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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2019-2024

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2020)305_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 22ας 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 4Q1)

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2020, στις 13.51, υπό την προεδρία της 
Dolors Montserrat (προέδρου).

στις 13.45

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (1) OJ– PE 657.400
FdR 1213553

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

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης:
   της 14ης Ιουλίου 2020
Τα πρακτικά εγκρίνονται

PV– PE 654.088
FdR 1209542
+ παραρτήματα

3. Ανακοινώσεις της προέδρου
Ουδεμία.
_________________________
(1) 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, έως το τέλος της συνεδρίασης, να συνεχιστεί η εξέταση ενός σημείου από 
το τμήμα Β· το σημείο αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στην ημερήσια διάταξη των συντονιστών, με σκοπό να 
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ληφθεί σε προσεχή συνεδρίασή τους απόφαση ως προς την περαιτέρω εξέτασή του.
Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές που θα συζητηθούν στην επιτροπή με βάση τη γραπτή απάντηση της 
Επιτροπής ή άλλα ληφθέντα έγγραφα 

Απασχόληση

4. Αναφορά 0352/2019, του/της D.V., ρουμανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη 
παραβίαση των εργασιακών του/της δικαιωμάτων στην Ισλανδία
και
αναφορά 0423/2019, του/της V. Μ. P., ρουμανικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 3 
υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση των εργασιακών δικαιωμάτων της ΕΕ 
στην Ισλανδία
(με εξ αποστάσεως παρουσία των αναφερόντων)

Ομιλητές: Francisco Pérez Flores (ΓΔ EMPL), Dorin Vizireanu (αναφέρων), Valeriu Marius 
Peptenatu (αναφέρων), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, Ramona Strugariu, Kosma 
Złotowski, Loránt Vincze.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς να συνεχιστεί· να αποσταλεί επιστολή στις ισλανδικές 
αρχές, στην οποία θα θίγονται τα ζητήματα που περιγράφονται στις αναφορές και θα  
ζητούνται πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων· να ζητηθεί ενημέρωση από την Επιτροπή· να διαβιβαστούν οι αναφορές 
στην επιτροπή EMPL προς γνωμοδότηση.

5. Αναφορά 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
(με εξ αποστάσεως παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: David Petrie (αναφέρων), Alessia Valentino (Επιτροπή-ΓΔ JUST), Francisco 
Pérez Flores (Επιτροπή-ΓΔ EMPL), Ádám Kósa, Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Kosma 
Złotowski, Peter Jahr.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς να συνεχιστεί· να ζητηθεί από την Επιτροπή να 
συνεχίσει την έρευνά της και να αποστείλει επικαιροποιημένη γνωμοδότηση· να διαβιβαστεί 
στην επιτροπή JURI για γνωμοδότηση· να σταλεί επιστολή στις ιταλικές εθνικές αρχές για 
να ζητηθούν διευκρινίσεις.

Θεμελιώδη δικαιώματα

6. Αναφορά 0790/2019 του/της V.B., ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με την ανάγκη να 
λαμβάνονται υπόψη σε διαδικασίες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων ο Χάρτης των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ενωσιακή νομοθεσία
(με εξ αποστάσεως παρουσία του αναφέροντος) 
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Ομιλητές: V. B. (αναφέρων/αναφέρουσα), Loránt Vincze, Ibán García Del Blanco, Kosma 
Złotowski, Tatjana Ždanoka, Maria Rosaria Mollica (Επιτροπή-ΓΔ JUST), Yana Toom.

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 15.42.

* * *

Από τις 15.45 έως τις 16.45

ΔΙΑΚΟΠΗ

* * *

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 16.48 υπό την προεδρία της Dolors Montserrat (προέδρου).

