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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
της συνεδρίαση της 6ης Νοεμβρίου 2008, ώρα 9 π.μ έως 12.30 μ.μ. και 3 μ.μ. έως 6.25 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2008, στις 9 π.μ., υπό την προεδρία του Marcin 
Libicki (προέδρου).

1. Συνεδρίαση συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών 9-9.45 π.μ.)

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 9.50 π.μ. υπό την προεδρία του προέδρου Marcin 
Libicki. 

2. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 Καθεστώς της επιτροπής: υπέρ ή κατά της ουδετεροποίησης: όπως και η Διάσκεψη 
των Προέδρων των Επιτροπών, ο Gerardo Galeote, προσπάθησε να αποσπάσει την 
έγκριση για μια επιστολή την οποία σχεδιάζει να αποστείλει στον Πρόεδρο Pöttering 
που θα περιλαμβάνει αναφορά στο θέμα της ουδετέροποίησης των κοινοβουλευτικών 
επιτροπών, οι συντονιστές συμφώνησαν να συστήσει την αποουδετεροποίηση της 
Επιτροπής Αναφορών στο πλαίσιο της επόμενης κοινοβουλευτικής περιόδου και τη 
διατήρηση του σημερινού αριθμού μελών της (40)·

 Απόφαση σχετικά με γνωμοδότηση της Επιτροπής Ελέγχου των Προύπολογισμών για 
την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό 2007: Μετά την επιστολή που απέστειλε ο 
Herbert Bösch, πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου των Προϋπολογισμών, οι 
συντονιστές αποφάσισαν ότι η Επιτροπή Αναφορών δεν θα εκδώσει γνωμοδότηση 
σχετικά με την απαλλαγή για τον προϋπολογισμό του Διαμεσολαβητή για το 2007·

 Αναφορές που εκκερεμούν από την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο: οι 
συντονιστές έχουν λάβει προς ενημέρωση τον κατάλογο αυτών των αναφορών και 
αποφασίζουν ότι θα περιληφθούν κατά το δυνατόν στην ημερήσια διάταξη των 
προσεχών συνεδριάσεων της επιτροπής, κατά προτίμηση στα σημεία Β·

 Αναφορά που υποβλήθηκε στον Πρόεδρο Pöttering σχετικά με το ιρακινό 
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Κουρδιστάν: Οι συντονιστές σημειώνουν την κατάθεση αναφοράς με δεκάδες 
χιλιάδες υπογραφές (501.029) του κουρδικού λαού σχετικά με τη Halabja και την 
επομένη της επίθεσης με χημικά όπλα κατά των κατοίκων από τον Saddam Hussein.  
Οι αναφέροντες ζήτησαν τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα ειδικό 
μνημείο και ανθρωπιστική βοήθεια  για τον τοπικό πληθυσμό που εξακολουθεί να 
υφίσταται τις συνέπειες. Οι συντονιστές ζήτησαν από τη Γραμματεία να 
επικοινωνήσει με τη Γραμματεία της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων για να 
εξετασθεί ποια συνέχεια θα δοθεί ενδεχομένως·

 Αναφορά του κ. Leper (672/07) σχετικά με ενδεχόμενη διερευνητική επίσκεψη στο 
Voralberg (Αυστρία): Οι συντονιστές αποφάσισαν να μην πραγματοποιηθεί 
διερευνητική επίσκεψη·

 Διάφορα:     

- Γνωμοδότηση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων 
(ECON) για τέσσερις αναφορές : Οι συντονιστές επισήμαναν τόσο το ύφος 
όσο και το περιεχόμενο της γνωμοδότησης που ελήφθη από την ECON και 
ανέθεσαν στον πρόεδρο να απαντήσει στην πρόεδρο, κ. Pervenche Berès, 
ευχαριστώντας την για λογαριασμό της επιτροπής και αναφέροντας ότι ήταν 
ένα χρήσιμο μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλες επιτροπές, 
στις οποίες συχνά παραπέμπονται αναφορές αλλά από τις οποίες δεν 
παραλαμβάνονται πάντα γνωμοδοτήσεις· 

