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ΠΡΑΚΤΙΚΑ

της συνεδρίασης της 30ής Ιανουαρίου 2007, 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ.
και 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

(Η συνεδρίαση για τη συγκρότηση σε σώμα στα μέσα της κοινοβουλευτικής περιόδου -2007, που 
είχε προγραμματισθεί για τις 9 π.μ. αναβάλλεται για την 1η Φεβρουαρίου 2007. Κατά συνέπεια, 
η συνεδρίαση διεξάγεται υπό τους όρους που ίσχυαν κατά το πρώτο ήμισυ της κοινοβουλευτικής 
περιόδου).

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.34 π.μ. την Tρίτη, 30 Ιανουαρίου 2007, υπό την προεδρία του 
Marcin Libicki, προέδρου.

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 384.273)

Ο πρόεδρος αναφέρει ότι ο κ. Michael Cashman, Α΄ αντιπρόεδρος, δήλωσε μετά λύπης του 
ότι δεν μπορεί να παρευρεθεί στη συνεδρίαση αυτή λόγω σημαντικών υποθέσεων στο 
Λονδίνο.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει επιπλέον ότι:

- Η συνεδρίαση της επιτροπής για τη συγκρότηση σε σώμα, που θα σηματοδοτούσε την 
αύξηση του αριθμού των μελών της Επιτροπής Αναφορών σε 40, θα διεξαχθεί την Τρίτη, 1η 
Φεβρουαρίου, στις 9.30 π.μ. 

- Τα σημεία 1, 2, 3, και 32 αναβάλλονται· Τα επί μέρους σημεία "Κανονισμός της Επιτροπής 
Αναφορών" και "Κατευθυντήριες γραμμές" στο σημείο 7 (Διάφορα) θα εγγραφούν στην 
ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 26ης-27ης Φεβρουαρίου, όταν θα είναι παρόντα τα 
νέα μέλη.
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- Το σημείο 18 αναβάλλεται έως το Φεβρουάριο κατόπιν αιτήματος του αναφέροντος και της 
Επιτροπής·

- Το σημείο 25 αναβάλλεται επίσης κατόπιν αιτήματος της κ. Wallis, εισηγήτριας. 

- Μεγάλος αριθμός αναφερόντων πρόκειται να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση για τα 
ακόλουθα σημεία: 

- Σημεία 8 - 13, σχετικά με την επιστροφή περιουσίας, 
- Σημείο 14, σχετικά με τις διακρίσεις λόγω γλώσσας,
- Σημεία 19-22, σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών στη Λετονία, κατά την εξέταση 

του οποίου θα ομιλήσουν επίσης ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Λετονίας, εκ μέρους 
της λετονικής κυβέρνησης, και ο Adrian Severin, ΒΕΚ και εισηγητής για την 
κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για της Λετονία· 

- Σημείο 33 σχετικά με τον αποτεφρωτή απορριμμάτων στον κόλπο του Δουβλίνου·
- Σημείο 34 σχετικά με τη ρύπανση στο Kilkenny και τις επιπτώσεις της στα βοοειδή·
- Σημείο 35, για το οποίο θα υπάρξουν εισηγήσεις έξι αναφερόντων καθώς και του 

προέδρου του δημοτικού συμβουλίου της Loiret σχετικά με τις προτάσεις για την 
κατασκευή παρακαμπτήριας οδού της Ορλεάνης.

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo ζητεί η αναφορά αριθ. 1001/2005 στο σημείο 41 να εξετασθεί 
ως χωριστό σημείο, δεδομένου ότι το θέμα είναι διαφορετικό. Συμφωνείται να εξετασθεί ως 
σημείο 41α.)

Ο Proinsias De Rossa ζητεί τα σημεία 16 και 17, που αφορούν την Εσθονία, να εξετασθούν 
μετά το σημείο 22. 

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. 

2. Έγκριση των πρακτικών της 20-21 Νοεμβρίου 2006 (PE 382.482)

Τα πρακτικά εγκρίνονται. 

