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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
PE/XVII/OJ/07-151

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007, ώρα 3 μ.μ. 
και Τρίτη, 17 Ιουλίου 2007, ώρα 9 π.μ.

PHS  P7C050
οδός Wiertz

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης1 PE 392.114
FdR 676403

2. Έγκριση των πρακτικών
- 2ας Μαΐου 2007

PE 388.662
FdR 671550

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

4. Διάφορα

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

A. Αναφορές προς εξέταση από την επιτροπή βάσει της γραπτής απάντησης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής

Περιβάλλον

5. Αναφορά 0856/2005, του Sagrario Heres Sedeño, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της ομάδας δράσης πολιτών «Pro Santamaría de Grado», 
σχετικά με την κατασκευή εργοστασίου μετασχηματισμού ηλεκτρικής 
ενέργειας σε έκταση 40 000 m2 και τη διέλευση καλωδίων υψηλής 

PE 374.218/ΑΝΑΘ.
FdR 667479
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τάσης από τον δήμο του Grado στην περιφέρεια Asturias

6. Αναφορά 0628/2006, του Krzysztof Kuklinski, πολωνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τον κίνδυνο που εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία η 
ακτινοβολία από εναέρια γραμμή υψηλής τάσεως στο Kamioniki της 
Δυτικής Πολωνίας

PE 390.329
FdR 667810

7. Αναφορά 0744/2006, του Robert Krzak, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Zieloni 2004», σχετικά με τις επιβλαβείς 
περιβαλλοντικές συνέπειες μιας εναέριας γραμμής υψηλής τάσης στο 
Poznan

PE 390.349
FdR 667831

8. Αναφορά 0391/2006, της Yolanda Espinosa Vecino, ισπανικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της «Asociación Bodón», η οποία συνοδεύεται 
από 10 000 υπογραφές, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη γραμμή μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας από τη Lada (Asturias) προς τη Velilla del Río 
Carrión (Palencia)

PE 388.750
FdR 667758

9. Αναφορά 0653/2006, της ένωσης «Gent del Ter», ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παρατυπίες που αφορούν την έγκριση έργου για τη 
διευθέτηση της κοίτης του κατώτερου τμήματος του ποταμού Ter («Baix 
Ter», Καταλονία, Ισπανία)

PE 390.336
FdR 667818

10. Αναφορά 0191/2006, των Margot και Manfred Zippel, γερμανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την υποτιθέμενη παράνομη απόρριψη 
επικίνδυνων ουσιών από τις περιφερειακές αρχές του Weißenburg σε 
δεξαμενές πυρόσβεσης που βρίσκονται στις παρυφές του Schloss 
Syburg

PE 388.742
FdR 667750

11. Αναφορά 0354/2006, του κ. Rodney Maile, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ισχυρισμούς για ρύπανση της λιμνοθάλασσας του Cleddau 
ως αποτέλεσμα της δραστηριότητας των δύο εταιρειών Exxonκαι Qater

PE 388.747
FdR 667755

12. Αναφορά 0599/2006, του Λάζαρου Βασιλειάδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της συντονιστικής ομάδας «εκστρατεία κατά των 
δεξαμενών πετρελαίου στη λιμνοθάλασσα της Βάσοβας», σχετικά με 
σχέδια τοποθέτησης δεξαμενών πετρελαίου στη λιμνοθάλασσα της 
Βάσοβας κοντά στην Καβάλα στη Βόρεια Ελλάδα

PE 388.769
FdR 667803

13. Αναφορά 0727/2006, του δρ. István Farkas, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Magyar Természetvédők Szövetsége» (ουγγρική εθνική 
ένωση οικολόγων), σχετικά με δάνειο που χορηγήθηκε κατά παράβαση 
των κοινοτικών αρχών από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για 
την κατασκευή εμπορικού κέντρου

PE 390.346
FdR 667828
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Ασφάλεια

14. Αναφορά 0303/2006, του κ. Graham Senior Milne, βρετανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη Financial Services Authority (FSA) για μη 
διασφάλιση της προστασίας των ασφαλισμένων στη μετατροπή της 
αλληλασφαλιστικής εταιρείας Scottish Widows σε άλλης μορφής 
εταιρεία

PE 384.387
FdR 650313

15. Αναφορά 0508/2006, του Rüdiger Krege, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας Poly-Markt GmbH, σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου από τη βρετανική ασφαλιστική 
εταιρεία Clerical Medical Investment Group Limited