- Επιστολή από την Επίτροπο Margot Wallström: οι συντονιστές έλαβαν 
υπό σημείωση την επιστολή που εστάλη εις απάντηση επιστολής που 
απέστειλε η Επιτροπή Αναφορών στον Επίτροπο Günter Verheugen και 
αποφάσισαν να την περιλάβουν στο φάκελο·

- Αίθουσες βιντεοσκόπησης που επιτρέπουν τη συνεχή μετάδοση των 
συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών μέσω του διαδικτύου: Οι 
συντονιστές ζήτησαν από τη Γραμματεία να ζητήσει τη διεξαγωγή των  
συνεδριάσεων της Επιτροπής Αναφορών σε αίθουσες εξοπλισμένες με 
βιντεοκάμερες ώστε να είναι δυνατή η on-line μετάδοση (η Γραμματεία θα 
υποβάλει σχετική έκθεση στην επόμενη συνεδρίαση των συντονιστών). 

3. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 380.890)

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται με τις ακόλουθες αλλαγές:

 Σημείο 23 (Αναφορά 382/2007) - η εξέταση αναβάλλεται για την προσεχή 
συνεδρίαση·

 Το σημείο 19 (Αναφορά 277/2006) θα συζητηθεί πριν από το σημείο 17 (1140/2007) 
προς διευκόλυνση των μελών και της Επιτροπής.

4. Έγκριση των πρακτικών: τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 11ης-12ης Σεπτεμβρίου 
2008 και 6ης και 7ης Οκτωβρίου 2008 εγκρίνονται.

5. Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι:

 η Mairead McGuinness και ο Carlos José Iturgaiz Angulo κωλύονται · 
 Οι αναφέροντες θα παρευρίσκονται για τα ακόλουθα σημεία της ημερήσιας διάταξης 

- σημείο 8: Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη Μασσαλία και 
τη Fos-sur-Mer (29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2008)·
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- σημείο 10: Αναφορά 656/2006 σχετικά με υποτιθέμενες παραβιάσεις των 
οδηγιών της ΕΚ 85/337, 2003/35 και 96/61 από το σχέδιο μερικής αστικής 
ανάπτυξης Cabo Blanco-Buzanada (Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία)·

- σημείο 11: Αναφορέs 773/2006, 258/2006 και 824/2007) για διάφορα 
χωροταξικά σχέδια στη Μαδρίτη·

- σημείο 13: Αναφορέs 568/2007 και 936/2007 για την ασφάλεια των 
πετρελαιοφόρων (Στενά του Γιβραλτάρ)· 

- σημείο 15: Αναφορά 1282/2008 σχετικά με την έλλειψη κατάλληλου 
δημοσιονομικού κανονισμού στην Ουγγαρία (ο αναφέρων παραπονέθηκε στο 
Διαμεσολαβητή για τον τρόπο χειρισμού της αναφοράς του από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και, ως μέσο επανόρθωσης, προσκλήθηκε από τον 
πρόεδρο να μιλήσει ενώπιον της επιτροπής)·  

- σημείο 17: Αναφορά  σχετικά με την κατάσχεση οχημάτων από τις ελληνικές 
αρχές (θα παρευρεθεί επίσης η κ. Γαρυφαλλιά Παραρά, εκπρόσωπο του 
Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας)·

- σημείο 18: Αναφορά 459/07 σχετικά με την ακαδημαϊκή εκπαίδευση πoυ 
απαιτείται στηv Iσπαvία για τηv απόκτηση τoυ διπλώματoς τoυ τεχvικoύ 
ακτιvoλoγικoύ εργαστηρίoυ (η αναφορά 570/2007 θα περιληφθεί επίσης στο 
σημείο αυτό)

- σημείο 25: Αναφορά 282/2008 και 147/2008 για το λογισμικό ανοικτού 
κώδικα, στο πλαίσιο της οποίας αναφέροντες και εμπειρογνώμονες θα 
μιλήσουν ενώπιον της επιτροπής.