3. Ανακοινώσεις του προέδρου

Προτείνεται να επανεξετασθούν οι κατωτέρω αναφορές με βάση νέες πληροφορίες που 
προσκόμισε ο αναφέρων:

- Αναφορά 658/2005 σχετικά με διαμάχη για την εγκατάσταση δορυφορικής κεραίας·
- Αναφορά 230/2005 σχετικά με συνταξιοδοτικά δικαιώματα από την ισπανική αρχή 

κοινωνικής ασφάλισης INNS και την άδικη αντιμετώπιση ως εργαζόμενου μετανάστη.

Πρέπει να περατωθεί η εξέταση των κατωτέρω αναφορών:

- Αναφορά 955/2005 με βάση την απάντηση της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
που ενημερώθηκε για την αναφορά και ζήτησε να υποβάλει παρατηρήσεις. Θα αποσταλεί 
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ειδική επιστολή στους αναφέροντες με βάση την απάντηση αυτή και αντίγραφο του 
ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά τη 
διαδικασία προσχώρησης, που περιλαμβάνει αναφορά στη γενοκτονία των Ελλήνων του 
Πόντου· 

- Αναφορά 469/2005 σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις του σχεδίου ανάπτυξης του 
δήμου San Lorenzo de El Escorial στο περιβάλλον, το τοπίο και την πολιτιστική 
κληρονομιά. Ζητήθηκαν περαιτέρω πληροφορίες από τον αναφέροντα, αλλά ουδέποτε 
υπήρξε απάντηση.

Στο μέρος B, το σημείο 44 θα εγγραφεί στο μέρος A στην προσεχή συνεδρίαση κατόπιν 
αιτήματος του David Hammerstein Mintz.

 

4. Διάφορα

Ο πρόεδρος πληροφορεί τα μέλη ότι η επιτροπή έλαβε έκθεση από τις ελληνικές αρχές 
σχετικά με την υπόθεση της Claire Baker, κατοίκου ΗΒ, η οποία απευθύνθηκε στην Επιτροπή 
Αναφορών και είχε την ιδιαίτερη υποστήριξη του Sir Robert Atkins.
Ο πρόεδρος τονίζει ότι το έγγραφο, που είναι το αποτέλεσμα ειδικής έρευνας του έλληνα 
Υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τις δραστηριότητες των τελωνειακών αρχών είναι 
απόρρητο και περιλαμβάνει πληροφορίες ιδιωτικής φύσεως που καλύπτονται από τη 
Σύμβαση για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ως εκ τούτου, διατέθηκε μόνο για 
την ενημέρωση του προέδρου και του Sir Robert Atkins. Η γραμματεία θα κρατήσει ένα 
αντίγραφο για τα αρχεία της επιτροπής. Τα ονόματα που περιλαμβάνει το έγγραφο δεν πρέπει 
να αποκαλυφθούν σε περίπτωση που λάβει χώρα συζήτηση για το θέμα αυτό μελλοντικά. 

Ο Carlos José Iturgaiz Angulo, ο Sir Robert Atkins και ο Proinsias de Rossa παρεμβαίνουν 
για την προγραμματισμένη διερευνητική αποστολή στην Ισπανία. Συμφωνείται να συνεχισθεί 
η συζήτηση στη συνεδρίαση των συντονιστών.