PE 386.628
FdR 660024

16. Αναφορά 934/2004, του D.A. Williams, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του πρώην συνεταιρισμού D.A. Williams, M.M. Chidley και 
L. Smith, σχετικά με τη ρύθμιση και τον έλεγχο των βρετανικών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και κυρίως από την Αρχή 
Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών (ΑΧΥ) και την Υπηρεσία 
Χρηματοπιστωτικού Διαμεσολαβητή (FOS)

PE 370.034/ΑΝΑΘ.
FdR 651012

17. Αναφορά 0495/2005, του Liam Noonan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά 
με παράτυπη πώληση συμβολαίου της Equitable Life και άδικη 
αποζημίωση

PE 378.471
FdR 628505

Θεμελιώδη δικαιώματα

18. Αναφορά 0159/2006, της Ashley Binamungu, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Brides without Borders», σχετικά με το 
δικαίωμα των αλλοδαπών συζύγων να διαμένουν στο Ηνωμένο 
Βασίλειο

PE 386.617
FdR 660013

Διακρίσεις

19. Αναφορά 0481/1998, του κ. Heinz HUBER, αυστριακής ιθαγένειας, 
σχετικά με την καταχώρηση στοιχείων των πολιτών της ΕΕ από την 
υπηρεσία αλλοδαπών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας

PE 230.467/ΑΝΑΘ. VIII
FdR 666602

20. Αναφορά 0979/2003, του Reiner Thomas, γερμανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση 
εις βάρος αλλοδαπών φοιτητών στην Ελλάδα

PE 388.650
FdR 666844

21. Αναφορά°689/98 του David Petrie (Βρετανού) σχετικά με δυσκολίες PE 230.117/ΑΝΑΘ. VII
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που αντιμετωπίζουν οι λέκτορες ξένων γλωσσών (lettori) στα ιταλικά 
πανεπιστήμια

FdR 517985
PETI20070716_EClettori_EN

Αναγνώριση προσόντων

22. Αναφορά 82/2003, του Πέτρου-Κωνσταντίνου Ευαγγελάτου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με την αναγνώριση διπλωμάτων στην Ελλάδα

PE 339.408/ΑΝΑΘ. II
FdR 657014

Ελευθερία κίνησης

23. Αναφορά 0375/2006, της Efthimia Dilpizoglou, ολλανδικής ιθαγένειας, 
σχετικά με το γεγονός ότι δεν της χορηγήθηκε άδεια να 
πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στη Γαλλία

PE 384.392
FdR 650318

24. Αναφορά 0412/2006, του Jan Luteran, σλοβακικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την ταξινόμηση στη Σλοβακία 
του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου που αγόρασε στη Γερμανία

PE 386.456
FdR 656934

25. Έκθεση σχετικά με τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Αναφορών κατά 
το κοινοβουλευτικό έτος 2006 (2007/2132(INI)) Εισηγητής: ITURGAIZ
(PPE-DE)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

PE 390.591
FdR 671283
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Τρίτη, 17 Ιουλίου 2007

από 9π.μ. έως 10π.μ.

26. Συνεδρίαση των συντονιστών

*****

10π.μ.

27. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

28. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή κατά το 2006 (2007/2131(INI)) Εισηγητής: SBARBATI 
(ALDE)

- Εξέταση τροπολογιών
- έγκριση

PE 390.565
FdR  PR/ 670935

PE 392.056
FdR  AM/ 675354

29. Γνωμοδότηση σχετικά με τον γενικό προϋπολογισμό για το οικονομικό 
έτος 2008 - Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής  (2007/2019Β(BUD)) 
Συντάκτρια γνωμοδότησης:  SBARBATI  (ALDE)
- Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

PE 391.974
FdR  PA/ 674220

30. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την αναθεώρηση 
του Κανονισμού (AFCO)
Συντάκτης γνωμοδότησης:  ATKINS
- Πρώτη ανταλλαγή απόψεων

PE 

31. Έκθεση για την Ενημερωτική Αποστολή στην Πολωνία (11 - 14 
Ιουνίου 2007) σχετικά με τη "Via Baltica"
- Εξέταση

PE 
FdR 

Κοινωνικές Υποθέσεις

32. Αναφορά 0080/2006, του José Camacho, πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Federatie van de Portuguese Gemeenschap in 
Nederland», σχετικά με ισχυριζόμενες παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
των εργαζομένων στις Κάτω Χώρες

PE 388.740
FdR 667748
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33. Αναφορά 930/2002, της Μαρίας Χορτάτου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Σωματείου Συμβασιούχων ΟΠΑΠ ΑΕ», σχετικά με την 
μη μετατροπή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις 
εργασίας αορίστου χρόνου