στις 16.45

Covid-19

7. Αναφορά 0920/2020 του Dobrin Totev, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
καθιέρωση μιας επιδοτούμενης από την ΕΕ διεξαγωγής δοκιμών για τη νόσο COVID-
19, για όσους έρχονται σε κράτη μέλη της ΕΕ για ψυχαγωγικούς και τουριστικούς 
σκοπούς

Ομιλητές: Milosz Momo (Επιτροπή-ΓΔ GROW), Yoline Kuipers (Επιτροπή-ΓΔ SANTE), 
Peter Jahr, Cristina Maestre Martín De Almagro, Tatjana Ždanoka, Angel Dzhambazki.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς να συνεχιστεί· να ζητηθεί γραπτή ενημέρωση από την 
Επιτροπή, να αποσταλεί προς γνωμοδότηση στις επιτροπές LIBE και TRAN· να 
αναφερθούν τα θέματα που θίγονται στην παρούσα αναφορά στο σύντομο ψήφισμα ως προς 
το σύστημα Σένγκεν και τα μέτρα που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης της 
πανδημίας COVID-19 (2020/2801 (RSP).

Υγεία

8. Αναφορά 0548/2019 του Nicolas Laarman, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Pollinis France» σχετικά με τον αντίκτυπο της χρήσης μυκητοκτόνων SDHI στην 
ανθρώπινη υγεία και στα οικοσυστήματα
(με εξ αποστάσεως παρουσία του αναφέροντος)
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Ομιλητές: Pierre Rustin (αναφέρων), Klaus Berend (Επιτροπή-ΓΔ SANTE), Barbara 
Berardi (αναφέρουσα), Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Frédérique Ries, Thomas 
Waitz, Kosma Złotowski, Peter Jahr.

Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· να ζητηθεί από την Επιτροπή λεπτομερές 
χρονοδιάγραμμα για συγκεκριμένα μέτρα που αναμένεται να ληφθούν για τις ουσίες που 
απαριθμούνται στην αναφορά, στους διάφορους τομείς επιπτώσεων· να ζητηθεί από την 
Επιτροπή να παράσχει γραπτές παρατηρήσεις σχετικά με τη συνεδρίαση της μόνιμης 
επιτροπής και να [ζητηθεί από την Επιτροπή] να διαβιβάσει την αναφορά στην Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), στο πλαίσιο της διενεργούμενης 
επανεξέτασης του εγχειριδίου οδηγιών για την αξιολόγηση της επικινδυνότητας των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τις μέλισσες.

Μεταφορές

9. Αναφορά 0671/2018 του/της J.F.G., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την εφαρμογή 
αποτρεπτικών μέτρων για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών
(με εξ αποστάσεως παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: Ι. ΣΤ. Ζ. (Αναφέρων/Αναφέρουσα), Casto Lopez Benitez (Επιτροπή-ΓΔ MOVE), 
Rosa Estaràs Ferragut, Alex Agius Saliba, Peter Jahr, Kosma Złotowski.

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς να συνεχιστεί· να αποσταλεί υπενθύμιση στις μόνιμες 
αντιπροσωπείες, που δεν έχουν ακόμη απαντήσει στο αίτημα της επιτροπής PETI για 
παροχή πληροφοριών· να αναμείνουμε τη μελέτη της Επιτροπής για το θέμα αυτό και, μετά 
την ολοκλήρωσή της, να αποσταλεί  στην επιτροπή TRAN προς ενημέρωση.

10. Διάφορα

Αποτέλεσμα της συνεδρίασης των συντονιστών των πολιτικών ομάδων της 10ης 
Σεπτεμβρίου 2020 

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης

Η ομάδα «Renew» ζητά  η εξέταση του σημείου 5 της ημερήσιας διάταξης να αναβληθεί 
για την επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών. Δεν προβάλλονται αντιρρήσεις. Η 
τροποποιημένη ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Οι συντονιστές λαμβάνουν υπό σημείωση τη σύσταση της Διάσκεψης των Προέδρων των 
Επιτροπών σχετικά με την αντιπαράθεση ανάμεσα στην επιτροπή AFCO και την επιτροπή 
PETI σχετικά με την έκθεση πρωτοβουλίας της επιτροπής AFCO με θέμα «Διάλογος 
πολιτών και συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ». 
Ο εισηγητής για τη γνωμοδότηση της επιτροπής PETI θα οριστεί από την Renew.
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3. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της επιτροπής PETI 
στις 22 Σεπτεμβρίου 2020 (από τις 13.45 έως τις 15.45 και από τις 16.45 έως τις 
18.45)