Αναφορές για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας

5. Αναφορά 0665/2006, του κ. Στράτου Παραδιά, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Διεθνούς Ένωσης Ιδιοκτητών Ακινήτων, η οποία συνοδεύεται από 4 υπογραφές, 
σχετικά με την ανάγκη προστασίας των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στα Δυτικά Βαλκάνια

6. Αριθ. 13/2004, του Andrew Hermanβρετανικής ιθαγένειας σχετικά με την επιστροφή 
κατασχεθείσας περιουσίας στην Τσεχική Δημοκρατία

7. Αριθ. 945/2004, της Daniela Gray, σλοβακικής και βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την υποτιθέμενη κατάσχεση ιδιοκτησίας της από τις σλοβακικές αρχές

8. Αριθ. 942/2004, των Vasile και Valeria Rusu, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επιστροφή ενός κατασχεθέντος διαμερίσματος στη Ρουμανία

9. Αριθ. 282/2005, της Mira Pohle, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την επιστροφή 
ακίνητης περιουσίας που κατασχέθηκε στη Ρουμανία
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10. Αριθ. 491/2006, του Derek Young, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με βραδύτητα 
εφαρμογής του νόμου για την επιστροφή της ιδιοκτησίας στη Λιθουανία

Παρεμβάινουν: ο πρόεδρος, Ευστράτιος Παραδιάς (Διεθνής Ένωση Ιδιοκτητών, UIPI, 
συντάκτης αναφοράς 665/2006),Bogdan Veljkovic(Δίκτυο για την επιστροφή ιδιοκτησίας στη 
Σερβία),Claudius Mott (Ρουμανικός σύλλογος ιδιωτικής ιδιοκτησίας, μέλος UIPI), Edo 
Pirkmajer (UIPI), Agim Tartari (UIPI), Derek Joseph Anthony Young (συντάκτης αναφοράς 
0491/2006), Alain Servantie και Αριστοτέλης Γαβρηλιάδης (εκπρόσωποι της Επιτροπής), 
Μανώλης Μαυρομμάτης, Sir Robert Atkins, Proinsias De Rossa και Μαρία Ματσούκα.
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση και να επιδιωχθεί η εκπόνηση ανεξάρτητης μελέτης από 
το τμήμα πολιτικής για το θέμα αυτό. Συμφωνείται επίσης ότι οι συντονιστές θα 
αποφασίσουν ποια συνέχεια θα δοθεί, με βάση τις προτάσεις που υπέβαλαν τα μέλη κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης (επιστολή στον επίτροπο Rehn στο πλαίσιο της διεύρυνσης, 
επιστολή του επιτρόπου προς τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη). 

Αναφορές για διακρίσεις λόγω γλώσσας

11. 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

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (συντάκτρια αναφοράς 
713/2006), Miroslaw Kraszewski (συντάκτης αναφοράς 848/2006), Αριστοτέλης Γαβρηλιάδης 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Mairead McGuinness, Proinsias De Rossa,Margrete Auken, 
Thijs Berman και Bogusław Rogalski.
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή, όπου θα επιβεβαιώνεται γραπτώς η σχέση μεταξύ κοινοτικής νομοθεσίας και του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, και τις γερμανικές αρχές. Συμφωνείται ότι οι 
γερμανικές αρχές θα πρέπει να παρευρίσκονται στην προσεχή συνεδρίαση κατά την οποία θα 
συζητηθούν οι αναφορές αυτές. Το θέμα αναμένεται ότι θα συζητηθεί επίσης στο πλαίσιο της 
επίσκεψης αντιπροσωπείας στο Βερολίνο από τις 21 έως τις 23 Μαρτίου 2007.

Αναφορές για τα δικαιώματα των πολιτών στη Λετονία και την κατάσταση των μη λετονών 
πολιτών
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12. Αριθ. 810/2005, του Genādijs Goglovs, ρωσικής ιθαγένειας, σχετικά με απόρριψη 
της αίτησής του για πολιτογράφηση στη Λετονία

Αριθ. 1000/2004, 1000/2004 της Tatjana Zdanko, λετονικής ιθαγένειας, εξ ονομάτος 
του Juri Petropavlovski, σχετικά με διακρίσεις λόγω εθνικότητας στη Λετονία 

13. Αριθ. 928/2004, του Geoffrey Simmonds, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
κατάσταση της μειονότητας που ομιλεί τη ρωσική γλώσσα στη Λετονία και τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζει όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία εντός της ΕΕ

