά με την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε 
μονάδα παραγωγής βιοαερίου στον οικισμό Tsarevets του δήμου Mezdra της 
Βουλγαρίας

Αναφορά αριθ. 1091/2018, της Galina Tosheva, βουλγαρικής ιθαγένειας, φέρουσα 595 
υπογραφές, σχετικά με το αίτημα για τον παροπλισμό της μονάδας παραγωγής βιομάζας 
στο Trud της Βουλγαρίας

Αναφορά αριθ. 1105/2018, της Kremena Petrova, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης «Η Nova Zagora θέλει να αναπνεύσει» («Нова Загора иска да диша»), 
φέρουσα άλλες 1176 υπογραφές, σχετικά με μονάδα παραγωγής βιοαερίου στη Nova 
Zagora της Βουλγαρίας

Ομιλητές: Kremena Petrova (αναφέρουσα), Antoaneta Rizova-Kalapish (Επιτροπή-ΓΔ ENV), 
Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Yana Toom

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών, να σταλεί επιστολή στη Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Βουλγαρίας, να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει επικαιροποιημένες 
πληροφορίες, να ερωτηθεί η Επιτροπή για πιθανές σχεδιαζόμενες δράσεις και να διαβιβασθεί 
προς γνωμοδότηση στην επιτροπή ENVI. 

9. Αναφορά αριθ. 1099/2018, του Józef Drzazgowski, πολωνικής ιθαγένειας, 
φέρουσα 531 υπογραφές, σχετικά με την περιβαλλοντική καταστροφή που 
προκαλείται από υπαίθριο ανθρακωρυχείο στην ανατολική Wielkopolska

Ομιλητές: Wojciech Wlodarczyk (Επιτροπή-ΓΔ ENV), Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, 
Yana Toom, Zdzisław Krasnodębski, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να σταλεί επιστολή στην πολωνική 
κυβέρνηση, εάν εγκριθεί η αποστολή της επιτροπής ITRE, να σταλεί επιστολή με την οποία 
θα ζητείται η πρόσκληση ενός ή δύο μελών της επιτροπής PETI. 

10. Αναφορά αριθ. 0059/2017, του Ismael Antonio López Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της «Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo», σχετικά με το 
ορυχείο βολφραμίου στο Lousame της Γαλικίας
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Ομιλητές: Xoan Evans Pin (εκπρόσωπος του αναφέροντος), Daniel Fernandez Gomez 
(Επιτροπή-ΓΔ ENV), Cristina Maestre Martín De Almagro, Margrete Auken, Tatjana 
Ždanoka, María Soraya Rodríguez Ramos, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Yana Toom

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
γραπτή αξιολόγηση της απάντησης της περιφερειακής κυβέρνησης της αυτόνομης κοινότητας 
της Γαλικίας (Xunta).

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.07.

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 14.38 υπό την προεδρία της Dolors Montserrat 
(προέδρου).

11. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.
Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται. 

2. Ανακοινώσεις της προέδρου
Η πρόεδρος θα μιλήσει με τους προέδρους των επιτροπών ENVI και AGRI με σκοπό την 
εξεύρεση λύσης σχετικά με την ακρόαση με θέμα «Επανεκτίμηση του πληθυσμού των λύκων 
στην ΕΕ».

3. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της επιτροπής PETI της 11ης και 
12ης Νοεμβρίου 2019 
Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

4. Αιτήματα από τις ομάδες
α) Όσον αφορά τα αιτήματα της ομάδας S&D:
Η διαδικασία επείγοντος δεν θα εφαρμοστεί στην αναφορά 0814/2019. 
Η αναφορά 0271/2019, της Silvia Oñate Moya, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
συντάξεις χηρείας θα περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη του Νοεμβρίου. 

β) Όσον αφορά τα αιτήματα της ομάδας Verts/ALE:
Οι αναφορές 0386/2018, 0174/2018 και 1194/2017 σχετικά με το ορυχείο χαλκού στο Touro 
(Ισπανία) θα περιληφθούν στην ημερήσια διάταξη του Νοεμβρίου.

