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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
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7-149

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη,  7 Ιουνίου  2007,  στις 3 μ.μ.

ASP  A1G-2
οδός Wiertz

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

από 3 μ.μ. έως 3.30 μ.μ.

1. Συνεδρίαση των συντονιστών

***

στις 3.30 μ.μ.

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξηςi PE 390.446
FdR 669427

3. Έγκριση των πρακτικών
- 27 Μαρτίου 2007

- 11 Απριλίου 2007

PE 388.398
FdR 662812

PE 388.464
FdR 663540

4. Ανακοινώσεις του Προέδρου

5. Διάφορα

6. Ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με αποφάσεις των συντονιστών

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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A. Αναφορές προς συζήτηση σε επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της 
Επιτροπής

Πρόνοια για τα παιδιά και τους νέους

7a. Αριθ. 38/2006 του Wojciech Pomorski, πολωνικής και γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με διακριτική μεταχείριση που αφορά δικαιώματα 
επίσκεψης λόγω γλώσσας

Αριθ. 712/2006 της Lidia Jochimsen, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση των πολωνόφωνων από τις 
γερμανικές αρχές κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων

Αριθ. 713/2006 της Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, πολωνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση των 
πολωνόφωνων από τη γερμανική αρχή κοινωνικής πρόνοιας 
ανηλίκων

Αριθ. 848/2006 του Miroslaw Kraszewski, πολωνικής ιθαγένειας, 
και αριθ. 849/2006 της Brygida Pokrzeptowicz πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση των πολωνόφωνων 
από τη γερμανική αρχή κοινωνικής πρόνοιας ανηλίκων

Αριθ. 1008/2006  της Iwona Laube, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη διάκριση κατά των πολωνόφωνων από τις γερμανικές 
Αρχές Πρόνοιας για τα Παιδιά και τους Νέους (Jugendamt)

Αριθ. 77/2007 του André Bamberski, γαλλικής και πολωνικής 
ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 13 υπογραφές, σχετικά με τις 
εξουσίες καταναγκασμού των γερμανικών αρχών παιδικής μέριμνας 
(«Jugendamt») σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
χωρισμένων γονέων σε σχέση με τα παιδιά τους σε περιπτώσεις που ο 
ένας γονέας είναι Γερμανός

PE 388.684
FdR 667043

FdR   LT/ 647024
FdR   DV/ 668349

PETI20070130_sir712-
06_en

PETI20070130_sir713-
06_en

PETI20070607_sir848-849-
06_en

PETI20070607_sir1008-06-
77-07_en

7.b. Αριθ. 81/2007 της Barbara Fischer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την απαγόρευση πρόσβασης στην κόρη της που της επέβαλε η 
γερμανική υπηρεσία παιδικής μέριμνας (Jugendamt)

Αριθ. 127/2007 του Erhard Wick, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
αυθαίρετα μέτρα που έχει λάβει η γερμανική υπηρεσία προστασίας 
ανηλίκων (Jugendamt)

Αριθ. 128/2007 του Thomas Porombka, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με αυθαίρετα μέτρα που έχει λάβει η γερμανική υπηρεσία 
προστασίας ανηλίκων (Jugendamt)

Αριθ. 151/2007 της Petra Heller, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 

PETI20070607_sir81-127-
128-151-07_en
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αυθαίρετα μέτρα από μέρους της γερμανικής υπηρεσίας πρόνοιας για 
τα παιδιά και τους νέους (Jugendamt)

8. Αριθ. 450/2006 του François Chevalier, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την άρνηση των γερμανικών αρχών να αναγνωρίσουν τα γαλλικά 
έγγραφα περί της ιδιότητας του όσον αφορά την πατρότητα

PE 386.627
FdR 660023

Φορολόγηση

9. Αριθ. 418/2006 της Danuta Wilinska, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το ασυμβίβαστο του πολωνικού φορολογικού δικαίου με τις 
διατάξεις της πρώτης οδηγίας 67/227/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της 
εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, των σχετικών με 
τους φόρους κύκλου εργασιών και της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί της εναρμονίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών, των σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό 
σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας: ομοιόμορφη φορολογική βάση

PE 386.457
FdR 656935

Διαγωνισμός

10. Αριθ. 406/2006 του Marek Stepien, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με υποτιθέμενες παραβιάσεις των βασικών αρχών της δικαιόχρησης 
σε σχέση με μια συμφωνία μεταξύ της εταιρείας «Cyrus» στο 
Szczecin και της γαλλικής εταιρείας «Groupe Casino»

PE 386.455
FdR 656933

11. Αριθ. 992/2005 του Willi Roerig, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της επιτροπής επιχείρησης της γερμανικής Lufthansa ΑΕ, 
σχετικά με διατάξεις ασφάλειας της ΕΕ για τα αεροπορικά ταξίδια

