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ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2007, από τις 9.00 π.μ. έως τις 6.30 μ.μ.

1. Συνεδρίαση των συντονιστών (09.00 π.μ. - 10.00 π.μ.)

Στις 10.00

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.02 π.μ. υπό την προεδρία του Marcin Libicki, προέδρου.

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 376.705)

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι ζητήθηκαν ορισμένες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη από 
τα μέλη, τους αναφέροντες και την Επιτροπή. 
Τα παρακάτω θέματα αναβλήθηκαν για επόμενη συνεδρίαση: σημείο 7 (αναφορά αριθ. 45/2006 
για τον αποκαλούμενο Οδηγό της ΕΕ), σημείο (αναφορά αριθ. 1121/2003 σχετικά με τον φόρο
για την πρόσβαση στο Διαδίκτυο), σημείο 15 (αναφορά αριθ. 391/2005 για διακρίσεις που
αφορούν τους μισθούς), σημείο (αναφορά αριθ. 142/2006 για διακρίσεις από ασφαλιστικές
εταιρείες) και σημείο 18 (αναφορά αριθ. 851/2005 για την ποιότητα του νερού του ποταμού 
Tάμεση). Το σημείο 37 θα ακολουθήσει μετά το σημείο 33 μετά από αίτημα της Επιτροπής. Ο 
πρόεδρος ανακοινώνει επίσης στα μέλη ότι θα είναι παρόντες οι αναφέροντες των 261/2001 και
404/2001 για την προστασία της χελώνας caretta caretta στην Ελλάδα (σημείο 24). Ο Roger
Helmer ρωτά πότε θα συζητηθεί το σημείο 7 και ενημερώνεται ότι θα προστεθεί στην ημερήσια 
διάταξη του Μαΐου.
Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

3. Έγκριση των πρακτικών της 30ής Ιανουαρίου 2007 (PE 384.507) 

Εγκρίνονται τα πρακτικά.

4. Ανακοινώσεις του Προέδρου
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Ο πρόεδρος επισημαίνει ότι στην τελευταία συνεδρίαση υπήρξε ένα αίτημα σχετικά με την 
αναφορά 1149/2003 για την πρόθεση της Ιρλανδικής Ηλεκτρικής Εταιρείας να τοποθετήσει 
ηλεκτρικά καλώδια υψηλής τάσης σε χώρους πολιτιστικά σημαντικούς όπως το Sligo και το 
Roscommon στην Ιρλανδία. Ορισμένοι από τους ιρλανδούς βουλευτές εξέφρασαν τον 
προβληματισμό τους για το θέμα αυτό. Η Επιτροπή έχει ανέκαθεν δηλώσει ότι δεν έχει έως
τώρα παρατηρήσει παραβίαση κοινοτικού νόμου σχετικά με το συγκεκριμένο αυτό θέμα. 
Δώδεκα αξιολογήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχουν πραγματοποιηθεί (βλ. επιστολή 
από τον Επίτροπο Δήμα στον πρόεδρο τον Απρίλιο 2005) και έχουν ανακοινωθεί στους 
αναφέροντες. Ο πρόεδρος αναφέρει ότι εάν τα μέλη θεωρούν ότι υπάρχει λόγος, τότε το θέμα θα 
συζητηθεί εκ νέου σε μια προσεχή ημερήσια διάταξη και οι αναφέροντες θα προσκληθούν να 
εξηγήσουν τα επιχειρήματά τους.

5. Διάφορα

Δεν υπάρχει θέμα προς συζήτηση.

6. Ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα παρακάτω:
Οι συστάσεις σχετικά με τις αναφορές 858/2006 του Andres Martinez Espinosa και 859/2006
του Gema Amor Perez, σχετικά με την παροχέτευση υδάτων του ποταμού Jucar-Vinalopo θα
τεθούν σε ψηφοφορία στη συνεδρίαση της Δευτέρας 2 Μαΐου χωρίς συζήτηση.

Τα μέλη ενημερώνονται ότι η επιτροπή JURI θα πραγματοποιήσει ακρόαση σχετικά με την 
"εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας" το απόγευμα της 3ης Μαΐου. Η επιτροπή μας έχει
προετοιμάσει γνωμοδότηση (Wallis-ALDE). Θα πρέπει να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν
περισσότερα μέλη της επιτροπής και ο πρόεδρος να έρθει σε επαφή με την επιτροπή JURI για να 
προτείνει να προσκληθούν επίσης στην ακρόαση οι αναφέροντες.

