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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 2ας Μαΐου 2007, από 9.30 π.μ. έως 12.30 μ.μ. και από 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

1. Συνεδρίαση των συντονιστών (9.30 π.μ. -10.00 π.μ.)

Στις 10.00 π.μ.

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.05 π.μ. την Τετάρτη 2 Μαΐου 2007 υπό την προεδρία του
Marcin Libicki, Προέδρου.

2. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 388.482)

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τις εξής τροποποιήσεις: Η εξέταση των σημείων 22 
(αναφορά 0391/2005) και 25 (αναφορά 0176/2006) αναβάλλεται για προσεχή συνεδρίαση
κατόπιν αιτήματος των αναφερόντων. Αποφασίζεται εξάλλου να συζητηθεί το σημείο 17 
(αναφορά 1149/2003) μετά το σημείο 24 (αναφορά 1259/2003). Ο πρόεδρος πληροφορεί τα 
μέλη ότι οι αναφέροντες θα είναι παρόντες για την εξέταση των σημείων 9 (αναφορά
0045/2006), 10 (αναφορά 0851/2005), 17 (αναφορά 1149/2003), 23 (αναφορά 0142/2006) και 
24 (αναφορά 1259/2003).

3. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 27 Φεβρουαρίου 2007 (PE 386.543)

Τα πρακτικά της 27ης Φεβρουαρίου 2007 εγκρίνονται.

4. Ανακοινώσεις του Προέδρου
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Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι περατώνεται η εξέταση των ακόλουθων αναφορών: η αναφορά
0737/2004, που αφορά την ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής εκστρατείας για τις 
ευρωπαϊκές εκλογές στην Τσεχία, θα περατωθεί επειδή δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν 
αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τους ισχυρισμούς του αναφέροντος στη διάρκεια της 
έρευνας που διεξήχθη σε συνεργασία με το Γραφείο Πληροφοριών του ΕΚ στην Πράγα. Η
αναφορά 0358/2006 θα περατωθεί με την γραπτή επιβεβαίωση η οποία ελήφθη από την 
Επιτροπή και αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 2004/38/ΕΚ. Τέλος, η αναφορά 1112/2001 θα 
περατωθεί βάσει της προφορικής απάντησης της Επιτροπής στην αναφορά 1113/2002 η οποία 
πραγματεύεται το ίδιο ζήτημα, απάντηση που δόθηκε στη συνεδρίαση της 11ης Απριλίου 2007.

5. Διάφορα

Ουδέν.

6. Ανακοινώσεις του Προέδρου σχετικά με αποφάσεις των συντονιστών

Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής: 

Το σχέδιο προγράμματος για επίσκεψη αντιπροσωπείας πραγματογνωμοσύνης στην Πολωνία η 
οποία θα διεξαχθεί στις 11-14 Ιουλίου 2007 εξετάσθηκε και εγκρίθηκε από τους συντονιστές. Η
επίσκεψη θα εξυπηρετήσει κυρίως την έρευνα επί ζητημάτων που προέκυψαν με τις αναφορές 
σχετικά με τη Via Baltica. Ο πρόεδρος ενημερώνει την επιτροπή ότι εξακολουθεί να παραμένει 
ελεύθερη μία θέση που μπορεί να καταληφθεί από την Ομάδα ALDE ή την EPP οι οποίες δεν 
έχουν μέχρι στιγμής ορίσει ένα μέλος στην αντιπροσωπεία. Επιπλέον, οι συντονιστές 
συμφώνησαν ότι η προγραμματισμένη επίσκεψη πραγματογνωμοσύνης στην Ιρλανδία θα πρέπει 
να διεξαχθεί στις 26-29 Ιουνίου 2007, ήτοι μετά από τις γενικές βουλευτικές εκλογές στην
Ιρλανδία. Οι συντονιστές εξέτασαν πιθανά θέματα που θα μπορούσαν να καλυφθούν κατά την
επίσκεψη και συμφώνησαν ότι πρέπει να προβλεφθούν συναντήσεις στα Υπουργεία Γεωργίας
και Περιβάλλοντος και με υπαλλήλους του Οργανισμού Προστασίας Περιβάλλοντος. Ο 
πρόεδρος καλεί τις πολιτικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν ακόμη ορίσει μέλη στην αντιπροσωπεία 
να το πράξουν εν ευθέτω χρόνω. Τέλος, ο πρόεδρος ενημερώνει την επιτροπή ότι οι συντονιστές 
συμφώνησαν στο ότι η επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει άδεια για την πραγματοποίηση επίσκεψης
πραγματογνωμοσύνης στο Loiret - Orléans η οποία θα διεξαχθεί αργότερα μέσα στο τρέχον έτος 
και πιθανώς τον Οκτώβριο.