5. Ορισμός εκπροσώπων
 Ορισμός μελών για τις δομές εφαρμογής της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες (CRPD) και για το δίκτυο CRPD
Ο Adam Kosa (PPE) και ο Alex Saliba (S&D) ορίζονται επί ίσοις όροις εκπρόσωποι της 
επιτροπής PETI στο πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των 
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ατόμων με αναπηρίες. 

 Ορισμός μελών στο δίκτυο ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου
Ο Massimiliano Smeriglio (S&D) ορίζεται εκπρόσωπος της επιτροπής PETI στο δίκτυο 
ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου. 

6. Προγραμματισμός των συνεδριάσεων της επιτροπής PETI για το 2020
Ο προγραμματισμός των συνεδριάσεων της επιτροπής PETI για το 2020 εγκρίνεται.

7. Γνωμοδοτήσεις
Η επιτροπή PETI θα συντάξει γνωμοδότηση για την έκθεση της επιτροπής JURI με θέμα 
«Παρακολούθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού δικαίου: 2017 και 2018». Η γνωμοδότηση 
ανατίθεται στην ομάδα S&D. Το όνομα του συντάκτη θα υποβληθεί σε μεταγενέστερο 
στάδιο.

8. Πρόγραμμα ακροάσεων για το 1ο εξάμηνο του 2020
Οι συντονιστές συμφωνούν ότι θα πρέπει να πραγματοποιηθούν τρεις ακροάσεις κατά το 1ο 
εξάμηνο του 2020. Οι ακροάσεις με τις περισσότερες ψήφους είναι: 

 «Να τεθεί τέρμα στην εποχή των πλαστικών στην Ευρώπη και διαχείριση των 
αποβλήτων» (συνδυαστικό αίτημα των ομάδων S&D και GUE/NGL). 

 «Πώς θα αναβαθμιστούν τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα των 
αερομεταφορών;»

 «Πώς θα επιτευχθεί η ισότιμη μεταχείριση των γεωργών σε ολόκληρη την Ευρώπη;» 
Σε περίπτωση που η ακρόαση με θέμα «Επανεκτίμηση του πληθυσμού των λύκων στην ΕΕ» 
χρειάζεται να αναβληθεί για το 2020, η ως ανωτέρω τρίτη πρόταση θα πραγματοποιηθεί στο 
δεύτερο εξάμηνο του 2020. 

9. Πρόγραμμα ταξιδίων για το 1ο εξάμηνο του 2020
Οι συντονιστές συμφωνούν επί δύο επισκέψεων για το πρώτο εξάμηνο του 2020. 
Μεγαλύτερη στήριξη λαμβάνουν:

Η Βουλγαρία, με σκοπό την εξέταση των τραπεζικών καταχρήσεων. Η τελική απόφαση για 
τα θέματα που θα καλυφθούν θα ληφθεί σε μεταγενέστερη συνεδρίαση μόλις η γραμματεία 
καταρτίσει πρόγραμμα για την επίσκεψη (9η εβδομάδα).

Η Πολωνία, με σκοπό την εξέταση της πρόσβασης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία 
καθώς και της κατάστασης στο δάσος της Bialowieza (21η εβδομάδα).

Σε περίπτωση που μία από τις δυνατότητες αυτές αδυνατεί να εκπληρωθεί, η προτεινόμενη 
διερευνητική επίσκεψη στη Σλοβακία για την προστασία του περιβάλλοντος είναι αυτή που 
λαμβάνει περισσότερες ψήφους.

10. Συστάσεις επί των οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις 
Η αναφορά αριθ. 0280/2019, του/της J.B., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την κατάσταση 
των παραγωγών πορτοκαλιών Βαλέντσια θα έχει τη συνέχεια που συμφωνήθηκε ως 
συμβιβαστική λύση και θα διαβιβαστεί προς γνωμοδότηση στην επιτροπή INTA.

11. Αιτήσεις σχετικά με τις αναφορές του τμήματος Β
Για το εν λόγω σημείο θα εφαρμοστεί η γραπτή διαδικασία. 
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12. Ερευνητικό πρόγραμμα της επιτροπής PETI για την περίοδο 2019-2020
Για το εν λόγω σημείο θα εφαρμοστεί η γραπτή διαδικασία.