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής θα λάβει χώρα σε δύο 
μέρη, επειδή οι θάλαμοι διερμηνείας θα πρέπει να καθαριστούν μετά τις δύο πρώτες ώρες 
της συνεδρίασης. 
Η πρόεδρος διευκρινίζει ότι 6 αναφορές θα συζητηθούν κατά τη συνεδρίαση της 22ας 
Σεπτεμβρίου και άλλες 6 στην επόμενη συνεδρίαση του Οκτωβρίου.
Το αίτημα της προέδρου για εφαρμογή διαδικασίας κατεπείγοντος για την αναφορά αριθ. 
0920/20 (σχετικά με την Covid-19) εγκρίνεται. Η εν λόγω αναφορά θα εγγραφεί στην 
ημερήσια διάταξη της 22ας Σεπτεμβρίου.
Το προεδρείο ζήτησε από τους συντονιστές να αποφασίσουν ποιες από τις αναφορές αριθ. 
0423/2019, 0790/2019, 0548/2019, 1432/2016, 0858/2017, 2184/2014, 0671/2018 και 
0689/1998 θα εγγραφούν στην ημερήσια διάταξη του Σεπτεμβρίου. Οι αναφορές, των 
οποίων η εξέταση δεν θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο, θα εξεταστούν κατά τη 
συνεδρίαση της επιτροπής PETI τον Οκτώβριο.
Οι αναφορές αριθ. 0695/2019 και 0491/2020 θα συζητηθούν μετά τη λήψη της απάντησης 
της Επιτροπής. 
Οι συντονιστές συμφωνούν να αναβληθεί η συζήτηση της αναφοράς αριθ. 0070/2012 και 
να εγγραφεί σε επόμενη ημερήσια διάταξη (Νοέμβριος/Δεκέμβριος). Ως προς την αναφορά 
αριθ. 0087/2020 αποφασίζουν να περιμένουν τις απαντήσεις της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ, 
προτού την επαναθέσουν σε ημερήσια διάταξη. Η αναφορά αριθ. 0677/2020, θα εγγραφεί 
στην ημερήσια διάταξη, μόλις ληφθεί η απάντηση των πολωνικών αρχών για την αναφορά 
με το ίδιο θέμα που συζητήθηκε τον Ιούλιο 2020 (αναφορά αριθ. 1236/2019). 

4. Προτάσεις για τις μελλοντικές συνεδριάσεις

4.1 Οι συντονιστές συμφωνούν με το αίτημα της ομάδας PPE να περιληφθεί η αναφορά 
αριθ. 0194/2020 σε μελλοντική συνερίαση.
4.2 Οι συντονιστές συμφωνούν με το αίτημα της ομάδας PPE να περιληφθούν οι 
αναφορές αριθ. 0354/2020 και 0448/2020 σε μελλοντική συνεδρίαση.

5. Εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις 

Αναβάλλεται η εξέταση του εν λόγω σημείου κατόπιν αιτήματος της ομάδας Renew.
6. Αιτήματα για συγκεκριμένη ενέργεια

6.1 Περαιτέρω εξέταση της αναφοράς αριθ. 0472/2020 του/της G. C., ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την άμεση επαναλειτουργία του τμήματος χειρουργικής και 
ορθοπεδικής στο Ostuni
Το αίτημα του κ. Furore η εν λόγω αναφορά να επαναφερθεί, να κηρυχθεί παραδεκτή και 
να εξεταστεί στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας, απορρίπτεται (με ψηφοφορία).