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι οι συντονιστές συζήτησαν και ενέκριναν σχέδιο προφορικής
ερώτησης προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο που αφορά το θέμα της σκλήρυνσης κατά 
πλάκας. Το θέμα αυτό εξετάστηκε παλαιότερα στην επιτροπή και επανήλθε στο προσκήνιο με τη 
Γερμανική Προεδρία στη διάρκεια επίσκεψης αντιπροσωπείας της επιτροπής στο Βερολίνο στις
22 Μαρτίου 2007. Συμφωνήθηκε να κατατεθεί προφορική ερώτηση στη σύνοδο ολομελείας του 
Μαΐου. Επιπλέον, ο πρόεδρος ενημερώνει την επιτροπή ότι οι συντονιστές συμφώνησαν στη 
σύνταξη προφορικής ερώτησης σχετικά με την απάντηση της Επιτροπής στην έκθεση της 
επιτροπής για την τελευταία επίσκεψη αντιπροσωπείας πραγματογνωμοσύνης στην Ισπανία με 
προοπτική να κατατεθεί στη σύνοδο ολομελείας του Ιουνίου. Τέλος, ο πρόεδρος ενημερώνει την
επιτροπή ότι οι συντονιστές διεξήγαγαν γενική συζήτηση σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο της 
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ευρύτερης χρήσης της διαδικασίας καταθέσεως προφορικών ερωτήσεων από την Επιτροπή 
Αναφορών.

Οι συντονιστές αποφάσισαν ότι θα πρέπει να διαβιβαστούν στις αρχές της Λετονίας οι 
μεμονωμένες περιπτώσεις που περιγράφονται σε αναφορές σχετικά με την κατάσταση της 
Ρωσόφωνης μειονότητας στη Λετονία με αίτημα να επανεξετασθεί η κάθε μία περίπτωση 
ξεχωριστά. Θα μπορούσε να ζητηθεί η γνώμη της επιτροπής LIBE με προοπτική να διοργανωθεί
κοινή ακρόαση πάνω στο θέμα των πολιτών της ΕΕ που δεν έχουν ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

7. Αναφορά αριθ. 0858/2006, του Andres Martinez Espinosa, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης καταναλωτών «Junta Central de Usuarios del Vinalopó, 
L'Alacanti y Consorcio de Aguas de la Marina Baja», σχετικά με το έργο εκτροπής 
των υδάτων των «Júcar-Vinalopó» στη Βαλένθια

Αναφορά αριθ. 0859/2006, της Gema Amor Perez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Generalitat Valenciana, σχετικά με την κατασκευή αγωγού για τη μεταφορά των 
υδάτων των «Júcar-Vinalopó» σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο.
- ψηφοφορία επί των συστάσεων

Η εξέταση των αναφορών αυτών ήταν ήδη αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση των 
συντονιστών στις 11 Απριλίου 2007. Δεδομένου ότι η εξέταση πολλών παρεμφερών αναφορών 
σχετικά με το ίδιο θέμα ολοκληρώθηκε στη συνεδρίαση στις 20-21 Νοεμβρίου 2006 επί τη βάσει 
της απάντησης της Επιτροπής, η Γραμματεία προέβη στη σύσταση να κριθούν παραδεκτές οι 
νέες αναφορές, να διαβιβασθεί στον αναφέροντα η απάντηση της Επιτροπής επί των 
προηγουμένων αναφορών και στη συνέχεια να περατωθούν.

Σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη κατά την τελευταία συνεδρίαση, ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι 
δεν θα διεξαχθεί ανοικτή συζήτηση. Μόνο δύο μέλη λαμβάνουν τον λόγο (παρουσία του 
αναφέροντος κ. Andreas Martinez Espinosa και του κ. José Ramón García Antón εκπροσώπου 
της Κυβέρνησης της Βαλένθιας). Πρώτα, ο κ. Carlos Iturgaiz, ο οποίος ζητά να εξετασθούν 
περαιτέρω οι αναφορές λαμβάνοντας υπόψη τα νέα στοιχεία. Αντιθέτως, ο δεύτερος ομιλητής, κ. 
Joan Calabuig, υποστηρίζει τις συστάσεις της Γραμματείας.

Απόφαση: Αποφασίζεται με 13 ψήφους υπέρ, 8 ψήφους κατά και καμία αποχή να 
ακολουθηθούν οι συστάσεις της Γραμματείας και να περατωθεί η εξέταση των αναφορών.

8. Γνωμοδότηση για παρακολούθηση της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου

Η κ. Diana Wallis (συντάκτρια) εκθέτει τις απόψεις της και παρουσιάζει ορισμένα σημεία που 
θα ήθελε να θίξει στη γνωμοδότηση. Στη συνέχεια, η επιτροπή προβαίνει σε πρώτη ανταλλαγή 
απόψεων στην οποία τον λόγο λαμβάνουν οι βουλευτές Μανώλης Μαυρομμάτης, Michael 
Cashman και Margrete Auken.

Απόφαση: η Επιτροπή θα μπορούσε να εγκρίνει τη γνωμοδότηση τον Ιούνιο ή Ιούλιο, ανάλογα 
με το περαιτέρω χρονοδιάγραμμα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων.
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9. 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).

Τον λόγο λαμβάνουν οι Jules Woodell (αναφέρων), Marc Goodacre (Επιτροπή), Richard Corbett, 
Michael Cashman, Μανώλης Μαυρομμάτης, Simon Busuttil, Diana Wallis, Inés Ayala Sender και 
ο πρόεδρος.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή. Η επιτροπή θα ζητήσει έγκριση για την εκπόνηση έκθεσης πρωτοβουλίας σύμφωνα 
με το άρθρο 192 και, εάν της δοθεί, θα καλέσει την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων να γνωμοδοτήσουν.

10. 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

Τον λόγο λαμβάνουν οι Baroness Sarah Ludford (αναφέρουσα), Sibylle Grohs (Επιτροπή), 
Μανώλης Μαυρομμάτης και Michael Cashman.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή. Να αποσταλεί ειδική επιστολή στις αρχές του ΗΒ.

11. Αναφορά 0082/2006, της κ. Julia Kelly, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με διακριτική 
μεταχείριση σε βάρος μη κατοίκων της περιοχής από τις βρετανικές τοπικές αρχές 
(παραβίαση του άρθρου 12 της Συνθήκης ΕΚ)

Τον λόγο λαμβάνουν οι Julia Kelly (αναφέρουσα), Ana Herrera de la Casa (Επιτροπή), Gay 
Mitchell και Sarah Ludford.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά και να σταλεί επιστολή στις βρετανικές αρχές.

12. Αναφορά 0691/2005, του Tim Todd, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Φόρουμ 
Πολιτών του Exmouth (Exmouth Citizens Forum), η οποία συνοδεύεται από 3 υπογραφές, 
σχετικά με προτεινόμενα έργα οικιστικής ανάπτυξης τα οποία επηρεάζουν ζώνη 
προστασίας άγριας πανίδας στην περιοχή East Devon (Ηνωμένο Βασίλειο)

Τον λόγο λαμβάνει η Sibylle Grohs (Επιτροπή).

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απάντησης της Επιτροπής.
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13. Αναφορά 0137/2005, του Michael Keating, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ομάδας «Crumlin Against Asbestos», σχετικά με την ανάπτυξη χώρου φύλαξης αμιάντου 
κοντά στην πόλη Crumlin 

Στα έγγραφα της συνεδρίασης περιλαμβάνεται μία επιστολή των Βρετανικών αρχών εις απάντηση 
του αιτήματος της επιτροπής για παροχή ενημερωτικών στοιχείων.
Τον λόγο λαμβάνει η Sibylle Grohs (Επιτροπή).