Όσον αφορά το Tele Madrid, ο πρόεδρος θα πρέπει να στείλει επιστολή στην επικεφαλής του 
Tele Madrid ζητώντας τη γνώμη του για τις καταγγελίες των αναφερόντων και προσκαλώντας το 
να απαντήσει στην επιτροπή, εάν το επιθυμεί.

Το χρονοδιάγραμμα για τις εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του Διαμεσολαβητή και την
ετήσια έκθεση της επιτροπής έχει ως εξής: ο Διαμεσολαβητής θα παρουσιάσει την έκθεσή του 
στις 2 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί πρώτη ανταλλαγή απόψεων τον Ιούνιο με έγκριση, 
ενδεχομένως, στην επιτροπή τον Ιούλιο. Η έκθεση για την ολομέλεια καθώς και η έκθεση για
την Ειδική Έκθεση για την Γερμανική Γλώσσα στην Ιστοσελίδα του Συμβουλίου, κανονικά 
στην ολομέλεια του Οκτωβρίου. Η ετήσια έκθεση της επιτροπής: η πρώτη ανταλλαγή απόψεων 
θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο και πιθανόν η έγκριση στην επιτροπή τον Σεπτέμβριο. Η
ψηφοφορία σχετικά με τη γνωμοδότηση του Sir Robert Akins για την AFCO για την αλλαγή των 
κανόνων στη συνεδρίαση τέλος Ιουνίου.

Η γραμματεία θα παράσχει στα μέλη κατάλογο των ανοιχτών αναφορών των προηγουμένων 
κοινοβουλευτικών περιόδων. Τα μέλη ενημερώνονται επίσης για την ισχύουσα κατάσταση του 
έργου αναβάθμισης των ηλεκτρονικών αναφορών και για τον χρόνο που έχει δαπανηθεί από την 
γραμματεία για την προετοιμασία του έργου αυτού.
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Ο πρόεδρος επαναλαμβάνει τη δήλωσή του προς τους συντονιστές με την οποία απορρίπτει τις
κατηγορίες του κ. Iturgaiz σχετικά με εικαζόμενη μεροληπτική συμπεριφορά της γραμματείας, 
την οποία υποστηρίζουν όλες οι ομάδες. Ο πρόεδρος για το λόγο αυτό ζητεί η δήλωσή του να
αναγραφεί στα πρακτικά της συνεδρίασης.

7. Αριθ. 245/2006 του Waldemar Pape, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
αυξανόμενες ενεργειακές τιμές και τις επιπτώσεις τους σε δημόσιες υπηρεσίες

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και ο Christof Schoser (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση:  Η εξέταση της αναφοράς θα ολοκληρωθεί με την απάντηση της Επιτροπής.  

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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος, Klaus Schuler και Thomas Schmekal (αναφέροντες), Volker Heydt
(εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Margie Sudre.
Απόφαση:  Η εξέταση της αναφοράς θα συνεχισθεί αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από 
την Επιτροπή. Η αναφορά θα διαβιβασθεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή Οικονομικών και 
Νομισματικών Θεμάτων και θα σταλεί ειδική επιστολή στις γαλλικές και γερμανικές αρχές 
ζητώντας διευκρινήσεις.

9. Αριθ. 255/2003 του κ. Gerard Keyser (γαλλικής ιθαγένειας), σχετικά με εικαζόμενη 
διπλή φορολόγηση κεφαλαίων

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Volker Heydt (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από 
την Επιτροπή

10. Αριθ. 470/2001 του κ. Andrew Watson, βρετανού υπηκόου, σχετικά με τα ταξίδια 
στην ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό τις αγορές και τη στάση των βρετανικών τελωνειακών 
και φορολογικών αρχών

Αριθ. 813/2001, του κ. Michael Newton, βρετανού υπηκόου, σχετικά με τα ταξίδια του, για 
αγορές, στην ηπειρωτική Ευρώπη και τη στάση των βρετανικών τελωνειακών και 
φορολογικών αρχών

Αριθ. 846/2001, της κας Patricia Joyce Gray, βρετανίδας υπηκόου, σχετικά με τα μέτρα 
ελέγχου των βρετανικών τελωνείων 

Αριθ. 921/2001 του κ. Bill Kristofferson, βρετανού υπηκόου, σχετικά με  αγορές που 
πραγματοποίησε στην ηπειρωτική Ευρώπη και με τη συμπεριφορά των βρετανικών 
τελωνειακών αρχών

