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Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2020)303_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45 και από τις 16.45 έως 

τις 18.45

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

με τηλεσύνδεση (μέσω της Αίθουσας JAN 2Q2)

Η συνεδρίαση αρχίζει την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020, στις 13.53, υπό την προεδρία της 
Dolors Montserrat (προέδρου).

στις 13.45

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1)

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

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης:
   2 Ιουλίου 2020
Τα πρακτικά εγκρίνονται.

PV– PE 654.035
FdR 1209158

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα σημεία 12 και 13 (τελική ψηφοφορία επί των 
γνωμοδοτήσεων) μετατίθενται για τις 7 Σεπτεμβρίου.
_________________________
(1) 1Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της επιτροπής για το 2016, τα σημεία του τμήματος Β του σχεδίου 
ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της παρούσας συνεδρίασης. Ωστόσο, κάθε μέλος της 
επιτροπής PETI δύναται να ζητήσει, έως το τέλος της συνεδρίασης, να συνεχιστεί η εξέταση ενός σημείου του 
τμήματος Β· το σημείο αυτό στη συνέχεια θα εγγραφεί αυτόματα στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των 
συντονιστών, με σκοπό να ληφθεί απόφαση ως προς την περαιτέρω εξέτασή του σε προσεχή συνεδρίασή τους.
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*** 1η εξ αποστάσεως ψηφοφορία *** (παράλληλα με τις εργασίες της επιτροπής)
(μέσω της εφαρμογής iVote και με ψηφοδέλτια)

4. Γνωμοδότηση επί της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την 
κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-2019 
(2019/2199(INI)) (LIBE)
Συντάκτρια γνωμοδότησης: TOOM  (Renew)
- έγκριση των τροπολογιών

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών ανακοινώνονται εγγράφως.

5. Γνωμοδότηση σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη 
έμφαση στη φτώχεια των εργαζομένων
(2019/2188(INI))  (EMPL)
Συντάκτρια γνωμοδότησης: MAESTRE  (S-D)  
- έγκριση των τροπολογιών

    PA– PE 650.659
    FdR 1204397

    AM– PE 650.660
    FdR 1204398

Ομιλήτρια : Cristina Maestre Martín De Almagro

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών ανακοινώνονται εγγράφως.

*** Λήξη των ψηφοφοριών *** ώρα 14.45

Έκθεση

6. Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών 
κατά το 2019
(2020/2044 (INI))
Εισηγητής:  ZLOTOWSKI  (ECR)
- εξέταση του σχεδίου έκθεσης

    PR– PE 646.916
    FdR 1197378

Ομιλητές: Kosma Złotowski, Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pernando 
Barrena Arza, Eleonora Evi, Enrico Forti (EC-SG).

Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια

7. Παρουσίαση από την Ευρωπαία Διαμεσολαβήτρια, κ. Emily O’Reilly, της ετήσιας 
έκθεσής της για το 2019

Ομιλητές: Emily O’Reilly, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Andrey Slabakov, Pernando Barrena 
Arza, Peter Jahr, Eleonora Evi, Marie-Pierre Vedrenne, Maite Pagazaurtundúa.
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές προς συζήτηση στην επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων 

Μέσα ενημέρωσης

8. Αναφορά αριθ. 0477/2017, του P.O., πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με διάκριση σε 
βάρος δημοσιογράφων και περιορισμούς στην ελευθερία έκφρασης στα μέσα 
ενημέρωσης στην Πολωνία
(παρουσία του αναφέροντος με τηλεσύνδεση)

Ομιλητές: Audrius Perkauskas (Επιτροπή-CNECT), P. O. (αναφέρων με τηλεσύνδεση), 
Gheorghe Falcă, Sylvie Guillaume, Yana Toom, Kosma Złotowski, Jarosław Duda, Ryszard 
Czarnecki.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς να συνεχιστεί και να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
να κρατά ενήμερη την Επιτροπή Αναφορών σχετικά με τη συμμόρφωση της Πολωνίας με τις 
προβλέψεις της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και την κατάσταση στα 
δημόσια μέσα ενημέρωσης βάσει της έκθεσης του παρατηρητηρίου για την πολυφωνία στα 
μέσα ενημέρωσης. 

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.46.

* * *
Από τις 15.45 έως τις 16.45

ΔΙΑΚΟΠΗ

* * *

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 16.52 υπό την προεδρία της Dolors Montserrat (προέδρου).

