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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
PE/XVII/OJ/07-147

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 11 Απριλίου 2007 στις 9 π.μ.
και στις 3 μ.μ.

ASP  A3G-2
οδός Wiertz

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

από 9π.μ. έως 10π.μ.

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

10π.μ.

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 376.705
FdR 660565

3. Έγκριση των πρακτικών
-30 Ιανουαρίου 2007

PE 384.507
FdR 651437

4. Ανακοινώσεις του προέδρου

5. Διάφορα

6. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών
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Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Α.  Αναφορές προς εξέταση από την επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτρoπής

Δικαιώματα των καταναλωτών

7. Αναφορά 0045/2006, του κ. Chris Slade, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας House of Smocking, και του κ. Stuart Johnston, 
βρετανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 435 
υπογραφές, σχετικά με τις παραπλανητικές πρακτικές της ισπανικής 
εταιρείας European City Guide S.L. (ECG)

PE 380.955
FdR 639693

8. Αναφορά 0245/2006, του Waldemar Pape, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τις αυξανόμενες τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις τους 
στις δημόσιες υπηρεσίες

PE 384.377
FdR 650301

Taxation

9. Αριθ. 626/2000, του κ. Klaus Schuler, γερμανού υπηκόου, σχετικά με τη 
διπλή φορολόγηση ακινήτου που κληρονόμησε

PE 331.802/REV.
FdR 650893

10. Αναφορά 255/2003, του M. Gérard Keyser, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διπλή φορολόγηση κεφαλαίων

PE 376.464
FdR 623355

11. Αναφορά 1121/2003, του Stéphan Bellegy, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τον φόρο για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο

PE 384.352
FdR 650244

12. Αναφορά 470/2001, του Andrew Watson, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα ταξίδια στην ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό τις αγορές και 
τη στάση των βρετανικών τελωνειακών και φορολογικών αρχών

Αναφορά 813/2001, του Michael Newton, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα ταξίδια του, για αγορές, στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη 
στάση των βρετανικών τελωνειακών και φορολογικών αρχών

Αναφορά 846/2001, της Patricia Joyce Gray, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τα μέτρα ελέγχου των βρετανικών τελωνείων

Αναφορά 921/2001 του Bill Kristofferson, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αγορές που πραγματοποίησε στην ηπειρωτική Ευρώπη και 
με τη συμπεριφορά των βρετανικών τελωνειακών αρχών

Αναφορά 961/2001, του Johnson Adedeji Ibitola, βρετανικής 

PE 329.201/REV. II
FdR 650922
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ιθαγένειας, σχετικά με τα ταξίδια στην ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό 
την αγορά οινοπνευματωδών και τσιγάρων και τη συμπεριφορά των 
βρετανικών τελωνειακών και φορολογικών αρχών

Αναφορά 139/2002, του Brian Jones, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τους κανονισμούς που αφορούν τα τελωνεία και τους ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης επί του καπνού και των οινοπνευματωδών στο 
πλαίσιο ταξιδιών μεταξύ κρατών μελών

Αναφορά 577/2002, της Phillips Cath, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάσχεση του αυτοκινήτου της λόγω εικαζόμενου 
λαθρεμπορίου καπνού, από τις τελωνειακές αρχές του  Dover

Αναφορά 915/2002 του Graham Bathurst, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία αγαθών - οδηγία 92/12/ΕΟΚ

Αναφορά 1118/2002, της Kelly Hughes, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την κατάσχεση αγαθών που εισάγονται από την Ευρώπη 

και

Αναφορά 0497/2006, του R Chamberlain, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την εισαγωγή καπνού από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο 
και την εικαζόμενη κατάσχεση του οχήματός του

PE 384.405
FdR 650333

Ελευθερία κίνησης

13. Αναφορά 716/2005, του Thorsten Alt, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την παραβίαση των κανόνων που διέπουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
των προσώπων και των υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση

PE 376.516
FdR 623406

14. Αναφορά 0722/2005, της Antonella Muscat, μαλτεζικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα που αφορούν τα σχέδιά της να μετακομίσει από
τη Μάλτα στο Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με το παιδί της, του οποίου έχει 
αποκτήσει την κηδεμονία