Αριθ. 214/2005, της Nadya Yasinsky, Λετονής χωρίς ιθαγένεια, εξ ονόματος της 
«Society of Russian Speakers in Dublin» (κοινότητα ρωσόφωνων στο Δουβλίνο), η 
οποία συνοδεύεται από 46 υπογραφές, σχετικά με τα δικαιώματα της ρωσόφωνης 
μειονότητας στη Λετονία

Αριθ. 342/2005, των «Ρωσόφωνων της Ιρλανδίας», απάτριδων, φέρουσα άλλες 46 
υπογραφές, σχετικά με τη ρωσόφωνη μειονότητα στη Λετονία

Αριθ. 975/2005, του Sergejs Lazarevs, απάτριδα, σχετικά με την άρνηση των αρχών 
της Λετονίας να του χορηγήσουν τη λετονική υπηκοότητα

Αριθ. 358/2006, του Paul Roditelev, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ασάφεια 
της οδηγίας 2004/38/ΕΚ σχετικά με το δικαίωμα των πολιτών της Ένωσης και των 
μελών των οικογενειών τους να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στην 
επικράτεια των κρατών μελών

14.  Αριθ. 615/2004, του Παναγιώτη Ξανθόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Επιστημόνων», η οποία συνοδεύεται από 1 
υπογραφή, σχετικά με την κατάσταση της ρωσικής μειονότητας στη Λετονία

Αριθ. 757/2004, του Hans-Jürgen Hahn, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία των γλωσσών των εθνοτικών μειονοτήτων στα νέα κράτη μέλη της EE

Αριθ. L-11/2004, του International Council of Russian Compatriots (Διεθνές 
Συμβούλιο Ρώσων Συμπατριωτών), νομικού προσώπου ρωσικού δικαίου, σχετικά 
με την κατάσταση της ρωσικής μειονότητας στη Λετονία

Αριθ. 21/2005, του Ilja Ketris λετονικής ιθαγένειας, σχετικά με διακρίσεις λόγω 
εθνοτικής προέλευσης στη Λετονία

15. Αριθ. 269/2005, της κ. Velta Briedīte, λεττονικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλες 34 
υπογραφές, σχετικά με το μέλλον της Λεττονίας εν όψει των προβλημάτων που 
παραμένουν ανεπίλυτα από τον καιρό της ρωσικής κατοχής

Αριθ. 315/2005, της Inta Leimane, λετονικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 
334 υπογραφές, σχετικά με το μέλλον της Λετονίας λαμβανομένων υπόψη των 
προβλημάτων που παραμένουν ανεπίλυτα από τον καιρό της ρωσικής κατοχής
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Αριθ. 452/2005, του Georgs Latiševs, λετονικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
'Latvijas Politiski represēto apvienība', και ενός άλλου συνυπογράφοντος, σχετικά 
με το μέλλον της Λετονίας εν όψει των προβλημάτων που παραμένουν ανεπίλυτα 
από τον καιρό της ρωσικής κατοχής

Διανέμονται διάφορα έγγραφα, μεταξύ των οποίων έγγραφα τα οποία προσκόμισε η Μόνιμη 
Αντιπροσωπεία της Λετονίας, το ψήφισμα 1527(2006) για τα δικαιώματα των εθνικών 
μειονοτήτων στη Λετονία, που εγκρίθηκε από τη Μόνιμη Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής 
Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) στις 17 Νοεμβρίου 2006.

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, Juri Petropavlovskis (για την αναφορά 1000/2004), Eduards
Stiprais (μόνιμος αντιπρόσωπος της Λετονίας στην ΕΕ), Michal Meduna (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Adrian Severin (ΒΕΚ και εισηγητής της έκθεσης για τα δικαιώματα των εθνικών 
μειονοτήτων στη Λετονία, στη Μόνιμη Επιτροπή της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 
Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE)), Ģirts Valdis Kristovskis, Guntars Krasts, Proinsias De
Rossa, Sergejs Lazarevs (συντάκτης αναφοράς 0975/2005), Paul Roditelev (συντάκτης 
αναφοράς 0358/2006), Inta Leimane (συντάκτρια αναφοράς  0315/2005), David Hammerstein
Mintz, Sir Robert Atkins, Tatjana Ždanoka, Μαρία Ματσούκα, Inés Ayala Sender and Rihards
Pīks.

