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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2020)300_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2020, από τις 10.00 έως τις 12.00

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

με τηλεσύνδεση

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 16 Ιουνίου 2020, στις 10.10, υπό την προεδρία της Dolors 
Montserrat (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης(1) OJ– PE 653.751
FdR 1207077

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

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις
   30 Απριλίου 2020
   19 Μαΐου 2020

PV– PE 650.617
FdR 1204041
PV– PE 652.339
FdR 1205353

Τα πρακτικά εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

_________________________
( ) Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής για το 2016, τα σημεία του τμήματος Β του σχεδίου 
ημερήσιας διάταξης δεν θα εξεταστούν κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης. Ωστόσο, κάθε μέλος της 
επιτροπής PETI δύναται να ζητήσει, πριν το τέλος της συνεδρίασης, να συνεχιστεί η εξέταση ενός σημείου από 
το τμήμα Β· το σημείο αυτό θα εγγραφεί στη συνέχεια αυτόματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των 
συντονιστών με σκοπό να ληφθεί απόφαση για την περαιτέρω εξέτασή του σε προσεχή τους συνεδρίαση.
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*** Ώρα των ψηφοφοριών*** (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
(ψηφοδέλτιο (κατάλογος ψηφοφορίας) – ψηφοφορία με ηλεκτρονικό 

μήνυμα)

4. Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τη διεθνή και εγχώρια 
απαγωγή παιδιών, τα οποία έχουν ιθαγένεια της ΕΕ, από τους 
γονείς τους στην Ιαπωνία 
(2020/2621 (RSP))
- έγκριση σχεδίου πρότασης ψηφίσματος    

    RE –PE 650.404
    FdR 1202746
 

Ομιλήτρια: Mónica Semedo

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώνονται εγγράφως:
Το ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα με 33 ψήφους υπέρ και καμία αποχή.

5. «Σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των 
ατόμων με διανοητική αναπηρία και των οικογενειών τους στην 
κρίση της COVID-19 (2020/2680 (RSP))
- έγκριση σχεδίου πρότασης ψηφίσματος    

    RE –PE 652.572
    FdR 1206482
 

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ανακοινώνονται εγγράφως:
Το ψήφισμα εγκρίνεται ομόφωνα με 33 ψήφους υπέρ και καμία αποχή.

*** Λήξη ψηφοφοριών *** ώρα 13.00

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με τηλεσύνδεση)

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

COVID-19

6. Αναφορά αριθ. 0485/2020, του/της M.A., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
εμβολιασμό κατά της Covid-19

Ομιλητές: Martin Seychell (Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΓΔ SANTE), Gheorghe Falcă, Alex 
Agius Saliba, Yana Toom, Ryszard Czarnecki, Marc Botenga, Peter Jahr.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· να ζητηθεί γραπτή απάντηση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή κυρίως σχετικά με τη συνεργασία της με τη νεοσύστατη «Συμμαχία 
για ένα εμβόλιο χωρίς αποκλεισμούς» και σχετικά με την ίση πρόσβαση όλων των πολιτών 
της ΕΕ σε κάθε μελλοντικό εμβόλιο· να διαβιβασθεί προς γνωμοδότηση στην Επιτροπή 
ENVI.

7. Αναφορά αριθ. 0515/2020, του Josef Fradler, αυστριακής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επιβολή δασμών στο βόειο κρέας λόγω της COVID-19
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Ομιλητές:Josef Fradler (αναφέρων – με τηλεσύνδεση), Michael Scannel (Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή-ΓΔ AGRI), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Thomas 
Waitz, Ryszard Czarnecki, Sira Rego, Gheorghe Falcă.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· να ζητηθούν πρόσφατες γραπτές 
πληροφορίες από την Επιτροπή· να διαβιβασθεί προς γνωμοδότηση στις επιτροπές IMCO 
και INTA.

8. Αναφορά αριθ. 0441/2020, του Sergio Santamaria Sanguagosa, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον περιορισμό των δικαιωμάτων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης 
του κορονοϊού

Ομιλητές:Sergio Santamaría Santigosa (αναφέρων – με τηλεσύνδεση), Irena Moozova 
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή-ΓΔ JUST), Peter Jahr, Alex Agius Saliba, Maite Pagazaurtundúa, 
Margrete Auken, Mazaly Aguilar, Sira Rego, Javier Zarzalejos, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Andrey Slabakov.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να παράσχει πληροφορίες και να παρακολουθήσει τις σχετικές εξελίξεις σε όλα τα κράτη 
μέλη· να διαβιβασθεί προς ενημέρωση στην επιτροπή LIBE.