Αριθ. 957/2001 του κ. David Williams (βρετανού υπηκόου), σχετικά με ταξίδια για αγορές 
στην Ευρώπη και κατάργηση των ελευθέρων δασμολογικών εισφορών πωλήσεων

Αριθ. 961/2001, του κ. Johnson Adedeji Ibitola, βρετανού υπηκόου, σχετικά με τα ταξίδια 
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στην ηπειρωτική Ευρώπη με σκοπό την αγορά οινοπνευματωδών και τσιγάρων και τη 
συμπεριφορά των βρετανικών τελωνειακών και φορολογικών αρχών

Αριθ. 139/2002, του κ. Brian Jones, βρετανού υπηκόου, 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

Αριθ. 577/2002 της κ. Phillips Cath, βρετανίδας υπηκόου, σχετικά με την κατάσχεση του 
αυτοκινήτου της λόγω εικαζόμενου λαθρεμπορίου καπνού, από τις τελωνειακές αρχές του  
Dover
Αριθ. 915/2002 του κ. Graham Bathurst, βρετανού υπηκόου, σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία αγαθών - οδηγία 92/12/ΕΟΚ
Αριθ. 1118/2002 της κ. Kelly Hughes, (βρετανικής ιθαγένειας), σχετικά με την κατάσχεση 
αγαθών που εισάγονται από την Ευρώπη
και
Αριθ. 497/2006 του R. Chamberlain, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την εισαγωγή 
καπνού από τη Γαλλία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την εικαζόμενη κατάσχεση του οχήματός 
του

Ομιλητές: ο πρόεδρος, David Vasak (εκπρόσωπος της Επιτροπής), John Purvis (μέλος της
Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων) και David Lowe (Επικεφαλής Τμήματος).
Απόφαση:  Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από 
την Επιτροπή. Θα ζητηθεί με την Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων κοινή 
προσέγγιση προς την Επιτροπή. Τα μέλη εκφράζουν τον προβληματισμό τους σχετικά με το
πάγωμα από την Επιτροπή των διαδικασιών για παράβαση χωρίς προηγούμενες αποδείξεις για 
βελτίωση της κατάστασης στα τελωνεία και ενώ δεν υπάρχουν πραγματικά ένδικα μέσα τα 
οποία να μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι αναφέροντες και οι καταγγέλλοντες.

11. Αριθ. 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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Andrea Liesenfeld (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση:  Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από
την Επιτροπή Αναφορών της γερμανικής βουλής, στην οποία θα σταλεί προς γνωμοδότηση.

12. Αριθ. 722/2005  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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Olivier Tell (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση:  Ολοκληρώνεται η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής. Θα 
σταλεί επιστολή στις Μαλτέζικες αρχές ζητώντας λύση στο  συγκεκριμένο θέμα.
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13. Αριθ. 31/2006 του Giampiero Angeli, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 
21 υπογραφές, σχετικά με μείζονες κινδύνους για την υγεία λόγω διοξινών από τη διάθεση 
αποβλήτων

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και ο Φώτιος Παπούλιας (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση:  Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από 
τον αναφέροντα.

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

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Jan Cortvriend (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Kathy Sinnott.
Απόφαση:  Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από 
την Επιτροπή.

15. Αριθ. 484/2006 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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Balázs Gergely (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση:  Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

16. Αριθ. 796/2005 των Marisol Montes και 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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και η Ana Rios Olmedo (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς με την απάντηση της Επιτροπής.

17. Αριθ.  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 παραβίαση των
περιβαλλοντικών οδηγιών

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος, ο José-Manuel Servert (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Luis Yañez-
Barnuevo García και Μανώλης Μαυρομμάτης.
Απόφαση: Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς με την απάντηση της Επιτροπής.

18. Αριθ. 71/2006 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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος, José-Manuel Servert (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και David
Hammerstein Mintz.
Απόφαση:  Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από 
την Επιτροπή.
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Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.35 π.μ..

*
* * *

*
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 3.03 μ.μ. υπό την προεδρία του Marcin Libicki, προέδρου.