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση των αναφορών 358/2006 και 615/2004· να συνεχισθεί η 
εξέταση των υπόλοιπων αναφορών. Συμφωνείται να αποφασίσουν οι συντονιστές με βάση τις 
προτάσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης (επιστολή προς τις λετονικές αρχές 
για την επανεξέταση των υποθέσεων αιτήσεων ιθαγένειας που δεν έγιναν δεκτές για 
πολιτικούς λόγους, κοινή ακρόαση LIBE και DROI, διερευνητική αποστολή).

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35μ.μ.

0O0

Λόγω των μακρών συζητήσεων για τα ως άνω θέματα, δεν απομένει χρόνος για τη συνεδρίαση 
των συντονιστών, η οποία, ως εκ τούτου, αναβάλλεται.

0O0

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 3.04 μ.μ.  υπό την προεδρία του κ. Marcin Libicki, προέδρου.

16.  Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Ο πρόεδρος προτείνει η συνεδρίαση των συντονιστών που δεν μπόρεσε να διεξαχθεί το 
πρωί να πραγματοποιηθεί την 1η Φεβρουαρίου 2007, μετά τη συνεδρίαση για τη 
συγκρότηση σε σώμα.

17. Αναφορά αριθ. 546/2002 του κ. Norbert Zollweg, γερμανού υπηκόου, σχετικά με τον 
χρόνο εργασίας της πυροσβεστικής στη Γερμανία

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος και Madeleine Reid (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση, εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών από την 
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Επιτροπή.

18. Αναφορά 521/2005, του R.S., γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την υπέρβαση του 
χρόνου οδήγησης από τους οδηγούς φορτηγών

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος και Olli Pirkanniemi (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς αλλά να σταλεί στην TRAN για να 
ληφθεί υπόψη στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες σχετικά με την εξαγγελθείσα αναθεώρηση 
των κανόνων της σχετικά με την εισδοχή στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα και την
πρόσβαση στην απασχόληση και στην αγορά.

19. Αναφορά 696/2005, του Michael John Herbert, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
νομοθεσία η οποία διέπει το συνταξιοδοτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, Françoise Berthiaume  (εκπρόσωπος της Επιτροπής) Proinsias 
De Rossa και Mairead McGuinness. 
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση, εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών από την 
Επιτροπή. 

20. Αναφορά 0157/2006, του κ. Reg Fraser, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
οργάνωσης «Plymouth Senior Citizens Forum», σχετικά με ίσα συνταξιοδοτικά 
δικαιώματα για τις γυναίκες στη Βρετανία

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, Petra Schott (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Proinsias de Rossa. 
Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς και να διαβιβασθεί στη FEMM.

21. Αναφορά 0283/2006, των Jacquie και Derek Burks, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με αμφιλεγόμενες μεθόδους σε σχέση με συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης

22. Αναφορά 0352/2006, του Gwynallt Bowen, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
απατηλές μεθόδους όσον αφορά τις συμβάσεις χρονομεριστικής χρήσεως

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, Costa Petri (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Μανώλης 
Μαυρομμάτης. 
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση των αναφορών εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών 
από την επιτροπή, η οποία αναθεωρεί την οδηγία· να ζητηθούν πληροφορίες από τις IMCO, 
JURI και TRAN.