13. Σημεία προς ενημέρωση

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπόψη τα σημεία προς ενημέρωση.

Δίδεται ο ακόλουθος κατάλογος εγγράφων προς ενημέρωση:

α) Στις 18 Σεπτεμβρίου 2019 διαβιβάσθηκε σε όλα τα μέλη κατάλογος των καταχωρισμένων 
αναφορών που η ΓΔ Προεδρίας θεωρεί ότι ενδεχομένως δεν ανταποκρίνονται στις διατάξεις 
του άρθρου 227 της ΣΛΕΕ.

Κατάλογος 3 σχετικά με τις αναφορές από 0592-19 έως 0851-19

Προφανώς το θέμα δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0593-19, 0597-19, 0602-19, 0604-19, 0605-19, 0608-19, 0611-19, 0615-19, 0619-19, 
0638-19, 0641-19, 0672-19, 0679-19, 0693-19, 0696-19, 0698-19, 0708-19, 0711-19, 
0713-19, 0720-19, 0721-19, 0724-19, 0725-19, 0726-19, 0731-19, 0733-19, 0734-19, 
0735-19, 0742-19, 0747-19, 0777-19, 0799-19, 0803-19, 0806-19, 0808-19, 0811-19, 
0819-19, 0822-19, 0823-19, 0828-19

3. Ακατάληπτη επιχειρηματολογία και ασαφής σύνδεση με τους τομείς δραστηριότητας της 
Ένωσης.
0592-19, 0609-19, 0660-19, 0678-19, 0699-19, 0714-19, 0722-19, 0743-19, 0783-19, 
0800-19, 0807-19, 0829-19

Οι αναφορές αριθ. 0654-19, 0700-19, 0718-19, 0763-19, 0804-19, 0825-19, 0802-19, 0746-
19 διαγράφηκαν από τον κατάλογο 3.

β) Αναφορές που αποσύρθηκαν
0860/2018, 1087/2018, 0804/2019

γ) Επιστολές που ελήφθησαν:
- Απάντηση των επιτρόπων Thyssen και Andriukaitis σχετικά με την αναφορά αριθ. 
0328/2016 
- Απάντηση της επιτροπής LIBE σχετικά με την αναφορά αριθ. 0660/2018
- Απάντηση της επιτροπής ENVI σχετικά με την αναφορά αριθ. 0879/2017
- Παραλαβή από την επιτροπή AGRI των αναφορών αριθ. 0020/2019 και 0076/2019
- Απάντηση της επιτροπής ENVI σχετικά με την αναφορά αριθ. 0510/2018
- Απάντηση της επιτροπής IMCO σχετικά με την αναφορές που αφορούν τη Βουλγαρία
- Απάντηση της επιτροπής LIBE σχετικά με την αναφορά αριθ. 1125/2018
- Απάντηση της επιτροπής JURI σχετικά με την αναφορά αριθ. 0660/2018

Καλή μεταχείριση των ζώων

12. Αναφορά 0545/2015, του Dieter Soßna, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή
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Αναφορά 0629/2016, του York Difturth, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Animal Welfare Foundation – e.V» (Ίδρυμα για την καλή διαβίωση των ζώων) σχετικά 
με εικαζόμενες παραβάσεις από ορισμένα κράτη μέλη του κανονισμού αριθ. 1/2005 για 
την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά

Αναφορά αριθ. 1068/2017, του/της Α. B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την οδική 
μεταφορά ζώντων ζώων

Αναφορά 1141/2017, του Bernd Hefenbrock, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά μέσω χωρών εκτός ΕΕ και την προφανή μη 
εφαρμογή απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την προστασία των ζώων κατά 
τη μεταφορά

Αναφορά 1188/2017, του P.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μεταφορά των ζώων

Αναφορά αριθ. 1231/2017, του G. G., ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Animal 
Welfare Foundation, φέρουσα 4 υπογραφές, σχετικά με την εξαγωγή ζώντων ζώων από 
την ΕΕ σε τρίτες χώρες