PE 337.307/ΑΝΑΘ. II
FdR 657298

Αναφορά 233/2003, του Χρήστου Πολυζωγόπουλου ελληνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας 
(ΓΣΕΕ), η οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, σχετικά με τη μη 
εφαρμογή από την Ελλάδα της οδηγίας 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 
28ης Ιουνίου 1999 για τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου 
χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP

PE 339.418/ΑΝΑΘ. III
FdR 657305

Αναφορά 0336/2003, του Σπύρου Προβατά, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την οδηγία 99/70/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά τις 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

PE 341.522/ΑΝΑΘ. III
FdR 657350

Αναφορά 669/2003 του Δημήτριου Γουσίδη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων 
Μακεδονίας – Θράκης», η οποία συνοδεύεται από μία υπογραφή, 
σχετικά με τους όρους πρόσληψης δημοσιογράφων από την «EΡT» 
(Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση)

PE 346.821/ΑΝΑΘ. III
FdR 657352

Αναφορά 0296/2004, της Ειρήνης Σαββίδου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Σωματείου Εργαζομένων στα Τοπικά Σύμφωνα 
Απασχόλησης Δήμου Βέροιας», η οποία συνοδεύεται από 1 υπογραφή, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση σύμβασης απασχόλησης ορισμένου 
χρόνου

PE 355.655/ΑΝΑΘ. II
FdR 657354

Αναφορά 0356/2004, του Δημήτριου Παπαντίνα, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη κατάχρηση των εργασιακών συμβάσεων 
περιορισμένου χρόνου

PE 355.657/ΑΝΑΘ. II
FdR 657355

Αναφορά 0455/2005, της Μαγδαληνής Τσίπρα, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Π.Ο.Ε.Ι.Δ.Δ. (Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
Ιδιωτικού Δικαίου στο Δημόσιο) για μη συμμόρφωση της Ελλάδος με 
την οδηγία του Συμβουλίου 99/70/ΕΚ, σχετικά με την συμφωνία 
πλαίσιο για τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση Εργατικών Συνδικάτων (ΕΤUC), την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Βιομηχανικών και Εργοδοτικών Οργανώσεων (UΝΙCΕ) και το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίων Επιχειρήσεων (CΕΕΡ)

PE 369.955/ΑΝΑΘ.
FdR 651036

Αναφορά 0460/2005, της Ελένης Δημακοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, 
η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη μη συμμόρφωση 
της Ελλάδας με την οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη 
συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από 

PE 372.054/ΑΝΑΘ.
FdR 657357
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τη CES, την UNICE και το CEEP

Αναφορά 0665/2005, της Αναστασίας Πεταλά, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη μη ορθή εφαρμογή εκ μέρους της Ελλάδας της οδηγίας 
1990/70/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την 
εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και 
το CEEP

PE 372.079/ΑΝΑΘ.
FdR 657362

Αναφορά 0598/2006, του Χρήστου Χατζηαναστασίου, ελληνικής 
ιθαγένειας, σχετικά με τη μη εφαρμογή της οδηγίας 1999/70/ΕΚ της 
28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία 
ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP 
στην Ελλάδα

PE 388.768
FdR 667802

και 300/2007  επί του ιδίου θέματος

34. Αναφορά 0778/2005, του Michel Guillet, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τις διακρίσεις λόγω φύλου αναφορικά με τις συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις στη Γαλλία

PE 374.208/ΑΝΑΘ.
FdR 657103

CAP

35. Αναφορά 1007/2005, του Jose Vicente Ferrer Remon, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη εσφαλμένη καταβολή γεωργικών 
επιδοτήσεων

PE 376.538/ΑΝΑΘ.
FdR 657106

Ανταγωνισμός

36. Αναφορά 0471/2006, του Matti Niemelä, φινλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του κέντρου «Coordination Dynamic Therapy Center Oy», 
σχετικά με στρέβλωση του ανταγωνισμού που οφείλεται σε εθνικά 
οικονομικά συμφέροντα

PE 388.755
FdR 667788

37. Αναφορά 0644/2006, του Μελά Γιαννιώτη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Air Intersalonika», σχετικά με υποτιθέμενη παραβίαση 
των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ από τη γαλλική εταιρεία 
«Eurocopter»

PE 390.334
FdR 667816

Φορολογία

38. Αναφορά 0958/2005, του Δημήτρη Τσιπίδη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ενσωμάτωση των ραδιοτηλεοπτικών τελών στους 

PE 374.222/ΑΝΑΘ.
FdR 667481
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λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος

39. Αναφορά 0722/2006, της Anja Neumann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την κατάσχεση στην Ελλάδα οχημάτων ταξινομημένων στο 
εξωτερικό