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

14. Αναφορά 0295/2005, του James Lunney, εικαζόμενης ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ομάδας Δράσης του Nevitt Lusk κατά υπερχωματερής, σχετικά με 
προταθείσα εγκατάσταση υγειονομικής ταφής

Τον λόγο λαμβάνει ο Helmut Maurer (Επιτροπή).

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

15. Αναφορά 0838/2004, του Andrew McGrath, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
ιδρύματος Τάρα, σχετικά με τη ρύπανση της Ιρλανδικής Θάλασσας με πυρηνικά απόβλητα

Τον λόγο λαμβάνουν οι Στέφανος Καραδάρας (Επιτροπή) και Gay Mitchell.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή. Η Επιτροπή is requested to make use of its good offices to encourage a joint 
monitoring mission by the UK και Irish authorities.

16. Αναφορά 0994/2005, του Denis Leonard, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
περιβαλλοντικής ομάδας «Killucan Kinnegad Environment Group», σχετικά με παραβίαση 
πολλών περιβαλλοντικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την ιρλανδική υπηρεσία 
περιβαλλοντικής προστασίας

Τον λόγο λαμβάνει ο Helmut Maurer (Επιτροπή).

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

17. Αναφορά 0274/2006, του κ. Geoffrey Kealty, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
υποτιθέμενες παραβιάσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ από τις τοπικές αρχές στην Corbera de 
Llobregat (Καταλονία, Ισπανία)
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Τον λόγο λαμβάνει η Sophie Breul-Busson (Επιτροπή).

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

18. Αναφορά 0261/2006, της Marta Gumà Bondia, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
κατασκευαστικά έργα στον ποταμό Llobregat στη Βαρκελώνη

Τον λόγο λαμβάνει ο Ignacio Ramallo (Επιτροπή).

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

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

Τον λόγο λαμβάνει ο Arnaud Bouin (Επιτροπή.)

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς βάσει της απάντησης της Επιτροπής.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.18 μ.μ.

***

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

Ο πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης ανακοινώνοντας ότι η Helga Pietzsch, 
υπάλληλος της Γραμματείας εδώ και πολλά χρόνια, η οποία είναι σήμερα παρούσα στη 
συνεδρίαση, πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί. Την ευχαριστεί θερμά για την μεγάλη προσφορά της 
στο έργο της επιτροπής και της εκφράζει τις πιο θερμές ευχές του.

20. Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής Ετήσια Έκθεση 2006 

Ο πρόεδρος καλωσορίζει τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κύριο Νικηφόρο Διαμαντούρο, ο 
οποίος παρουσιάζει στην επιτροπή την ετήσια έκθεσή του για το έτος 2006. Στη συζήτηση που 
ακολουθεί, τον λόγο λαμβάνουν οι βουλευτές Μανώλης Μαυρομμάτης, Michael Cashman, 
Simon Busuttil, Carlos Carnero González, Luciana Sbarbati (εισηγήτρια της έκθεσης της 
επιτροπής σχετικά με την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή) και ο κ. William Floyd 
(Επιτροπή).



PV\671550EL.doc 7/12 PE 388.662v02-00

EL

Απόφαση: η Επιτροπή συμφωνεί στο χρονοδιάγραμμα για την έκθεση της επιτροπής σχετικά με 
την ετήσια έκθεση του Διαμεσολαβητή η οποία προβλέπεται ότι θα εγκριθεί στην επιτροπή στις 
17 Ιουλίου 2007.

21. Προτάσεις του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για τροποποίηση του καθεστώτος του 
Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής παρουσιάζει ορισμένες προτάσεις για την τροποποίηση του 
καθεστώτος του, με τις οποίες θεωρεί ότι θα ενισχυθούν οι δυνατότητες έρευνας που διαθέτει. 
Στη συζήτηση που ακολουθεί, τον λόγο λαμβάνουν οι βουλευτές: Μαρία Ματσούκα 
(συντάκτρια της γνωμοδότησης της Επιτροπής Αναφορών σχετικά με την έκθεση της Επιτροπής 
Συνταγματικών Υποθέσεων), Michael Cashman, Simon Busuttil και Luciana Sbarbati.