6.2 Αναφορά αριθ. 1053/2016 του/της C.B., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με το έργο 
κατασκευής δεξαμενής ρύθμισης για τον ποταμό Seveso (Μιλάνο/Bresso)
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Κατόπιν αιτήματος της κ. Evi, οι συντονιστές συμφώνησαν να αποσταλεί επιστολή της 
προέδρου στον δήμαρχο του Μιλάνου. 

7. Πρόταση της Επιτροπής για ακρόαση σχετικά με τα δικαιώματα που απορρέουν 
από την ιθαγένεια

Οι συντονιστές συμφωνούν να συνεργαστούν με τις επιτροπές AFCO, LIBE και JURI για 
να διοργανώσουν από κοινού κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 2020 ακρόαση 
με την Επιτροπή σχετικά με τα δικαιώματα, που απορρέουν από την ιθαγένεια.
Η γραμματεία θα επικοινωνήσει με την Επιτροπή και τις άλλες επιτροπές και οι συντονιστές 
θα ενημερωθούν για τα επόμενα βήματα. 

8. Αιτήματα  σχετικά με τις αναφορές του τμήματος Β 

Οι συντονιστές αποφασίζουν να διατηρήσουν σε εκκρεμότητα την εξέταση της αναφοράς 
αριθ.1055/2018 και να περατώσουν την εξέταση των αναφορών αριθ. 1418/2014 και 
1197/2019. Η εξέταση της αναφοράς αριθ. 0788/2019 θα παραμείνει σε εκκρεμότητα για 2 
μήνες εν αναμονή της απάντησης του αναφέροντος. Η εξέταση της αναφοράς αριθ. 
0952/2019 περατώνεται.

9. Πρόσφατα καταχωρισμένες πρωτοβουλίες πολιτών και επικαιροποιημένες 
πληροφορίες σχετικά με ήδη καταχωρισμένες πρωτοβουλίες πολιτών

Οι συντονιστές ενημερώθηκαν σχετικά με την κατάσταση τριών καταχωρισμένων 
πρωτοβουλιών πολιτών («Δικαίωμα στη Θεραπεία», «Πακέτο Προστασίας Μειονοτήτων» 
και «Τέλος στα Κλουβιά»).

10. Συνεδρίαση της διευθύνουσας ομάδας της διαδικτυακής πύλης αναφορών 

Οι συντονιστές θα ενημερωθούν δεόντως για τα αποτελέσματα της συνεδρίασης της 
διευθύνουσας επιτροπής της διαδικτυακής πύλης αναφορών, που έχει προγραμματιστεί για 
την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου 2020.

11. Αναφορές που αποσύρθηκαν

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση των αναφορών που αποσύρθηκαν. 

12. Επιστολές 

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση των επιστολών που ελήφθησαν.  

13. Διάφορα
Ουδέν.

11. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής των προσεχών συνεδριάσεων
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   28.10.2020,  9.00-11.00  +  11.30-12.30  +  16.45–18.45
   29.10.2020,  9.00-11.00

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.22

* * *
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B. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται  να περατωθεί η εξέτασή τους λόγω της 
γραπτής απάντησης της Επιτροπής ή άλλων σχετικών εγγράφων που έχουν ληφθεί

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών περατώνεται: 0162/2018, 0042/2019, 0079/2019, 
0264/2019, 0301/2019, 0359/2019, 0411/2019, 0579/2019, 0589/2019, 0754/2019, 
0757/2019, 0791/2019, 0793/2019, 0897/2019, 1112/2019, 1122/2019, 1144/2019, 
1202/2019, 1222/2019, 1229/2019, 1231/2019, 1261/2019, 1275/2019, 0145/2020, 
0302/2020, 0348/2020, 0368/2020, 0461/2020, 

Η εξέταση των ακόλουθων αναφορών θα συνεχιστεί: 0648/2019, 0795/2019, 1125/2019, 
1179/2019, 0058/2020, 0086/2020, 0095/2020, 0355/2020, 0433/2020, 0441/2020.

o O o
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