 

9. Διάφορα

Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τα αποτελέσματα των 
αποφάσεων που ελήφθησαν από τους συντονιστές στη συνεδρίασή τους 
στις 20 Μαΐου 2020 με γραπτή διαδικασία:  

* Κατά τη συνεδρίασή τους που διεξήχθη στις 20 Μαΐου 2020 οι συντονιστές 
προέβησαν στις ακόλουθες ανακοινώσεις και έλαβαν τις εξής αποφάσεις:

- η πρόεδρος ενημέρωσε τους συντονιστές για την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά 
το σχέδιο πρότασης ψηφίσματος για την απαγωγή παιδιών, τα οποία έχουν ιθαγένεια 
της ΕΕ, από τους γονείς τους στην Ιαπωνία
- να συνταχθεί ένα σχέδιο πρότασης ψηφίσματος σχετικά με τα δικαιώματα των 
ατόμων με διανοητική αναπηρία κατά την περίοδο έκτακτης ανάγκης της COVID-19 
(αναφορά αριθ. 0470/2020).
- να συνεχιστεί η εξέταση αναφορών σχετικά με τη γερμανική υπηρεσία κοινωνικής 
μέριμνας παιδιών και νέων (Jugendamt), στις οποίες υπάρχει οποιοδήποτε στοιχείο 
διασυνοριακότητας, μέχρι να διεξαχθεί η διερευνητική επίσκεψη στη Γερμανία.
- η πρόεδρος παρείχε εξηγήσεις σχετικά με την αλλαγή της σύστασης για την αναφορά 
αριθ. 0342/2020.
- να αφιερωθεί η συνεδρίαση της επιτροπής PETI τον Ιούνιο στις αναφορές σχετικά 
με την COVID-19.
- να συζητηθεί η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Ιουλίου στην επόμενη 
συνεδρίαση των συντονιστών ή με γραπτή διαδικασία.
- η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα προσπαθήσει να εξασφαλίσει μια χρονοθυρίδα για 
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μια πρόσθετη συνεδρίαση της επιτροπής τον Ιούνιο/Ιούλιο προκειμένου να 
συζητηθούν, μεταξύ άλλων, οι αναφορές για θέματα που δεν σχετίζονται με την 
COVID-19.

- η έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή ανατίθεται στην Ομάδα S&D.
- η γνωμοδότηση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, 
η οποία θεσπίζει – υπό το φως της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων 
με αναπηρίες – γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την 
εργασία, ανατίθεται στην Ομάδα S&D.
- να απορριφθεί η πρόταση της επιτροπής AFCO για τη σύνταξη γνωμοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 57 του Κανονισμού και να εφαρμοστεί η κοινή διαδικασία 
επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 58. Η πρόεδρος θα παραπέμψει το επίμαχο ζήτημα 
στη Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών.
- να μην πραγματοποιηθούν περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την αναφορά αριθ. 
0329/2020.
- να επανεξεταστεί η αναφορά αριθ. 1005/2019 και να ζητηθούν πληροφορίες από την 
Επιτροπή.
- η γραμματεία ανακοίνωσε ότι τα έγγραφα που ελήφθησαν σχετικά με την αναφορά 
αριθ. 1694/2014 θα διαβιβαστούν στους συντονιστές και θα δοθεί προθεσμία 10 
ημερών για να αποφασίσουν αν πρέπει να επανεξεταστεί ή όχι η αναφορά.
- να επανεξεταστεί η αναφορά αριθ. 1002/2019.
- να αναδειχθεί η επιτυχία της αναφοράς αριθ. 0930/2016 και να προσκληθεί ο 
αναφέρων και τα ενδιαφερόμενα μέρη σε μια από τις επόμενες συνεδριάσεις της 
επιτροπής.

- να υποβληθούν οι προτάσεις τους για το πρόγραμμα εργασίας του ΕΕΣ μέχρι τις 29 
Μαΐου.

- να ακολουθηθεί γραπτή διαδικασία όσον αφορά τα σημεία του τμήματος Β.

- η πρόεδρος ενημέρωσε τους συντονιστές για την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με 
την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών (ΕΠΠ) με θέμα «Minority Safe Pack» και 
άλλες τρεις πρόσφατα εγγεγραμμένες σχετικές πρωτοβουλίες.