στις 16.45

Περιβάλλον

9. Αναφορά αριθ. 1174/2017, του Ismael Antonio López Pérez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo», στη 
Γαλικία, σχετικά με το ανοικτό ορυχείο στην περιοχή Valdeflores, Cáceres
και
Αναφορά αριθ. 0273/2018, της Jennifer Manteiga Branco, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ορυχείο λιθίου στη Σιέρα ντε λα Μόσκα, Cáceres
και
Αναφορά αριθ. 1140/2019, του/της A.T.C.R., ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Asociación Salvemos la Montaña de Cáceres», σχετικά με έργο εξόρυξης λιθίου στο 
όρος Caceres (Ισπανία)
(παρουσία των αναφερόντων με τηλεσύνδεση)



PV\1212598EL.docx 5/13 PE657.250v01-00

EL

Ομιλητές: Montaña Chaves (αναφέρουσα), Berta Antúnez (αναφέρουσα), Eduardo Mostazo 
(αναφέρων), Peter Handley (Επιτροπή-GROW), José M. Servert Martín (Επιτροπή-ENV), 
Peter Jahr, Nacho Sánchez Amor, Tatjana Ždanoka, Jorge Buxadé Villalba, Juan Ignacio Zoido 
Álvarez, Kosma Złotowski, Eugenia Rodríguez Palop.

Απόφαση: Η εξέταση των αναφορών να συνεχιστεί· να αποσταλεί επιστολή στις περιφερειακές 
αρχές της Junta de Extremadura με αίτημα την παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο· να 
ζητηθούν επικαιροποιημένες πληροφορίες από την Επιτροπή.

Covid-19

10. Αναφορά αριθ. 0377/2020, του Ferenc Tibor Zsák, ουγγρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την Covid-19 και τον κίνδυνο παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην 
Ουγγαρία

 

Ομιλητές: Barbara Nolan (Επιτροπή-JUST), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Yana Toom εξ 
ονόματος της Katalin Cseh, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς να συνεχιστεί· αναμένεται η αξιολόγηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δικαιοσύνη

11. Αναφορά αριθ. 0063/2020 του Jonathan Apple, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη στην ΕΕ

 

Ομιλητές: Bartosz Marciniak (Επιτροπή-JUST), Peter Jahr, Marc Angel, Kosma Złotowski.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς να συνεχιστεί· να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
γραπτή απάντηση, που να περιλαμβάνει χαρτογράφηση των διατάξεων σχετικά με τη δικαστική 
αρωγή στα διάφορα κράτη μέλη.

12. Γνωμοδότηση επί της έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την κατάσταση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Ετήσια έκθεση για τα έτη 2018-
2019 (2019/2199(INI)) ((LIBE))
Συντάκτρια γνωμοδότησης: TOOM  (Renew)
- ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

    PA– PE 646.879-v02
    FdR 1198901

    AM– PE 648.397
    FdR 1199900

Η ψηφοφορία αναβάλλεται για τις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

13. Γνωμοδότηση σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στη φτώχεια 
των εργαζομένων
Συντάκτρια γνωμοδότησης: MAESTRE  (S-D)
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- ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας επί των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

Η ψηφοφορία αναβάλλεται για τις 7 Σεπτεμβρίου 2020.

14. Διάφορα

Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών που 
ελήφθησαν την 13η Ιουλίου:

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης.

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ενημερώνει τους συντονιστές σχετικά με την ανάγκη έγκρισης νέου ημερολογίου, 
κατόπιν της έγκρισης νέου ημερολογίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τη Διάσκεψη των 
Προέδρων .  Οι συνεδριάσεις θα συνεχίσουν να διαρκούν δύο ώρες με περιορισμένη 
διερμηνεία. 

3. Αποτίμηση του έργου του πρώτου χρόνου της επιτροπής PETI κατά την 9η κοινοβουλευτική 
περίοδο, ιδίως των διαδικαστικών πτυχών, της λήψης αποφάσεων από τους συντονιστές και 
των προοπτικών βελτίωσης (αίτημα της Ομάδας Verts/ALE).

Σε αυτό το σημείο οι συντονιστές συζητούν την επιλογή αναφορών και την άσκηση των 
συστάσεων, επί των οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις. Η πρόεδρος δηλώνει ότι τα 
περισσότερα ζητήματα προέκυψαν λόγω έλλειψης χρόνου για συνεδριάσεις της επιτροπής τους 
τελευταίους μήνες. Η πρόεδρος δεσμεύεται να προσπαθήσει να αποκτήσει όσο το δυνατόν 
περισσότερες χρονοθυρίδες, ώστε να είναι δυνατή η εξέταση περισσότερων αναφορών κατά 
τις συνεδριάσεις της επιτροπής και να εξασφαλίζεται η πολυφωνία. 