19. Αριθ. 261/2001 της κας Στέλλας Ζαχαριά, ελληνίδας υπηκόου, εκ μέρους της ένωσης 
"Ζακυνθινή Δράση για την προστασία του Φυσικού και Πολιτιστικού Περιβάλλοντος", 
σχετικά με την προστασία της θαλάσσιας χελώνας Καρέτα-Καρέτα στον κόλπο του Λαγανά 
(Ζάκυνθος) όπου ζει,
και
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 caretta-caretta

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Μαρία Βίτσου και Στέλλα Ζαχαριά, (αναφέρουσες), Κυριάκος Ψίχας
(Ελληνική Μόνιμη Αντιπροσωπεία), Στέφανος Αμπατζής, Μανώλης Μαυρομμάτης, Μαρία 
Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου και Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου.
Απόφαση:  Θα συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών αναμένοντας απάντηση από τις ελληνικές 
αρχές σχετικά με την εξεύρεση λύσης στη συγκεκριμένη υπόθεση.

20. Αριθ. 0582/2005, της Κασσιανής-Αννίτας Κουτσουβέλη, ελληνικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την έλλειψη κρατικής ενίσχυσης για την ανακαίνιση κάστρου στη Μάνη, στη 
Νότιο Πελοπόννησο

Ομιλητές: ο πρόεδρος,  Jaqueline Pacaud (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Μανώλης Μαυρομμάτης
και Kathy Sinnott.
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς με την απάντηση της Επιτροπής.

21. Αριθ. 371/2006 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
και 
Αριθ. 388/2006 του E.M.G.M., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την ασυμβατότητα με τις 
οδηγίες 92/43/ΕΚ και 97/11/ΕΚ για υπαίθριο ορυχείο στον τόπο κοινοτικής σημασίας "Alto 
Sil"

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Yolanda Villar (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και David Hammerstein
Mintz.
Απόφαση: Θα συνεχιστεί η εξέταση των αναφορών αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από
την Επιτροπή και θα σταλεί ειδική επιστολή στον Επίτροπο Στάυρο Δήμα.

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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Arkadiusz Langer (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση των αναφορών μετά την απάντηση της Επιτροπής.

23. Αριθ. 095/2005, 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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Sara Sousa de Macedo (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

24. Αριθ.  397/2006 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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Thea Emmerling (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής 
Αντίγραφο της Πράσινης Βίβλου της Επιτροπής θα κοινοποιηθεί στον αναφέροντα.

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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Henrik Paulander (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής . Η
Επιτροπή έχει ζητήσει γραπτή επιβεβαίωση.

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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Dimitrios Kontizas (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

27. 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

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Ricardo Llopis (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Luis Yañez-Barnuevo 
García, Carlos José Iturgaiz Angulo και Miguel Angel Martínez Martínez.
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

28. Αριθ. 1218/2003 του John Benson, βρετανού υπηκόου σχετικά με δικαιώματα 
σύνταξης των εργαζομένων σε εταιρεία χάλυβα στο Cardiff

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Françoise Berthiaume (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.
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29. Αριθ.  852/2005 του Nagy Gabór, 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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Françoise Berthiaume (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

30. Αριθ. 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/EΟΚ του Συμβουλίου

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Françoise Berthiaume (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

31. Αριθ. 23/2006 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

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Ruth Paserman (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

32. Αριθ.  275/2006 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

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Jonas Alberg (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Simon Busuttil.
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από 
την Επιτροπή.

33. Αριθ. 384/2006 του Enza Sarcià Martorino (ιταλικής ιθαγένειας), σχετικά με
εργατική διένεξη στη Γερμανία

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Σουλτάνα Πασχαλίδου (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

34. Αριθ. 247/2006 του Gilbert Favero, εικαζόμενης λουξεμβουργιανής ιθαγένειας, 
σχετικά με το πρόβλημά του όσον αφορά την αναγνώριση στη Γερμανία μιας απόφασης 
διαζυγίου που εξεδόθη στο Λουξεμβούργο.

Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και Katja Lenzing (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 
Απόφαση: Θα ολοκληρωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

35. Αριθ. 230/2006 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
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Οι ομιλητές: ο πρόεδρος και An Baeyens (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: Θα συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς αναμένοντας περαιτέρω πληροφορίες από 
την Επιτροπή.
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*
**

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 5.15 μ.μ. για 5 λεπτά
*

**

36. Έγκριση της έκθεσης για τα αποτελέσματα της αποστολής πραγματογνωμοσύνης 
στην Ισπανία (Ανδαλουσία, Βαλένθια, Μαδρίτη) σχετικά με την εφαρμογή των νόμων περί 
ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών.

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Michael Cashman (συν-εισηγητής), Christina Gutiérrez-Cortines, Carlos 
Carnero González, Joan Calabuig Rull, David Hammerstein Mintz, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Luis Herrero-Tejedor και José Manuel Servert και Paolo 
Silva (εκπρόσωπος της Επιτροπήs).