PE 386.437
FdR 656837

Περιβάλλον

12. Αριθ. 612/2004 του Adam Bedkowski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία της βιοποικιλότητας στην Πολωνία

PE 357.721/ΑΝΑΘ. III
FdR 646392

13. Αριθ. 360/2006 του Radoslaw Szymczuk, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Workshop for All Beings», σχετικά με 
εικαζόμενη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σε σχέση με τον 
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη του τελεφερίκ από το Kuznice στο 
Kasprowy Wierch στα όρη Tatra, μια περιοχή του δικτύου Natura 
2000

PE 384.391
FdR 650317

14. Αριθ. 920/2005 του Ευάγγελου Αλέξου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης των πολιτών του Δομοκού, η οποία 
συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με παράνομη απόρριψη 

PE 374.217
FdR 639495
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αποβλήτων στον Δομοκό Φθιώτιδας στην Ελλάδα

15. Αναφορά 0074/2006, της Djamila Saidi Rebbadj, γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με σχέδιο της τοπικής διοίκησης της Μασσαλίας 
(Γαλλία) για την κατασκευή μονάδας αποτέφρωσης οικιακών 
αποβλήτων στη Fos sur Mer

PE 382.492
FdR 645553

16. Αναφορά 0972/2004, του Gaetano Montefusco, ιταλικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ένωσης «Avvocato del mare», σχετικά με περίπτωση 
θαλάσσιας ρύπανσης η οποία προκαλείται από αστικά λύματα

PE 367.731/ΑΝΑΘ.
FdR 635105

17. Αριθ. 163/2006 της Rosa Dolores Valles Martinez, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης «Foro Social contra el Travase 
Fuensanta-Taibilla», η οποία συνοδεύεται από 7 500 υπογραφές, 
σχετικά με την παραβίαση των ευρωπαϊκών διατάξεων για το 
περιβάλλον όσον αφορά το έργο υδροδότησης «Conexión Fuensanta-
Taibilla»

PE 384.367
FdR 650277

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

PE 362.432/ΑΝΑΘ. II
FdR 657022

19. Αριθ. 570/2005 του Heinz Brünglinhaus, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού στην επαρχία Alicante
(Ισπανία)

PE 374.202/ΑΝΑΘ.
FdR 657097

20. Αριθ. 381/2006 του Giuseppe Brau, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την έκκληση για κατάργηση της φορολογίας στις βιοδιασπώμενες 
συσκευασίες

PE 386.453
FdR 656931

Discrimination

21. Αναφορά 0396/2004, της Δρος Andrea Raccanelli, ιταλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω ιθαγένειας κατά 
υποψήφιων διδακτόρων της ΕΕ από το ερευνητικό ίδρυμα Max 
Planck (Max Planck Society) στη Γερμανία

PE 365.078/ΑΝΑΘ.
FdR 640301

22. Αριθ. 781/2003 της Marie-Thérèse Fauré, γαλλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη διάκριση λόγω εθνικότητας

PE 370.060/ΑΝΑΘ.
FdR 651046

23. Αριθ. 105/2005 του David Brenner, αυστριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Salzburg SPÖ», σχετικά με τη διασυνοριακή 
επιβολή κυρώσεων για υπερβολική ταχύτητα στην Ευρώπη

PE 372.038/ΑΝΑΘ.
FdR 657093
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Ελεύθερη κυκλοφορία

24. Αριθ. 7/2005, του Frank Semmig, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
τις πολύπλοκες διαδικασίες που απαιτούνται για τα ταξίδια στην 
Ιρλανδία και αφορούν άτομα που δεν είναι πολίτες της ΕΕ και έχουν 
άδεια παραμονής στη Μεγάλη Βρετανία και τη Γερμανία

PE 369.930/ΑΝΑΘ.
FdR 657078

25. Αριθ. 277/2006 του Vitor Chatinho, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την υποτιθέμενη παράλειψη των πορτογαλικών αρχών να 
συμμορφωθούν με τις αρχές της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας

PE 380.628
FdR 634934

26. Αριθ. 1087/2002 του Παναγιώτη Χατζή, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ομοσπονδίας συλλόγων Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών 
Ελλάδος, σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών μέσω Διαδικτύου

PE 337.323/ΑΝΑΘ. IV
FdR 656998

27. Αριθ. 488/2006 του Νικολάου Μαλιάκα, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε 
ίντερνετ καφέ στην Ελλάδα

PE 386.461
FdR 656940

Αναγνώριση προσόντων

28. Αριθ. 930/2005 930/2005, του Marc Stahl, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την αναγνώριση ολλανδικών διπλωμάτων 
φυσικοθεραπείας στη Γερμανία

PE 376.533/ΑΝΑΘ.
FdR 646405

Κοινωνικές Υποθέσεις

29. Αριθ. 88/2006 του Claus Dieter Most, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα όσον αφορά την επιστροφή εξόδων που 
πραγματοποιήθηκαν για επαγγελματική κατάρτιση