PE 390.345
FdR 667827

Δικαιώματα των καταναλωτών

40. Αναφορά 0572/2006, του κ. Randolph Cabban, βρετανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος του πολιτικού κόμματος Neuva Jávea, σχετικά με την 
πλημμελή διανομή της αλληλογραφίας από το ταχυδρομείο στη Javea 
(Ισπανία)

Αναφορά 0759/2006, του κ. Dennis Davis, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με προβλήματα με τη διανομή της αλληλογραφίας από το 
ταχυδρομείο στη Javea (Ισπανία)

PE 388.765
FdR 667798

PE 390.350
FdR 667833

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

41. Αναφορά 0149/2003, του Frank Harvey, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με τη βαθιά φλεβική θρόμβωση που σχετίζεται με τα αεροπορικά 
ταξίδια

Αναφορά 433/2003, τηςBrenda Wilson, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Victims of Air Related DVT Association» 
(ένωση θυμάτων εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης στη διάρκεια πτήσης 
- VARDA), και ενός συνυπογράφοντος, σχετικά με τη εν τω βάθει 
φλεβική θρόμβωση (DVT)

PE 339.347/ΑΝΑΘ. II
FdR 566277

42. Αναφορά 458/2003, του Gerald Moloney, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «G.J. Moloney Solicitors», σχετικά με την εικαζόμενη μη 
εκπλήρωση εκ μέρους της Επιτροπής των υποχρεώσεων που απορρέουν 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού 
στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της 
Επιτροπής

PE 386.610
FdR 660006

43. Αναφορά 0847/2004, του Matthew Ball, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης καπνεργατών «Tobacco Workers´ Alliance» 
(TWA), σχετικά με τις δυσμενείς επιπτώσεις του άρθρου 3 της οδηγίας 
2001/37/EΚ στους απασχολούμενους στην καπνοβιομηχανία στην ΕΕ

PE 371.965/ΑΝΑΘ. II
FdR 635103

44. Αναφορά 0074/2005, του Ramón Román Gálvez, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της Εθνικής Πλατφόρμας Ενώσεων Διδασκόντων 

PE 372.036/ΑΝΑΘ.
FdR 667443
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Πληροφορικής (PNAPI), σχετικά με τη δημοσίευση από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πληροφοριών αμφιβόλου περιεχομένου όσον αφορά το ισπανικό 
εκπαιδευτικό σύστημα στον τομέα της πληροφορικής

PETI20070716_annex74-
05_EN

45. Αναφορά 0199/2005, του António Marinho Teixeira, πορτογαλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης κατοίκων του Chamosinhos, 
σχετικά με την περιβαλλοντική ζημιά που προκαλείται από ένα έργο στο 
São Pedro da Torre της Πορτογαλίας

PE 369.996/ΑΝΑΘ.
FdR 663688

46. Αναφορά 0366/2005, του Olaf Quasdorff, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την ελευθερία μετακίνησης των μελών οικογενειών πολιτών 
της Ένωσης από τρίτες χώρες (οδηγία 2004/38/ΕΚ)

PE 386.614
FdR 660010

47. Αναφορά 0416/2005, του Grzegorz Halubek, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της «Związek Rybaków Polskich» (Ένωση Πολωνών 
Αλιέων), η οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, σχετικά με την 
κατάσταση των πολωνών αλιέων λόγω του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
812/2004 του Συμβουλίου για τη θέσπιση μέτρων σχετικά με 
παρεμπίπτοντα αλιεύματα κητοειδών κατά την αλιεία και για την 
τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 88/98

PE 369.961/ΑΝΑΘ.
FdR 667456

48. Αναφορά 0637/2005, της Sylvie Sobral, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας στο εσωτερικό της 
Ένωσης, λόγω της δύσκαμπτης γραφειοκρατίας για την απαλλαγή από 
το πορτογαλικό τέλος ταξινόμησης επί εισαγόμενου οχήματος

PE 374.293/ΑΝΑΘ.
FdR 661029

49. Αναφορά 0924/2005, του Luis Herrero-Tejedor, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος οκτώ ισπανών δημοσιογράφων, η οποία συνοδεύεται από 
700 000 υπογραφές, σχετικά με την άρνηση των καταλανικών 
περιφερειακών αρχών να ανανεώσουν την άδεια εκπομπής του 
ραδιοφωνικού σταθμού COPE, στην ΚαταλονίαΑναφορά 1004/2005, 
του Miguel Bernad Remon, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Mano Limpias - Colectivo de Fonctionarios Publicos», σχετικά με τον 
μη σεβασμό του δικαιώματος έκφρασης και γνώμης από τις ισπανικές 
αρχές μετά την απόφαση να κλείσουν τον ραδιοφωνικό σταθμό COPE 
στην Καταλονία