PE 372.083
FdR 610644

Διακρίσεις

15. Αναφορά 0391/2005, της Πηνελόπης Μουντζουρέα-Παναγιώτου, 
ελληνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 8 υπογραφές, σχετικά με 
υποτιθέμενη μισθολογική διάκριση μεταξύ ελλήνων εκπαιδευτικών, 
αποσπασμένων στη Γερμανία και ζητά την τροποποίηση της σχετικής 
ελληνικής νομοθεσίας

PE 367.768/REV.
FdR 646402

16. Αναφορά 0142/2006, του Wasilios Katsoulis, γερμανικής ιθαγένειας, PE 384.366
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σχετικά με διακριτική μεταχείριση σε βάρος ατόμων με αναπηρίες από 
γερμανικές ασφαλιστικές εταιρείες

FdR 650262

Περιβάλλον

17. Αναφορά 0031/2006, του Giampiero Angeli, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 21 υπογραφές, σχετικά με μείζονες κινδύνους 
για την υγεία λόγω διοξινών από τη διάθεση αποβλήτων

PE 376.541/REV.
FdR 651044

18. Αναφορά 0851/2005, της βαρόνης Sarah Ludford, βρετανικής 
ιθαγένειας, βουλευτού του ΕΚ, η οποία συνοδεύεται από 237 
υπογραφές, σχετικά με την ποιότητα των υδάτων του Τάμεση

PE 369.940/REV. III
FdR 635113

19. Αναφορά 284/2004, του Charles Winfield, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στο Αλικάντε της Ισπανίας

PE 362.432/REV.
FdR 646390

20. Αναφορά 0484/2006, του John de Zulueta Greenebaum, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Asociación Contra el Ruído 
Ciudalcampo», σχετικά με τον υπερβολικό θόρυβο των αεροσκαφών 
κατόπιν της καθιέρωσης νέων διαδρομών πτήσεων για τον αερολιμένα 
Barajas-Μαδρίτη.

PE 384.404
FdR 650332

21. Αναφορά 796/2005, των Marisol Montes and Pere Vallejo, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Plataforma l'Ave Pel Litoral», 
σχετικά με την προβλεπόμενη τροχιά σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής 
ταχύτητας που διασχίζει τη Βαρκελώνη

PE 380.931
FdR 639667

22. Αναφορά 0328/2005, του Juan Carlos Del Olmo Castillejos, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της WWF ADENA (Ένωση για την Προστασία 
της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας), σχετικά με τη συγχρηματοδότηση 
από την ΕΕ σχεδίου για τη βελτίωση της θαλάσσιας πρόσβασης στον 
λιμένα της Σεβίλλης, παρά την παράβαση των περιβαλλοντικών οδηγιών

PE 380.920
FdR 639655

23. Αναφορά 0071/2006, του José Manuel Dolón García, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις αρκετών 
περιβαλλοντικών οδηγιών σε σχέση με την κατασκευή πισίνας και 
πάρκου αναψυχής στην «Punta la Víbora» από τον δήμο της Torrevieja

PE 380.892
FdR 639626

στις  3 μ.μ.

Περιβάλλον και διακιώματα ιδιοκτησίας

24. Αναφορά αριθ. 261/2001, της κας Στέλλας Ζαχαριά, ελληνίδας PE 311.540/REV. IV
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υπηκόου, εκ μέρους της ένωσης "Ζακυνθινή Δράση για Φυσική και 
Πολιτιστική Συντήρηση", σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας 
χελώνας Καρέτα-Καρέτα στον κόλπο του Λαγανά (Ζάκυνθος) όπου 
ζει

Αναφορά αριθ. 404/2001 της κ. Μαρίας Βίτσου, ελληνίδας υπηκόου, 
σχετικά με την έλλειψη σεβασμού προς την ιδιωτική ιδιοκτησία σε 
σχέση με μέτρα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα

FdR 595192

25. Αναφορά 0582/2005, της Κασσιανής-Αννίτας Κουτσουβέλη, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την έλλειψη κρατικής ενίσχυσης για την 
αποκατάσταση προστατευμένου κάστρου στη Μάνη, στη Νότιο 
Πελοπόννησο