PE 380.617
FdR 634921

30. Αριθ. 656/2001 του κ. Vitor Martins Correia, πορτογάλου υπηκόου, 
σχετικά με τη σύνταξή του

PE 317.247/ΑΝΑΘ. IV
FdR 646447

31. Αριθ. 177/2006 του Claude Karsenti, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του Fabrice Keller, σχετικά με παροχές που του οφείλονται 
μετά τη μετακόμισή του από τη Γαλλία στην Αυστρία

PE 380.625
FdR 634931

32. Αριθ. 358/2003 του Nelson Nunes, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα ασφαλιστικά του δικαιώματα

PE 341.483/ΑΝΑΘ. II
FdR 646450

33. Αριθ. 236/2005 του Pasquale Galluccio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη μη συμμόρφωση της Ιταλίας με την απόφαση Gottardo
αναφορικά με το πεδίο των κοινοτικών ρυθμίσεων για την κοινωνική 

PE 374.196/ΑΝΑΘ.
FdR 657094
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ασφάλιση

B. Αναφορές των οποίων προτείνεται η περάτωση υπό το φως της γραπτής απάντησης 
της Επιτροπής

34. Αναφορά αριθ. 793/1999, του κ. Χάρη Συνοδινού, έλληνα υπηκόου, 
εξ ονόματος του κ. Δ. Μαρκάτου, σχετικά με την άρνηση των 
αρμόδιων ελληνικών αρχών να χορηγήσουν άδεια άσκησης του 
επαγγέλματος του οπτικού σε οπτικούς που έχουν σπουδάσει στην 
Ιταλία

PE 290.566/ΑΝΑΘ. XIII
FdR 656994

35. Αριθ. 555/2003 του κ. Afonso Serafim Gonçalves, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη σύνταξή του αναπηρίας

PE 343.944/ΑΝΑΘ. II
FdR 556493

36. Αριθ. 489/2005 του Günther Weber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την άρνηση ταμείου υγείας να εγκρίνει θεραπεία σε άλλο κράτος 
μέλος της ΕΕ

PE 376.501/ΑΝΑΘ.
FdR 661026

37. Αριθ. 825/2005 του Παναγιώτη Γεωργιάδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με συνταξιοδοτικά προβλήματα τα οποία έχουν αντίκτυπο 
στον πατέρα του

PE 374.299/ΑΝΑΘ.
FdR 661030

38. Αριθ. 923/2005 των Antonio Aranda Dato και Dolores Rodrighuez
Martinez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη μη συμπερίληψή τους 
από τη Philips στο συνταξιοδοτικό ταμείο

PE 386.616
FdR 660012

39. Αριθ. 978/2005 του Dietmar Bieber, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενη αδυναμία συμμόρφωσης της Γερμανίας με την οδηγία 
90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου

PE 378.479/ΑΝΑΘ.
FdR 661031

40. Αριθ. 280/2006 του κ. Aboulgasm Omar Younes Said, λιβανέζικης 
ιθαγένειας, σχετικά με την ανάκληση της ελευθερίας κυκλοφορίας 
του στη Μάλτα μετά το διαζύγιό του από την μαλτέζικης ιθαγένειας 
σύζυγό του

PE 386.622
FdR 660018

41. Αριθ. 338/2006 του Daniel Gyoere, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά PE 386.624
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με την ανάγκη των ατόμων που πάσχουν από διαβήτη για ινσουλίνη 
ζωικής προέλευσης

FdR 660020

42. Αριθ. 434/2006 του Marco Neves da Silva, πορτογαλικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς περί πλημμελών συνθηκών ασφάλειας στο 
αεροδρόμιο του Πόρτο

PE 386.626
FdR 660022

43. Αριθ. 620/2006 του Marc Russmeier, εικαζόμενης γαλλικής 
ιθαγένειας, σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση του ελεύθερου 
ανταγωνισμού όσον αφορά τα γραφεία τελετών στην Τουλούζη

PE 386.633
FdR 660029

o O o

44. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασηςii

  

i. Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής, 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 συζητηθούν καθόλoυ κατά τη 
διάρκεια της συνεδριάσεως αυτής. Ωστόσο κάθε μέλος δύναται να ζητήσει έως τo τέλος της συνεδρίασης τη 
μεταφορά ενός σημείου από τα τμήματα Β ή Γ, στο τμήμα Α· τo σημείo αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στo τμήμα Α 
προσεχούς συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.

ii. H προσεχής συνεδρίαση έχει προγραμματισθεί για τη
 Δευτέρα,  25  Ιουνίου 2007, στις 3 μ.μ. και
 Tρίτη,  26 Ιουνίου 2007, στις 9 π.μ.
 στις Βρυξέλλες.
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