Αναφορά αριθ. 0011/2018, της Maren Bestmann-Auchter, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την παραβίαση της νομοθεσίας για την προστασία των ζώων κατά τη 
μεταφορά ζώντων ζώων προς σφαγή σε τρίτες χώρες

Αναφορά αριθ. 0149/2018, της K. S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μεταφορά 
ζώντων ζώων εντός και εκτός της ΕΕ

Αναφορά αριθ. 0412/2018, του/της I. B., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μεταφορά 
και το εμπόριο ζώων στην ΕΕ

Αναφορά αριθ. 1064/2018, του/της U. P., γερμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες τρεις 
υπογραφές, σχετικά με τη μεταφορά και τη σφαγή ζώων από την ΕΕ σε τρίτες χώρες

Αναφορά αριθ. 0256/2019, του/της T. K., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με απαγόρευση 
της μεταφοράς ζώων εντός των κρατών μελών της ΕΕ και προς τρίτες χώρες

Ομιλητές: Manuela Giacomini (αναφέρουσα), Ana Ramirez Vela (Επιτροπή-SANTE), Jude 
Kirton-Darling, Eleonora Evi, Martin Buschmann, Margrete Auken, Alexander Bernhuber, 
Emil Radev, Yana Toom

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών εν αναμονή της αξιολόγησης της 
Επιτροπής και της δημοσίευσης της έκθεσης ελέγχου και να ζητηθεί επικαιροποίηση μετά το 
πέρας της διαδικασίας. 

13. Αναφορά 1344/2012, της Roberta Fornasari, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάργηση της ζωοτομίας στην ΕΕ

Αναφορά 1581/2013, του Daniele Beucler, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα
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Αναφορά 0947/2017, της Julia Baines, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης PETA, φέρουσα 109.802 υπογραφές, σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης 
της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου του 
κανονισμού REACH και την απαγόρευση δοκιμών σε ζώα για την εφαρμογή του 
κανονισμού REACH

Ομιλητές: Roberta Fornasari (αναφέρουσα), Julia Baines (αναφέρουσα), Katrin Schutte 
(Επιτροπή-ENV), Eleonora Evi, Mario Furore, Margrete Auken, Martin Buschmann, 
Alexander Bernhuber, Jude Kirton-Darling

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

14. Αναφορά 0439/2012, του Andrea Rutigliano, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Επιτροπής κατά της θανάτωσης πτηνών», σχετικά με τη μη εφαρμογή από την 
Κυπριακή Δημοκρατία της οδηγίας 2009/147/ΕΚ σχετικά με την προστασία των άγριων 
πτηνών

Ομιλητές: Paul Speight (Επιτροπή-ENV)

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Brexit - Δικαιώματα των πολιτών

15. Ανταλλαγή απόψεων με τη διευθύνουσα ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
το Brexit

Ομιλητές: Guy Verhofstadt, Danuta Maria Hübner, Antonio Tajani, Jude Kirton-Darling, 
Claude Moraes, Irina Von Wiese, Yana Toom, Tatjana Ždanoka, Domènec Ruiz Devesa, 
Christian Allard, Luisa Porritt, Catherine Rowett, Seb Dance

16. Αναφορά 0307/2017 της Fiona Godfrey, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
συνασπισμού «British in Europe», για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπηκόων 
του ΗΒ στην ΕΕ των 27, καθώς και των υπηκόων της ΕΕ των 27 στο ΗΒ μετά το Brexit

Αναφορά αριθ. 0470/2017, του Ignacio Romero-Romero, εξ ονόματος της ένωσης 
πολιτών Españoles en Reino Unido - Surviving Brexit, ισπανικής ιθαγένειας, φέρουσα 
άλλες 6.139 υπογραφές, σχετικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων των υπηκόων 
της ΕΕ στο Ηνωμένο Βασίλειο και των βρετανών υπηκόων στην ΕΕ μετά το Brexit