PE 372.016
FdR 610327

26. Αναφορά 0371/2006, του José Francisco Fernández Gatón, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Plataforma Filón Verde», σχετικά 
με τους τόπους κοινοτικής σημασίας που απειλούνται από τα νέα έργα 
κατασκευής ορυχείων στην περιφέρεια Castilla y León

Αναφορά 0388/2006, του E.M.G.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ασυμβατότητα με τις οδηγίες 92/43/ΕΚ και 97/11/ΕΚ ενός 
λατομείου στη ζώνη γενικού ενδιαφέροντος «Alto Sil»

PE 386.452
FdR 656930

Υγεία

27. Αναφορά 0631/2004, της Ingeborg Vurgun-Kern, γερμανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του «Selbsthilfegruppe Silikongeschädigter
Frauen e.V.» (ομάδας αυτοβοήθειας για γυναίκες που έχουν υποστεί 
ζημιά από σιλικόνη) σχετικά με προσωρινή απαγόρευση των 
εμφυτευμάτων σιλικόνης

PE 384.354
FdR 650246

28. Αναφορά  0095/2005, της C. Maria Della Croce di Dojola, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την εμπορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση φαρμάκου 
κατά του καρκίνου το οποίο χρησιμοποιείται επί του παρόντος στην 
Ελβετία και τις Ηνωμένες Πολιτείες

PE 384.355
FdR 650247

29. Αναφορά 0397/2006, του κ. Jean Tostain, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ευρωπαϊκής ένωσης μη καπνιστών, σχετικά με την ολική 
απαγόρευση του καπνίσματος σε κλειστούς ή στεγασμένους δημόσιους 
ή ιδιωτικούς χώρους εργασίας στην Ευρώπη

PE 384.395
FdR 650321

Κοινωνικές Υποθέσεις
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30. Αναφορά 1113/2002, της Elisabeth Blankert-Nuorivaara, φινλανδικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις στον τομέα συντάξεων των 
Φιλανδών που κατοικούν στο εξωτερικό

PE 360.126
FdR 572058

31. Αναφορά αριθ. 960/2001, του κ. Patrick O'Brien, βρετανού υπηκόου, 
σχετικά με τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των βρετανών πολιτών που 
διαμένουν σε άλλο κράτος μέλος

PE 318.521/REV. III
FdR 639921

32. Αναφορά αριθ. 586/2001 του Manuel García Bado, ισπανού υπηκόου, εξ 
ονόματος της «Asociación Nacional Linense de Pensionistas Ex-
trabajadores de Gibraltar», σχετικά με την παράλειψη αύξησης των 
συντάξεων των Ισπανών συνταξιούχων που έχουν εργαστεί στο 
Γιβραλτάρ

PE 313.942/REV. VII
FdR 650923

33. Αναφορά 1218, του κ. John Benson, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα πρώην εργαζομένων στην Allied Steel & 
Wire Company στο Cardiff

PE 384.353
FdR 650245

34. Αναφορά 206/2006, του κ. John Kaufman βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη συμβατότητα του νόμου περί συντάξεων του Ηνωμένου 
Βασιλείου του 2004 με το άρθρο 8 της οδηγίας 80/987/EOK του 
Συμβουλίου

PE 382.496
FdR 645557

35. Αναφορά 0023/2006, της κ. Luigina De Santis, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ευρωπαϊκής ομοσπονδίας συνταξιούχων και 
ηλικιωμένων ατόμων» (FERPA), η οποία συνοδεύεται από παραπάνω 
από 400 000 υπογραφές, σχετικά με τη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο για τη στήριξη των δικαιωμάτων των συνταξιούχων

PE 380.953
FdR 639691

36. Αναφορά 0275/2006, του κ. Adrian Mifsud, μαλτεζικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης γραμματέων διεύθυνσης των τοπικών συμβουλίων 
(Μάλτα), σχετικά με την εσφαλμένη μεταφορά της οδηγίας 1999/70/ΕΚ 
από την κυβέρνηση της Μάλτας

PE 384.383
FdR 650307

37. Αναφορά 0852/2005, του Nagy Gábor, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης πυροσβεστών της Βουδαπέστης και αρκετών 
ενώσεων μελών, η οποία συνοδεύεται από 276 υπογραφές, σχετικά με 
τους κανονισμούς περί χρόνου εργασίας