23. Αναφορά 0495/2006, του Chris Andrews, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σχεδιαζόμενο αποτεφρωτήρα απορριμμάτων στη χερσόνησο Poolbeg στον κόλπο του 
Δουβλίνου

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, Chris Andrews (συντάκτης αναφοράς), Francis Core (επίσης εκ 
μέρους του συντάκτη αναφοράς), Peter Wessmann (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Gay Mitchell, 
Proinsias de Rossa, Eoin Ryan, Kathy Sinnott, Sir Robert Atkins.
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση της αναφοράς, να σταλεί επιστολή στις ιρλανδικές 
αρχές που θα επισημαίνει το νομοθετικό κενό και την απουσία ΕΠΕ· να περιληφθεί ως 
πιθανός προορισμός για τη διερευνητική αποστολή στην Ιρλανδία που έχει προγραμματισθεί 
για αργότερα κατά το τρέχον έτος. 

24. Αναφορά 0161/2006, του Dan Brennan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με μόλυνση 
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στο Kilkenny (Ιρλανδία) και τις επιπτώσεις της στην τοπική κτηνοτροφία
Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, Dan Brennan (συντάκτης αναφοράς), και εκ μέρους του συντάκτη 
αναφοράς: Δρ Tom Flevin, Δρ. Michael Lamb, Mary White, Gabriela Gerzsenyi (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής), Liam Aylward, Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Marian Harkin, 
Proinsias De Rossa, Sir Robert Atkins.
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από 
την Επιτροπή (ιδίως όσον αφορά την οδηγία οδηγίας ΟΠΕΡ)· να σταλεί επιστολή στο 
ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας· να περιληφθεί επίσης στη διερευνητική αποστολή στην 
Ιρλανδία.

Στις 4.46 μ.μ. η συνεδρίαση διακόπτεται για 4 λεπτά.

25. Αριθ. 185/2004 του A.Terrazoni, (πιθανώς γαλλικής ιθαγένειας), εξ ονόματος της 
ένωσης κατά του μεγάλου περιφερειακού της Ορλεάνης ("Association Contre le 
Grand Contournement d' Orléans et le massacre de la Sologne"), σχετικά με την 
προγραμματισμένη περιφερειακή οδό γύρω από την Ορλεάνη

Αριθ.261/2004 τουJean de la Forge γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 'Comité de 
Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges', σχετικά με τα σχέδια για παρακαμπτήριο 
γύρω από την Ορλεάνη

Αριθ. 37/2005, της Laurence de la Martinière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης A.D.I.P.H.C.M., σχετικά με την κατασκευή μεγάλης περιφερειακής οδού 
γύρω από την πόλη της Ορλεάνης

Αριθ. 580/2005, της Anne Joëlle Legourd, εικαζόμενης γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «le Carillon de Combreux», σχετικά με την αντίθεσή της σε 
επέκταση αεροδρομίου σε προστατευόμενη περιοχή (Natura 2000)

Αριθ. 883/2005 της Sylvie David - Rousseau, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με μη 
συμμόρφωση των τοπικών αρχών της Loiret με τις οδηγίες 79/409/EΚ και 92/43/EΚ 
για την προστασία των άγριων πτηνών και τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων

Αριθ. 117/2006, της Janine Ben Amor, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
για την προστασία του περιβάλλοντος «Selle/Bied Gatinais», η οποία συνοδεύεται 
από 5 υπογραφές, σχετικά με την προγραμματιζόμενη κατασκευή του 
αυτοκινητόδρομου A 19 Artenay-Courtenay (Loiret) και παραβιάσεις των 
ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών οδηγιών

Διάφορα σημαντικά έγγραφα, στα οποία περιλαμβάνονται και χάρτες, που υποβλήθηκαν από 
μεμονωμένους αναφέροντες και από το δημοτικό συμβούλιο της Loiret διατίθενται και 
διανέμονται στα μέλη.