Αναφορά αριθ. 0627/2018, του Anthony Valcke, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
EU Rights Clinic, σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στο πλαίσιο 
του Brexit
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Αναφορά αριθ. 0926/2018, του Anthony Valcke, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
EU Rights Clinic και της Platform for International Cooperation on Undocumented 
Migrants (PICUM), σχετικά με τη συμβατότητα του νέου προγράμματος εγκατάστασης 
για τους πολίτες της ΕΕ που κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο με το ενωσιακό δίκαιο

Αναφορά αριθ. 0097/2019, του Ian Stock, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση των δικαιωμάτων ιθαγένειας της ΕΕ για τους βρετανούς υπηκόους μετά το 
Brexit

Αναφορά 0826/2019, της Lucy Nabijou, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
Οργανισμού Haringey Welcome Organisation, σχετικά με τη διασφάλιση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των μεταναστών και των προσφύγων μετά το Brexit

Ομιλητές: Ian Stock (αναφέρων), Jude Kirton-Darling representing Fiona Godfrey 
(αναφέρουσα), Anthony Valcke (αναφέρων), Lucy Nabijou (αναφέρουσα), Stefaan de Rynck 
(Επιτροπή-ειδική ομάδα «του άρθρου 50»), Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Irina 
Von Wiese, Tatjana Ždanoka

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών, να παρακολουθούνται οι εξελίξεις στην 
πορεία προς την προθεσμία για το Brexit καθώς και η εφαρμογή του προγράμματος 
εγκατάστασης πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ηνωμένο Βασίλειο.

17. Αναφορά αριθ. 1211/2017, του Anthony Valcke, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης «EU Rights Clinic and Crossroads» στο Göteborg, σχετικά με την 
αδυναμία συμμόρφωσης της Σουηδίας με το δίκαιο της ΕΕ ως προς την έκδοση 
ατομικού αριθμού ταυτότητας (personnummer) σε πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές 
τους
και
Αναφορά αριθ. 0923/2018, του Anthony Valcke, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
EU Rights Clinic, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στη Σουηδία

Αναφορά αριθ. 0925/2018, του Anthony Valcke, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
EU Rights Clinic, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στη Γαλλία

Αναφορά αριθ. 0927/2018, του Anthony Valcke, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
EU Rights Clinic, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2004/38/ΕΚ στο Βέλγιο

Ομιλητές: Anthony Valcke (αναφέρων), Fabrizio Vittoria (αναφέρων), Monika Mosshammer 
(Επιτροπή-JUST), Domènec Ruiz Devesa

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών και να σταλεί επιστολή στις σουηδικές, 
γαλλικές και βελγικές αρχές.

18. Αναφορά αριθ. 0801/2016, του David Neville-Smith, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις επιπτώσεις του δημοψηφίσματος στο ΗΒ με το ερώτημα της αποχώρησης 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ομιλητές: Ο αναφέρων, Stefaan de Rynck (Επιτροπή-ειδική ομάδα «του άρθρου 50»)
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Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να διαβιβασθεί η αναφορά προς τη 
διευθύνουσα ομάδα για το Brexit.

19. Αναφορά αριθ. 830/2019, του/της V. B., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
πρόωρη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις σε 
επίπεδο ΕΕ 

Ομιλητές: Dorthe Christensen (Επιτροπή-ΓΓ), Irina Von Wiese, Domènec Ruiz Devesa, Yana 
Toom, το άτομο που υποβάλλει την αναφορά αριθ. 801/2016, Iiro Liukkonen (Νομική 
Υπηρεσία) 

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να διαβιβασθεί η αναφορά προς την 
κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρατηρήσεις επί της εφαρμογής του Κανονισμού

Ομιλητές: Jordi Cañas, Yana Toom

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.58.

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου, στις 09.11 υπό την προεδρία της 
Dolors Montserrat (προέδρου).