PE 384.359
FdR 650252

38. Αναφορά 0384/2006, της Enza Sarcià Martorino, ιταλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με μια εργατική διαφορά στη Γερμανία

PE 384.393
FdR 650319

Αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων
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39. Αναφορά 0247/2006, του Gilbert Favero, εικαζόμενης 
λουξεμβουργιανής ιθαγένειας, σχετικά με το πρόβλημά του όσον αφορά 
την αναγνώριση στη Γερμανία μιας απόφασης διαζυγίου που εξεδόθη 
στο Λουξεμβούργο

PE 382.498
FdR 645559

Αναγνώριση προσόντων

40. Αναφορά 0230/2006, του Michael Reichart, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση ιατρικής εκπαίδευσης που αποδεικνύεται με 
τίτλους που αποκτήθηκαν σε δύο ή περισσότερες χώρες της ΕΕ ή του 
ΕΟΧ

PE 384.376
FdR 650300

Διάφορα

41. Έγκριση της έκθεσης σχετικά με τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού
ταξιδιού στην Ισπανία (Ανδαλουσία, Βαλέντσια, Μαδρίτη) όσον αφορά 
την εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας και τα διακιώματα των 
ιδιοκτητών  

PE 386.549
FdR DT/660551

B. Πρόταση περάτωσης βάσει της γραπτής απάντησης της Επιτροπής για τις εξής αναφορές

42. Αναφορά 0319/2006, του J.T., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με μη 
συμμόρφωση προς κοινοτικές οδηγίες για την προαγωγή της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και σχετικά με προβλήματα με τις 
αρχές όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά και την έρευνα

PE 384.389
FdR 650315

43. Αναφορά 0340/2006, του κ. James Croke, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ιρλανδικής ένωσης «Irish Reverse Vending Association», 
σχετικά με την εισαγωγή των μηχανημάτων αυτόματης περισυλλογής 
φιαλών στην Ιρλανδία

PE 384.390
FdR 650316

44. Αναφορά 0392/2006, του Hermenegildo Gomes de Abreu Ferreira, 
πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με υποτιθέμενες παρατυπίες που 
διέπραξε η πορτογαλική τράπεζα Millennium bcp και τις αδυναμίες της 
πορτογαλικής διοίκησης

PE 384.394
FdR 650320

45. Αναφορά 0399/2006, του Michel Berhocoirigoin, γαλλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης «Euskal Herriko Laborantza Ganbara», σχετικά 
με υποτιθέμενες παρατυπίες σε σχέση με τη διάθεση κονδυλίων για ένα 
έργο στην Aquitaine χρηματοδοτούμενο εν μέρει από το ΕΤΠΑ(Στόχος 

PE 384.396
FdR 650322
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46. Αναφορά 0431/2006, του Walter Pilz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την υποχρεωτική συμμετοχή σε προβλεπόμενα εκ του νόμου 
προγράμματα ασφάλισης έναντι ατυχημάτων στο πλαίσιο 
επαγγελματικών φορέων

PE 384.401
FdR 650329

47. Αναφορά 0458/2006, του Nicolás Antonio Porras Gómez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος του συλλόγου «Los Chicharreros», σχετικά με 
τη μη συμμόρφωση της κυβέρνησης των Καναρίων Νήσων με την 
ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τους υγειονομικούς όρους που 
εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων 
συντροφιάς

PE 384.403
FdR 650331

o O o

48. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης2

 
1. Σύμφωνα με απόφαση της επιτρoπής, στις 30 Σεπτεμβρίoυ 1997, με βάση τo έγγραφo εργασίας PE 
223.544, τα σημεία των τμημάτων Β και Γ τoυ σχεδίoυ ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθoύν καθόλoυ 
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής. Ωστόσo, κάθε μέλoς δύναται να ζητήσει έως τo τέλoς της 
συνεδρίασης τη μεταφορά ενός σημείoυ από τα τμήματα Β ή Γ, στo τμήμα Α· τo σημείo αυτό θα εγγραφεί 
αυτόματα στo τμήμα Α πρoσεχoύς συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.

2. Η επόμενη συνεδρίαση προβλέπεται για
την Τετάρτη, 2 Μαΐου 2007,

στις 9 π.μ. και 3 μ.μ.
στις Βρυξέλλες.