4. Εξέταση των αναφορών

Κατά τη διάρκεια αυτής περιόδου κατά την οποία οι συνεδριάσεις θα συνεχίσουν να είναι 
σύντομες, οι συντονιστές συμφωνούν να συνεχίσουν όπως κατά τη διάρκεια της κρίσης της 
COVID: οι αναφορές εξετάζονται ως συνήθως σε διοικητικό επίπεδο και εκείνες επί των 
οποίων διατυπώθηκαν αντιρρήσεις εγκρίνονται από τους συντονιστές κατόπιν γραπτής 
διαδικασίας.

Καθώς ο αριθμός των σχετιζόμενων με την COVID αναφορών έχει μειωθεί δραματικά τις 
τελευταίες εβδομάδες, οι συντονιστές συμφωνούν να διακόψουν τη διαδικασία του επείγοντος 
και να ακολουθούν τη συνήθη διαδικασία για κάθε νέα αναφορά σχετιζόμενη με την COVID 
που παραλαμβάνεται, εκτός εάν υπάρξει άλλη μεγάλη έξαρση.

5. Συνεδριάσεις της PETI 
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Οι συντονιστές συμφωνούν με τις ακόλουθες προτάσεις της προέδρου:

i) Έχει ζητηθεί μία πρώτη συνεδρίαση με χρονοθυρίδες δύο ωρών για την 3η Σεπτεμβρίου (από 
τις 13.45 έως τις 15.45, στη συνέχεια διακοπή μίας ώρας (για απολύμανση) και ξανά από τις 
16.45 έως τις 18.45). 
ii) Καθώς οι συνεδριάσεις θα επιτρέπονται μόνο για δύο ώρες, η πρόεδρος θα ζητήσει τέσσερις 
δίωρες συνεδριάσεις της επιτροπής ανά μήνα.

6. Προτάσεις για προσεχείς συνεδριάσεις 

Οι ληφθείσες αιτήσεις από πληθώρα ομάδων και την κ. Evi για τη συνεδρίαση της 3ης 
Σεπτεμβρίου θα τεθούν σε ψηφοφορία με γραπτή διαδικασία με ανώτατο όριο τις τέσσερις 
αναφορές για αυτή την πρώτη συνεδρίαση.

7. Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις

7.1. Η έκθεση με θέμα «Διάλογοι με τους πολίτες και συμμετοχή των πολιτών στη λήψη 
αποφάσεων της ΕΕ» ανατίθεται στην Ομάδα Renew. 

7.2. Η γνωμοδότηση σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής AFCO με θέμα 
«Ενίσχυση της διαφάνειας και της ακεραιότητας στα θεσμικά όργανα της ΕΕ με τη σύσταση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα δεοντολογίας» ανατίθεται στην Ομάδα PPE.

8. Αιτήματα για συγκεκριμένη δράση

8.1. Αναφορά αριθ. 0811/2017 του Giovanni Cortese, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το έργο 
κατασκευής δύο δεξαμενών ρύθμισης για τον ποταμό Seveso. Μετά από πρόταση της κ. Evi, 
οι συντονιστές συμφωνούν να αποστείλουν δεύτερη επιστολή στον Ιταλό υπουργό 
περιβάλλοντος.

8.2. Αναφορά αριθ. 0689/1998 του David Petrie, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia», σχετικά με την κατάσταση των καθηγητών 
ξένων γλωσσών στην Ιταλία. Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση της επιστολής που απέστειλε 
η Ένωση Αλλοδαπών Λεκτόρων στην Ιταλία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία περιέχει 
ερώτηση σχετικά με την πορεία εργασιών της υπόθεσης EU Pilot EMPL 2079/2011 και 
ενημερώνει ότι τα ιταλικά πανεπιστήμια δεν έχουν εφαρμόσει το απαιτούμενο νέο συμβατικό 
καθεστώς και συνεπώς δεν έχουν ακόμα συμμορφωθεί με το δίκαιο της ΕΕ. 
Οι συντονιστές συμφωνούν ότι η αναφορά αριθ. 0689/1998 θα συμπεριληφθεί στις προτάσεις 
για προσεχείς συνεδριάσεις.