Εσωτερική αγορά

20. Αναφορά αριθ. 0007/2018, του Andre Kauper, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την προγραμματισμένη αχρήστευση των λαμπτήρων φωτισμού και άλλων οικιακών 
προϊόντων που πωλούνται στην ΕΕ

Ομιλητές: Ruben Dekker (Επιτροπή-ENV), Alex Agius Saliba

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

21. Αναφορά αριθ. 1122/2018, του F.C., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τροποποιήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της Ιταλίας όσον αφορά τη χρήση 
οχημάτων που έχουν καταχωρηθεί στο εξωτερικό
και 
Αναφορά αριθ. 1159/2018, του Iulian Sergiu Gheorghe, ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις πρόσφατες τροποποιήσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας της Ιταλίας όσον 
αφορά τη χρήση οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί στο εξωτερικό

Ομιλητές: Roberto Michieletto (Επιτροπή-TAXUD), Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Jude 
Kirton-Darling
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Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Βιομηχανία και επιχειρήσεις

22. Αναφορά αριθ. 1256/2017, του Ramón Marcos Fernández, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ισπανικής ομοσπονδίας επαγγελματιών αυτοκινήτων (CONEPA), 
σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στις απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες για την 
επισκευή και συντήρηση οχημάτων

Ομιλητές: Efrén Sánchez Galindo (Επιτροπή-GROW), Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Jude 
Kirton-Darling, Susana Solís Pérez

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες και να διαβιβασθεί προς ενημέρωση στην επιτροπή TRAN.

23. Αναφορά αριθ. 1155/2018, του J.R., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την απουσία 
ελέγχων των εκπομπών των οχημάτων στην Πολωνία

Ομιλητές: Emese Vida (Επιτροπή-MOVE), Alexander von Campenhausen (Επιτροπή-
GROW), Άννα-Μισέλ Ασημακοπούλου, Jude Kirton-Darling

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Κοινωνικές Υποθέσεις

24. Αναφορά αριθ. 1116/2018, του Antonio Escobar Flórez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του SITCPLA (Sindicato independiente de Tripulantes de Cabina de 
Pasajeros – Ανεξάρτητο Σωματείο Πληρώματος Θαλάμου Επιβατών), σχετικά με 
παραβάσεις της νομοθεσίας από τη Ryanair στην ΕΕ

Ομιλητές: Antonio Escobar Flórez (αναφέρων), Adela Barrero Florez (Επιτροπή-EMPL), 
Tatjana Ždanoka, Alex Agius Saliba, Cristina Maestre Martín De Almagro, Radan Kanev, 
Αλέξης Γεωργούλης, Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, να σταλούν επιστολές στα Yπουργεία 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όλων των κρατών μελών, να διαβιβασθεί προς 
γνωμοδότηση στην επιτροπή EMPL και να σταλεί επιστολή στη Ryanair.

Η Tatjana Ždanoka (1η αντιπρόεδρος) αναλαμβάνει την προεδρία στις 10.10.

Φορολόγηση
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25. Αναφορά 0393/2013 του F.T., βρετανικής ιθαγένειας, η οποία φέρει 750 
υπογραφές, σχετικά με τον νέο ισπανικό νόμο που επιβάλλει υποβολή στοιχείων για 
κατοχή περιουσίας και δικαιωμάτων στην αλλοδαπή

Αναφορά 0478/2013 του Patrick Le Cam, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με την ισπανική 
φορολογική νομοθεσία

Αναφορά 0566/2013 του Anthony Valcke, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των EU 
Rights Clinic και Abusos Urbanísticos NO, σχετικά με νέα ισπανική νομοθεσία, η οποία 
απαιτεί την υποβολή στοιχείων για κατοχή περιουσίας και δικαιωμάτων στην αλλοδαπή

Αναφορά αριθ. 0738/2015, της M.L.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την απαίτηση 
δήλωσης αλλοδαπών περιουσιακών στοιχείων και συντάξεων στις φορολογικές αρχές 

Ομιλητές: Anthony Valcke (αναφέρων), Juan López Rodríguez (Επιτροπή-TAXUD), 
Gheorghe Falcă 

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών και να σταλεί επιστολή στις ισπανικές 
αρχές.