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, A. Terrazzoni (συντάκτης αναφοράς 185/2004), Anne Joëlle
Legourd (συντάκτης αναφοράς  580/2005), Sylvie David - Rousseau (συντάκτρια αναφοράς  
883/2005), Janine Benamor (συντάκτρια αναφοράς  117/2006), J.M. Salomon, εκ μέρους της 
Laurence de la Martinière (συντάκτρια αναφοράς  37/2005), C. Grataroli (δήμαρχος της 
πόλης του Donnery), E. Doligé (πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου της Loiret), Marie-
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Claude Blin (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Marie Anne Isler-Béguin, Jean-Pierre Audy, 
Janelly Fourtou, Marie-Hélène Descamps, Proinsias De Rossa, David Hammerstein Mintz, 
Margrete Auken (Εκπρόσωπος της γαλλικής Μόμιμης Αντιπροσωπείας είναι παρών αλλά δεν 
συμμετέχει στη συζήτηση.)

Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση, εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών από την 
Επιτροπή· να σταλεί επιστολή στις γαλλικές αρχές· περαιτέρω εξέταση από τους 
συντονιστές της πρότασης για επίσκεψη στην περιοχή μετά από πρόσκληση των αρχών και 
των αναφερόντων. 

26. Αναφορά 0175/2006, του Étienne Triau, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της SCEA 
TRIAU, σχετικά με την επανεξέταση των ιστορικών αναφορών του σε σχέση με 
δικαιώματα ενισχύσεων μετά τη μεταρρύθμιση της κοινής γεωργικής πολιτικής του 
2003

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος και Roland Feral (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση, εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

27. Αριθ. 995/2002 του κ. Στυλιανού Ζαμπετάκη, ελληνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Ένωσης Πλοιοκτητών Ελλάδος, σχετικά με την εφαρμογή στην Ελλάδα του 
κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 3577/92 για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές 
(καμποτάζ)

Παρεμβαίνουν: ο πρόεδρος, Daniel Warin (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Μανώλης 
Μαυρομμάτης.
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση, εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

28. Αριθ. 504/2004, της Inés Sabanés Nadal, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Grupo Municipal de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Madrid» (Ομάδας της 
Ενωμένης Αριστεράς στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου της Μαδρίτης), σχετικά 
με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο προτεινόμενων έργων στον αυτοκινητόδρομο M30 
στη Μαδρίτη

Αριθ. 788/2005 της Belen Gómez Alfonso, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Afectados Nudo Sur», σχετικά με τον αντίκτυπο στο περιβάλλον του 
αυτοκινητοδρόμου M30 στη Μαδρίτη

Αριθ. 838/2005, του Samuel Martin-Sosa Rodriguez, ισπανικής ιθαγένειας, της 
ένωσης «Οικολόγοι σε δράση», σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των 
προγραμματιζόμενων εργασιών στον αυτοκινητόδρομο Μ30 στη Μαδρίτη

Παρεμβαίνουν: Λόγω στενότητας χρόνου, ο πρόεδρος επιτρέπει μόνο στον εκπρόσωπο της 
Επιτροπής Javier Ruíz-Tomas να προβεί σε επίσημη δήλωση σχετικά με την πρόσφατη 
ανακοίνωση της Επιτροπής προς τις ισπανικές αρχές στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ 
άλλων, συστάσεις μετά τη διερευνητική αποστολή της επιτροπής στη Μαδρίτη.  
Απόφαση: Να συνεχισθεί η εξέταση, εν αναμονή συμπληρωματικών πληροφοριών από την 
Επιτροπή (η διαδικασία για παράβαση συνεχίζεται).
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Η εξέταση της αναφοράς 1001/2005 αναβάλλεται ελλείψει χρόνου.

Η εξέταση των αναφορών 813/2005, 814/2005, 536/2005, 67/2006, 320/2005, 720/2002, 
83/2006, 318/2005, 129/2006, 273/2006 and 1001/2005 αναβάλλεται για προσεχή 
συνεδρίαση.