9. Διάσκεψη των γερμανικών ομοσπονδιακών και κρατικών επιτροπών αναφοράς 

Στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2020, η επιτροπή αναφορών της Γερμανικής Ομοσπονδιακής 
Βουλής (Bundestag) θα διοργανώσει διάσκεψη των προέδρων των επιτροπών αναφορών των 
ομόσπονδων κρατιδίων στη Δρέσδη. Οι συντονιστές αποφασίζουν ότι ο κ. Jahr θα 
εκπροσωπήσει την πρόεδρο στο συνέδριο.

10. Αιτήματα σχετικά με τις αναφορές του τμήματος Β 
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Οι συντονιστές αποφασίζουν να ακολουθήσουν γραπτή διαδικασία.

Τα αποτελέσματα της γραπτής διαδικασίας σχετικά με τις αναφορές του 
τμήματος Β από τις σημειώσεις των συντονιστών της 13ης Ιουλίου 2020 είναι 
τα εξής:

* από την ημερήσια διάταξη της 30ής Απριλίου:

- Η εξέταση των αναφορών αριθ. 344/2019, αριθ. 399/2019 και αριθ. 697/2019 θα περατωθεί.

* από την ημερήσια διάταξη της 19ης Μαΐου:

- Η εξέταση των αναφορών αριθ. 144/2019, αριθ. 451/2019 και αριθ. 868/2019 θα περατωθεί.
- Η εξέταση των αναφορών αριθ. 823/2013, αριθ. 1868/2014, αριθ. 1484/2016, αριθ. 475/2016, 
αριθ. 82/2018, αριθ. 1114/2018 θα προγραμματιστεί να συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση.
- Η εξέταση της αναφοράς αριθ. 0645/2019 θα προγραμματιστεί να συζητηθεί σε προσεχή 
συνεδρίαση και να αποσταλεί στις επιτροπές IMCO και ENVI για γνωμοδότηση.

* από την ημερήσια διάταξη της 16ης Ιουνίου:

- Η εξέταση των αναφορών αριθ. 533/2014, αριθ. 1735/2013, αριθ. 1287/2014, αριθ. 721/2015, 
αριθ. 588/2016, αριθ. 885/2019 και αριθ. 1003/2019 θα περατωθεί.
- Η εξέταση των αναφορών αριθ. 694/2015, αριθ. 355/2019, αριθ. 986/2019 και αριθ. 
1039/2019 θα προγραμματιστεί να συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση.
- Εξέταση της αναφοράς αριθ. 323/2019: αναμένεται απάντηση της Επιτροπής.
- Η εξέταση της αναφοράς αριθ. 527/2019 θα διαβιβαστεί στην επιτροπή LIBE, στην επιτροπή 
AFET και στην αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες των Άνδεων προς ενημέρωση και 
θα περατωθεί.
- Η εξέταση της αναφοράς αριθ. 974/2019 θα διαβιβαστεί στην επιτροπή AGRI προς 
ενημέρωση και θα περατωθεί.

* από την ημερήσια διάταξη της 2ας Ιουλίου:

- Η εξέταση των αναφορών αριθ. 1344/2012, 1013/2018, 82/2019, 990/2019, 1035/2019 και 
1046/2019 θα περατωθεί.
- Η εξέταση της αναφοράς αριθ. 1233/2017 θα προγραμματιστεί να συζητηθεί σε μελλοντική 
συνεδρίαση.
- Η εξέταση της αναφοράς αριθ. 963/2019 θα προγραμματιστεί να συζητηθεί σε προσεχή 
συνεδρίαση και επιστολές θα αποσταλούν στις λετονικές και ιρλανδικές αρχές.
- Εξέταση των αναφορών αριθ. 40/2018 και αριθ. 867/2019: Θα χορηγηθεί χρονικό διάστημα 
δύο μηνών στους αναφέροντες ώστε να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία.

15. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των προσεχών συνεδριάσεων
 22 Σεπτεμβρίου 2020, από τις 13.45 έως τις 15.45 και από τις 16.45 έως τις 18.45

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.40
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* * *

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

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών περατώνεται: 0287/2018, 0869/2018, 0096/2019, 
0342/2019, 0392/2019, 0433/2019, 0598/2019, 0694/2019, 0760/2019, 0771/2019, 0773/2019, 
0820/2019, 0850/2019, 0983/2019, 1002/2019, 1045/2019, 1107/2019, 1121/2019, 1204/2019, 
1220/2019, 1332/2019.

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών θα συνεχιστεί: 0377/2019, 0485/2019, 1082/2019, 
1318/2019.
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