Έρευνα και Kαινοτομία

26. Αναφορά αριθ. 0869/2018 του J. S., ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
πρόσφατες εξελίξεις στην έρευνα για τον πλακούντα

Ομιλητές: Karim Berkouk (Επιτροπή -RTD), Jude Kirton-Darling

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

27. Αναφορά αριθ. 0204/2019, της Evelien Van Den Brink, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το αίτημα χρηματοδότησης της βιοϊατρικής έρευνας για τη μυαλγική 
εγκεφαλομυελίτιδα

Ομιλητές: Evelien van den Brink (αναφέρουσα), Karim Berkouk (Επιτροπή-RTD), Rory 
Palmer, Martin Buschmann

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς και να κληθεί η Επιτροπή να παράσχει 
επικαιροποιημένες πληροφορίες.

Η Dolors Montserrat (πρόεδρος) αναλαμβάνει την προεδρία στις 10.36.

Αναπηρία

28. Αναφορά 0371/2018 του J.G. (ισπανικής ιθαγένειας), εξ ονόματος της APICO (η 
ισπανική ένωση για την ενσωμάτωση παιδιών με αναπηρία στα κανονικά σχολεία), 
σχετικά με τη συνεκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες
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Αναφορά αριθ. 2582/2013 του Albano De Alonso Paz, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διάκριση εις βάρος παιδιών με αναπηρίες από τις ισπανικές αρχές

Ομιλητές: Albano de Alonso Paz (μέσω βίντεο), Inmaculada Placencia Porrero (Επιτροπή-
EMPL), Julius Op de Beke (Επιτροπή-EMPL), Alex Agius Saliba, Mario Furore, Ádám Kósa, 
Dolors Montserrat

Απόφαση: Να συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών, να σταλεί επιστολή στις εθνικές 
(Ministerio de Sanidad y Empleo) και στις τοπικές αρχές με ερώτημα σχετικά με το 
συγκεκριμένο περιστατικό για το οποίο κάνει λόγο η αναφορά αριθ. 2582/2013 και να 
υποδειχθεί στον αναφέροντα να επικοινωνήσει με την Ισπανική Επιτροπή Εκπροσώπων των 
Ατόμων με Αναπηρία (CERMI).

29. Διάφορα

Ουδέν

30. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

  11.11.2019, από τις 15.00 έως τις 18.30
  12.11.2019, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 14.30 έως τις 18.30

Η συνεδρίαση λήγει στις 11.07.

* * *
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Β. Αναφορές των οποίων η εξέταση προτείνεται να περατωθεί λαμβανομένων υπόψη 
της γραπτής απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών περατώνεται:

1399/2016, 0498/2018, 0556/2018, 0589/2018, 0592/2018, 0600/2018, 0737/2018, 
0752/2018, 0776/2018, 0778/2018, 0842/2018, 0871/2018, 0899/2018, 0945/2018, 
0947/2018, 0991/2018, 0992/2018, 1024/2018, 1110/2018, 1132/2018, 1145/2018, 
1173/2018, 1207/2018, 0017/2019, 0026/2019, 0117/2019, 0136/2019, 0245/2019 

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών συνεχίζεται:

0371/2006, 0175/2007, 1606/2010, 0454/2011, 0172/2013, 0430/2013, 0709/2013, 
1264/2013, 1481/2013, 1552/2013, 2229/2013, 2378/2013, 2617/2013, 1887/2014, 
2520/2014, 0384/2015, 0395/2015, 1228/2015, 0270/2016, 1490/2016, 1124/2017, 
0291/2018, 0608/2018, 0631/2018, 0690/2018, 0837/2018, 0838/2018, 0930/2018, 
0943/2018, 0067/2019, 0124/2019, 0144/2019, 0178/2019 

o O o

Παραρτήματα:

Κατάλογος αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής 
Αναφορών στις 4-5 Σεπτεμβρίου 2019.
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(1),María Soraya Rodríguez Ramos (1),Juan Ignacio Zoido Álvarez (1), Catherine Rowett (2), Susana Solís Pérez (2), Rory Palmer (2), 
Martin Horwood, (1))

53 (8) (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/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

(*) Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 2.10.2019x
(2) 3.10.2019
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EMPL), Karim Berkouk (EC-RTD), Inmaculada Placencia Porrero (EC-EMPL), Julius Op de Beke (EC-EMPL), Ruben Dekker (EC-
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Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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