29. Αναφορές υπό B 

Η εξέταση των αναφορών αριθ. 164/1999, 71/2002, 309/2006, 394/2003, 527/2003, 
703/2003, 307/2004, 482/2004, 594/2004, 121/2005, 168/2005, 361/2005, 431/2005, 
549/2005, 614/2005, 714/2005, 721/2005, 756/2005, 772/2005, 820/2005, 824/2005, 
841/2005, 892/2005, 926/2005, 993/2005, 996/2005, 3/2006, 4/2006, 19/2006,89/2006, 
99/2006, 105/2006, 127/2006, 164/2006, 189/2006, 196/2006, 219/2006, 244/2006, 263/2006.

ολοκληρώνεται βάσει της απάντησης της Επιτροπής. 

Η αναφορά 1332/2002 θα εξετασθεί στο μέρος A στην προσεχή συνεδρίαση.

30. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2007, 3 μ.μ. έως 8.30 μ.μ.
και Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2007, 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.23 μ.μ.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Předsednictví/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Marcin Libicki (PR) , Maria Matsouka (VP).

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Robert Atkins, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Richard Seeber, Inés Ayala Sender, Proinsias 
De Rossa, Alexandra Dobolyi, Miguel Angel Martínez Martínez, Janelly Fourtou, David Hammerstein Mintz, Willy Meyer Pleite.

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ Suppleanter

Marie-Hélène Descamps, Thijs Berman, Joan Calabuig Rull, Carlos Carnero González.

178 (2)

Glyn Ford (for David Martin).

183 (3)

Jean-Pierre Audy, Marie Anne Isler Béguin, Salvador Garriga Polledo, Véronique Mathieu, Bogusław Rogalski, Tatjana Ždanoka, 
Margrete Auken, Adrian Severin, Charles Tannock, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Radu Podgorean, Katrin Saks, Brian 
Crowley, Rihards Pīks, Jörg Leichtfried, Seán Ó Neachtain, Liam Aylward, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Gay Mitchell, Eoin Ryan.

46 (6) (Punto del orden del día/Bod pořadu jednání/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebėtojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Lielinska, Elena Martin Alonso , Pilar Garcia de la Cuddra , Monica Polarova , Katerina Saparicova , Maria Panagiotou , Edouard 
Dirrig, Mark Foster , Jennifer Forrest , Roxana Pruncu , Oana Moldovean , Kyrieri Aikaterini-Ma, P. Ross, Ioannis Latoudis.
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Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

M. Servantie, Stratos Paradias, Derek Young, Miroslaw Kraszewski, William Floyd, Aristotelis Gavriliadis, Michal Meduna, 
Madeleine Reid, Olli Parkanniemi, Françoise Berthiaume, Petra Schott, Gosta Petri, Peter Wessmann, Gabriella Gerzsenyi, Marie-
Claude Blin, Roland Feral, Daniel Warin, Javier Ruiz-Tomas, Szakàl Mariann.

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

European 
Ombudsman

Repr. Perm. Latvia

Repr. Perm. 
Slovaquie

M. Catephores

Eduards Stiprais, Ambassador

M. Filadelfiou

Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Bogdan Vrijkovic, Agim Tartari, Andrew Zoztovski, Gheorghe Ionescu, Oleana Theodoru, Theodore Stefan-zugen, Maria Marvridaci, 
François Chevalier, Petropavloski (petitioner), Inta Leimane (petitioner), Sergejs Lazarevs (petitioner), Paul Roditelev (petitioner), Dann 
Brennan (petitioner), Tom Flevin (petitioner), Michael Lamb, Mary White, A. Terrazoni, Celine Grataroli, Anne-Joëlle Legourd, Sylvie 
David-Rousseau, Janine Ben-Amor, M. Doligé, M. Salomon

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Marie-Christine Amiot-Romero, Leo Cox

Marijke Sickesz, Youri Van Guth, Jekaterina Dorodnova, Marta Bonifert

Hristomira Nikolova, Ursa Pondelek

Kjell Sevon

Dionisio Fernandez
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Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
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