Η έκθεση και οι παρακάτω συστάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία και εγκρίθηκαν με 15 ψήφους υπέρ 
και 3 κατά.

Συστάσεις:

• Ζητεί από την Επιτροπή να λάβει υπόψη και να αξιολογήσει τα θέματα της παρούσας
αναφοράς, ειδικότερα όσον αφορά ενδεχόμενη παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας
και των βασικών δικαιωμάτων και αρχών των συνθηκών της ΕΕ δεδομένου ότι πλήττουν
τους πολίτες - θύματα της αστικοποίησης.

• Καλεί τις ισπανικές αρχές και τις τοπικές κυβερνήσεις, ειδικότερα την κυβέρνηση της
Βαλένθια, που υποχρεούνται να σέβονται και να εφαρμόζουν τις διατάξεις των
συνθηκών της ΕΕ και την κοινοτική νομοθεσία, να αναγνωρίσουν τα νόμιμα δικαιώματα
των ατόμων στην νόμιμα αποκτηθείσα ιδιοκτησία τους και να καθορίσουν, βάσει του 
νόμου, συγκεκριμένα κριτήρια σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 33 του ισπανικού 
Συντάγματος που αφορά το δημόσιο συμφέρον, με στόχο την πρόληψη και την 
απαγόρευση της κατάχρησης των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας  με αποφάσεις των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών.

• Θέτει σε αμφισβήτηση τις μεθόδους καθορισμού και την συχνά υπερβολική εξουσία που 
έχει δοθεί στην πράξη στους επιχειρηματίες και εργολάβους έργων πολεοδομίας εκ
μέρους τοπικών αρχών εις βάρος των τοπικών κοινοτήτων και των πολιτών που έχουν τις
κατοικίες τους και τις νόμιμα αποκτηθείσες περιουσίες τους στις περιοχές αυτές..

• Προτρέπει τις τοπικές αρχές να προβαίνουν σε διαβούλευση με τους πολίτες τους και να
τους επιτρέπουν να συμμετέχουν σε σχέδια αστικής ανάπτυξης ώστε να ενθαρρύνεται η
αποδεκτή και σταθερή αστική ανάπτυξη όπου είναι απαραίτητη, προς τον συμφέρον των 
τοπικών κοινοτήτων και όχι προς το συμφέρον μόνο των επιχειρηματιών, μεσιτικών 
γραφείων, εργολάβων και λοιπών.

• Καταδικάζει σθεναρά την πρακτική ορισμένων επιχειρηματιών να υποσκάπτουν, με
πρόσχημα τη νόμιμη κατοχή γης από ευρωπαίους πολίτες, την καταγραφή των 
περιουσιών και ζητεί από τις τοπικές αρχές να ορίσουν ορισμένες νομικές εγγυήσεις 
κατά της πρακτικής αυτής.

• Ζητεί από περιφερειακές αρχές να δημιουργήσουν ειδικά διοικητικά δικαστήρια με
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τοπικούς συνηγόρους του πολίτη, στους οποίους θα μπορούν να υποβάλουν τις
αναφορές τους οι ανεξάρτητες ερευνητικές υπηρεσίες και που θα έχουν τη δυνατότητα 
διαιτησίας όσον αφορά διενέξεις για σχέδια αστικοποίησης, και στις οποίες θα έχουν 
πρόσβαση δωρεάν αυτοί που θίγονται από προγράμματα αστικοποίησης, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που αποτελούν θύματα παράνομων συμφωνιών σε θέματα 
ιδιοκτησίας σχετικά με σχέδια πολεοδομικής ανάπτυξης χωρίς άδεια..

• θεωρεί ότι στις περιπτώσεις που απαιτείται αποζημίωση για την απώλεια ιδιοκτησίας, 
αυτό θα πρέπει να γίνεται με τις σωστές τιμές και σύμφωνα με τη ν ομολογία του
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και των Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

37. Αναφορές υπό το σημείο Β
Οι αναφορές  αριθ. 319/2006, 392/2006, 399/2006, 431/2006 και 458/2006 ολοκληρώθηκαν
βάσει της απάτνησης της Επιτροπής. Η αναφορά 340/2006 θα μεταφερθεί από το τμήμα B στο
A.  

38. Ημερομηνία και τόπος της επόμενης συνεδρίασης

Βρυξέλλες,
Τετάρτη 2 Μαΐου 2007, στις 9.00 π.μ. και  3 μ.μ.

  
Η συνεδρίαση λήγει στις 6.20 μ.μ.
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