Οι συντονιστές αποφασίζουν με γραπτή διαδικασία τα εξής:
- η αναφορά αριθ. 1694/2014 δεν θα επανεξεταστεί.

- όσον αφορά τα σημεία του τμήματος Β: 
- θα περατωθεί η εξέταση των αναφορών αριθ. 578/2017, 761/2017, 370/2019, 
427/2019, 138/2018, 1102/2018, 330/2019, 395/2019, 552/2019, 574/2019
- η αναφορά αριθ. 629/2019 θα διαβιβαστεί προς ενημέρωση στην επιτροπή ENVI και 
θα περατωθεί η εξέτασή της
- θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αριθ. 335/2019 για δύο μήνες προκειμένου ο 
αναφέρων να παράσχει συμπληρωματικές πληροφορίες
- οι αναφορές αριθ. 410/2019 και 456/2019 θα διαβιβαστούν στην επιτροπή IMCO για 
γνωμοδότηση
- αναφορές αριθ. 1342/2011 και 235/2019: οι συμπληρωματικές πληροφορίες που 
εστάλησαν από τον αναφέροντα, διαβιβάστηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
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- θα περατωθεί η εξέταση των αναφορών αριθ. 103/2019, 242/2019, 481/2018, 
707/2018, 6/2019, 49/2019 και 78/2019 σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της 
επιτροπής PETI.

* Τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας σχετικά με τις συστάσεις επί 
των οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις για τις αναφορές αριθ. 0368 έως 
0441/2020 για την COVID-19 (διαδικασία κατεπείγοντος) έχουν ως εξής:
- αναφορές αριθ. 0426/2020, 0432/2020, 0433/2020 και 0441/2020:  να 
χαρακτηρισθούν παραδεκτές, να ζητηθούν πληροφορίες από την Επιτροπή και να 
διαβιβασθούν προς ενημέρωση στην επιτροπή LIBE.

10. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης
    2 Ιουλίου 2020, από τις 16.45 έως τις 18.45

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.06.

* * *

B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών θα περατωθεί: 1459/2016, 0262/2018, 0651/2018, 
0984/2018, 0361/2019, 0556/2019, 0687/2019, 0761/2019, 0766/2019, 0770/2019, 0781/2019, 
0862/2019,  0928/2019, 1136/2019.

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών θα συνεχιστεί: 1735/2013, 0533/2014, 1287/2014, 
0694/2015, 0721/2015, 0588/2016, 0323/2019, 0355/2019, 0527/2019, 0635/2019, 0688/2019, 
0750/2019, 0885/2019, 0974/2019, 0986/2019, 1000/2019, 1003/2019, 1039/2019, 

o O o
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Results of roll-call votes

Contents

Draft Motion for a Resolution on international and domestic parental abduction of EU children 
in Japan (2020/2621 (RSP)) ..........................................................................................................

Draft Motion for a Resolution on the rights of persons with intellectual disabilities and their 
families in the COVID-19 crisis 2020/2680 (RSP)) .....................................................................

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE 

DRAFT MOTION FOR A RESOLUTION
on international and domestic parental abduction of EU children in Japan (2020/2621 

(RSP))

33 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski, 

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

ID Jordan Bardella, Gianna Gancia, Stefania Zambelli, Markus Buchheit, 

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan 
Kanev, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze, 

RENEW Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio,

VERTS/ALE Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention



PE653.828v01-00 8/12 PV\1207742EL.docx

EL

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE 

DRAFT MOTION FOR A RESOLUTION
on the rights of persons with intellectual disabilities and their families in the COVID-19 

crisis 2020/2680 (RSP))

33 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski, 

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

ID Jordan Bardella, Gianna Gancia, Stefania Zambelli, Markus Buchheit, 

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan 
Kanev, Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze, 

RENEW Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio,

VERTS/ALE Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P), Tatjana Ždanoka (VP), Yana Toom (VP), Ryszard Czarnecki (VP), Cristina Maestre Martín De Almagro (VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, 
Massimiliano Smeriglio, Ulrike Müller, Monica Semedo, Markus Buchheit, Margrete Auken, Thomas Waitz, Sira Rego, Mario Furore

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

Ádám Kósa, Maite Pagazaurtundúa, Andrey Slabakov

209 (7)

216 (3)

Marc Botenga, Mazaly Aguilar, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/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

Josef Fradler, Sergio Santamaría Santigosa

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

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Martin Seychell (EC-SANTE), Michael Scannel (EC-AGRI), Irena Moozova (EC-JUST), Philippe Chaimovicz (EC-SG)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
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