PE 386.435
FdR 656835

50. Αναφορά 0171/2006, του Miguel Garciá Cacho, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με διακρίσεις σε βάρος των ανδρών λόγω του διαφορετικού 
τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει τις συντάξεις επιζώντων και γήρατος 
η ισπανική νομοθεσία που διέπει την υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεως 
γήρατος και αναπηρίας

PE 386.618
FdR 660014

51. Αναφορά 0264/2006, του Javier Juarez Camacho, ισπανικής ιθαγένειας, 
εξ ονόματος της επιτροπής επιχείρησης (Comité de Empresa) της Tele 

PE 386.396
FdR 656564
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Madrid, σχετικά με την παραβίαση του άρθρου 11 (ελευθερία 
έκφρασης) του Ευρωπαϊκού Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων από τον 
διευθυντή της εταιρείας Radio Television Madrid S.A

52. Αναφορά 0315/2006, της Antonia Millmann, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με παρακράτηση της «Zorgverzekering» από τη σύνταξη που 
λαμβάνει από τις Κάτω Χώρες

PE 382.501/ΑΝΑΘ.
FdR 661035

53. Αναφορά 0416/2006, του Krzysztof Andruszkiewicz, πολωνικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος της British American Tobacco Polska SA, 
σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες για την πολωνική βιομηχανία 
καπνού του άρθρου 3 της οδηγίας 2001/37/ΕΚ

PE 384.399
FdR 650326

54. Αναφορά 0564/2006, του Sandro Adriani, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά 
με μειωμένο ΦΠΑ για συσκευές ήχου και εικόνας

PE 388.763
FdR 667796

55. Αναφορά 0594/2006, της Mechthild Prester, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Ältester Verband der Tierheilpraktiker 
Deutschlands», (η παλαιότερη ένωση εμπειρικών κτηνιάτρων στη 
Γερμανία), σχετικά με έκκληση για εξαίρεση των ομοιοπαθητικών 
φαρμάκων από την απαίτηση για ιατρική συνταγή βάσει του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2377/90

PE 386.631
FdR 660027

56. Αναφορά 610/2006, του Manuel Hernández Barrios, ισπανικής 
ιθαγένειας, σχετικά με παρατυπίες που αφορούν διαδικασίες εκτίμησης 
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός υπόγειου αποχετευτικού αγωγού 
στο Xagó της Αστούριας

PE 390.327
FdR 667808

57. Αναφορά 0619/2006, της María José Sota Cueto, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με σχεδιαζόμενο λατομείο ασβέστη στην προστατευόμενη 
περιοχή άγριας χλωρίδας και πανίδας Monte Llusa (Κανταβρία)

PE 390.328
FdR 667809

58. Αναφορά 0638/2006, του Ιωάννη Κυριακίδη, κυπριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας τσιμέντου «Leonik», σχετικά με την εικαζόμενη 
ολιγωρία των κυπριακών αρχών όσον αφορά την ενσωμάτωση των 
ευρωπαϊκών προτύπων στη νομοθεσία της Κύπρου

PE 390.331
FdR 667813

59. Αναφορά 0640/2006, του Ιωάννη Κυριακίδη, κυπριακής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της εταιρείας τσιμέντου «Leonik», σχετικά με υποτιθέμενες 
παραλείψεις εκ μέρους των κυπριακών αρχών σε σχέση με τη χρήση 
διαπιστευμένων εργαστηρίων

PE 390.332
FdR 667814

o O o

60. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης2
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1. Σύμφωνα με απόφαση της επιτροπής, στις 30 Σεπτεμβρίου 1997, με βάση τo έγγραφο εργασίας PE 223.544, τα σημεία των 
τμημάτων Β τoυ σχεδίoυ ημερήσιας διάταξης δεν θα συζητηθούν καθόλου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτής. Ωστόσo, 
κάθε μέλoς δύναται να ζητήσει έως τo τέλoς της συνεδρίασης τη μεταφορά ενός σημείoυ από το τμήμα Β στo τμήμα Α· τo 
σημείo αυτό θα εγγραφεί αυτόματα στo τμήμα Α πρoσεχoύς συνεδρίασης για να εξετασθεί εκεί με συζήτηση.

2. Η επόμενη συνεδρίαση έχει προγραμματισθεί για
την Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2007, στις 9 π.μ. και στις 3 μ.μ.
στις Βρυξέλλες.
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