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

Τον λόγο λαμβάνουν οι: Βασίλειος Κατσούλης (αναφέρων), Petra Schott (Επιτροπή), Luciana 
Sbarbati, Μαρία Ματσούκα, Kathy Sinnot και ο πρόεδρος.

Απόφαση: Η συνέχεια της αναφοράς αυτής θα αποφασιστεί κατά την επόμενη συνεδρίαση των 
συντονιστών.

23. Αναφορά 1259/2003, του Rocco Margapoti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής των συνοικιών Case rosse και Settecamini, συνοδευόμενη από 3.508 υπογραφές, 
σχετικά με μονάδα διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων

Τον λόγο λαμβάνουν οι Rocco Margapoti (αναφέρων), Lorenzo Pazzagli (Επιτροπή) και Luciana 
Sbarbati.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

24. Αναφορά 1149/2003 του Robert William Henry, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«AMP» («Against More Pylons/ Alternative Means of Power»), συνοδευόμενη από 5 
υπογραφές σχετικά με τη χορήγηση άδειας σχεδιασμού για γραμμή ηλεκτροδότησης

Τον λόγο λαμβάνουν οι Martina Roddy (αναφέρουσα), McGrath (αναφέρων), Liam Cashman 
(Επιτροπή), Kathy Sinnot, Michael Cashman και Marian Harkin.

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς και να αποσταλεί αντίγραφο στην Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς ενημέρωση.
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25. 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

Τον λόγο λαμβάνουν οι James Croke (αναφέρων), Karolina Fras (Επιτροπή), Kathy Sinnot και 
Michael Cashman.

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς και να αποσταλεί επιστολή στις ιρλανδικές 
αρχές.

26. Αναφορά 1374/2002, του Πέτρου Τσελεπίδη, έλληνα υπηκόου, εξ ονόματος του 
"Συλλόγου Εισαγωγέων Κατασκευαστών Εμπόρων και Επαγγελματιών Ηλεκτρονικών και 
Μηχανικών Παιχνιδιών Βορείου Ελλάδος - ΣΗΠΒΕ", σχετικά με την απαγόρευση της 
χρήσης τεχνικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 

Τον λόγο λαμβάνουν οι Γιάννος Τόλιας (Επιτροπή).

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή η αναφορά εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή.

27. Αναφορά 0016/2006, της κ. Sinéad Quinn, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με ισπανικές 
και ιρλανδικές νομοθετικές διατάξεις που συνδέονται με τα δικαιώματα διαμονής και 
ιθαγένειας και περιορίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία εντός των κρατών μελών της ΕΕ

Τον λόγο λαμβάνουν οι Michal Meduna (Επιτροπή), Michael Cashman και Kathy Sinnot.

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς και να αποσταλεί αντίγραφο στην Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων προς ενημέρωση.

28. Αναφορά 0228/2006, της Gerda Margarethe Fikke, ολλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
κρατήσεις ασφάλισης υγείας από τις ολλανδικές αρχές, παρά το γεγονός ότι διαμένει 
μόνιμα και διαθέτει ασφαλιστική κάλυψη στην Ισπανία

Τον λόγο λαμβάνουν οι William Floyd (Επιτροπή) ο οποίος δηλώνει ότι τα προβλήματα που 
επικαλείται ο αναφέρων έχουν επιλυθεί και Michael Cashman.

Απόφαση: Να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς.

29. Αναφορές στο πλαίσιο του σημείου B

Οι αναφορές 192/2004, 770/2004, 792/2004, 45/2005, 496/2005, 769/2005, 906/2005, 928/2005, 
932/2005, 35/2006, 141/2006, 183/2006, 217/2006, 232/2006, 284/2006, 338/2006, 347/2006, 
389/2006, 459/2006, 493/2006, 507/2006, 510/2006 και 546/2006 βάσει της γραπτής απάντησης 
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της Επιτροπής. Οι αναφορές 0992/2005 και 0406/2006 θα συζητηθούν στο πλαίσιο του σημείου 
Α σε προσεχή συνεδρίαση.

30. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Η προσεχής συνεδρίαση έχει προγραμματισθεί να διεξαχθεί την Πέμπτη 7 Ιουνίου 2007, στις 3 
μ.μ. στις Βρυξέλλες.
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