 Θα περατωθεί η εξέταση των ακόλουθων αναφορών; 
- Αναφορά 71/2007 με βάση την απάντηση της Επιτροπής στην επιστολή του 

προέδρου της 9ης Ιουνίου 2008·
- Αναφορά 0397/2008 με βάση εμπεριστατωμένη απάντηση από το Διευθυντή 

των μεταφραστικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

 Οι αναφορέs 882/2005 και 1014/2007 θα επανεξετασθούν με βάση τις νέες 
πληροφορίες από τους αναφέροντες. 

6. Διάφορα: 

Ως αποτέλεσμα των προκαταρκτικών συζητήσεων των συντονιστών, η επιτροπή 
αποφάσισε ότι οι αναφορέs 690/2007, 696/2007 και 698/2007 σχετικά με ένα 
σχεδιαζόμενο τουριστικό συγκρότημα στη Ramla l-Hamra (Gozo, Μάλτα) θα 
παραμείνουν κλειστές δεδομένου ότι οι πρόσθετες πληροφορίες που ελήφθησαν δεν 
συνηγορούν υπέρ της επανεξέτασής τους.    

Το λόγο λαμβάνουν: Simon Busuttil, David Hammerstein και ο πρόεδρος.

7. Εξέταση τροπολογιών και ψηφοφορία για το σχέδιο έκθεσης σχετικά με το 
δημοσιονομικό αντίκτυπο της παραπλανητικής διαφήμισης από ηλεκτρονικές 
εταιρείες καταλόγου για επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους (Αναφορέs 
45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 
562/2007 και άλλες) - (2008/2126 (INI)) Εισηγητής:  Simon Busuttil  (PPE-DE)

Το λόγο λαμβάνουν: Michael Cashman, Simon Busuttil (εισηγητής), Inés Ayala
Sender και ο πρόεδρος.
Απόφαση: Εγκρίνονται το σχέδιο έκθεσης στο σύνολό του και το ψήφισμα όπως 
τροποποιήθηκε (19 ψήφοι των ψηφισάντων).  
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8. Εξέταση και έγκριση της έκθεσης σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στη 
Μασσαλία και τη Fos-sur-Mer (29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 2008)

 Αναφορά 74/2006, 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 

 Αναφορά 23/2007, του Gerard Casanova, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης κατά της αποτέφρωσης του Port Saint Louis du Rhône, η οποία συνοδεύεται 
από 52 υπογραφές, σχετικά με τη συνεχιζόμενη λειτουργία αποτεφρωτήραρα 
αποβλήτων 

Το λόγο λαμβάνουν: Djamila Saidi Rebbadj και Gerard Casanova (αναφέροντες), ο 
δικηγόρος Chetrit (εξ ονόματος των τοπικών αρχών του Fos-sur-Mer), Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg, Μαρία Παναγιωτοπούλου-Κασσιώτου, Marie-Claude Blin
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Marie-Hélène Descamps και ο πρόεδρος.
Απόφαση: Το σχέδιο έκθεσης εγκρίνεται· θα συνεχισθεί η εξέταση των δύο αναφορών 
και έχουν ζητηθεί συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επιτροπή (η Επιτροπή 
αξιολογούσε τις απαντήσεις των γαλλικών αρχών στις προειδοποιητικές επιστολές 
που απευθύνονται σε αυτές). 

9. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ης διερευνητικής επίσκεψης στη Βουλγαρία 
(27-30 Οκτωβρίου 2008)

Το λόγο λαμβάνουν: David Hammerstein και ο πρόεδρος.
Απόφαση: σχέδιο έκθεσης θα υποβληθεί προς εξέταση στη συνεδρίαση της επιτροπής 
του Ιανουαρίου  

10. Αναφορά 0656/2006, του κ. José Antonio Reveron Gonzalez, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του σοσιαλιστικού κόμματος PSOE – Τοπικό Συμβούλιο Arona -
Τενερίφης, σχετικά με υποτιθέμενες παραβιάσεις των οδηγιών της ΕΚ 85/337, 
2003/35 και 96/61 από το σχέδιο μερικής αστικής ανάπτυξης Cabo Blanco-Buzanada 
(Κανάριοι Νήσοι, Ισπανία)

Το λόγο λαμβάνουν: Robert Atkins (επί της διαδικασίας), David Hammerstein, José 
Antonio Reveron Gonzalez (αναφέρων), Maria del Pino de Leon Hernandez (εξ 
ονόματος των τοπικών αρχών), Jose Maria Ramos Florido (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Μανώλης Μαυρομμάτης, Manuel Medina Ortega και ο πρόεδρος.
Απόφαση: διεξάγεται ψηφοφορία και, ως αποτέλεσμα, περατώνεται η εξέταση της 
αναφοράς. 

11. Αναφορά 0773/2006, της Elena Biurrun Sainz de Rozas, ισπανικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 6 υπογραφές, σχετικά με παραβιάσεις των οδηγιών 
79/409/ΕΟΚ και 92/43/ΕΚ από τις τοπικές αρχές της Κοινότητας της Μαδρίτης

Αναφορά 0258/2006, του Luis Remacha Elvira, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Platforma de Vecinos contra el Nuevo Plan General de Ordenación Urbana 
(PGOU) de Galapagar (Μαδρίτη), η οποία συνοδεύεται από περισσότερες από 91 
υπογραφές, σχετικά με παρατυπίες σε σχέση με την έγκριση και την υλοποίηση του 
νέου γενικού χωροταξικού σχεδίου (PGOU)

Αναφορά 0824/2007, της Margarita Gonzales Gomez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με εικαζόμενες παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τα αστικά έργα 
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στις περιοχές Moralzarzal, Torrelodones, Rascafria, Las Rozas και Galapagar 
(Μαδρίτη)

Το λόγο λαμβάνουν: Elena Biurrun Sainz de Rozas, Ricardo Roquera (αναφέροντες 
που υπέβαλαν συμπληρωματική τεκμηρίωση), Carlos Galbeno Gonzales (δήμαρχος 
του Torrelodones), Livia Castillo Pascual (εξ ονόματος της Margarita Gonzáles 
Gómez - αναφέρουσας), Mariam Sanchez Guisandez (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Carlos Carnero González, David 
Hammerstein, Robert Atkins (επί της διαδικασίας) και ο πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

12. Αναφορά 0217/2007, του Javier Sanchis Marco, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
απουσία μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος στη Masalaves (Βαλένθια) σε 
σχέση με τη δραστηριότητα μιας τοπικής πλινθοποιίας

Το λόγο λαμβάνουν: Amalia Gonzalez de Paz (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και ο 
πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

13. Αναφορά 0568/2007, του Antonio Munoz Secilla, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την υποτιθέμενη παραβίαση των κοινοτικών κανονισμών σχετικά με την ασφάλεια 
των πετρελαιοφόρων διπλού κύτους

Αναφορά 0936/2007, του κ. Antonio Munoz Secilla, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ομάδας δράσης «Verdemar-Ecologistas en Acción» (San Roque, 
Ισπανία), σχετικά με τις επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις των μεταφορών 
πετρελαίου που εκτελούνται στο λιμένα του Γιβραλτάρ και την ανάγκη 
τροποποίησης της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Το λόγο λαμβάνουν: Angela Aguilera Cavijo (εξ ονόματος του αναφέροντος), Daniel 
Warin (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Luis de Grandes Pascual, David Hammerstein, 
Inés Ayala Sender, José Javier Pomés Ruiz και ο πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή· ο πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή προς τις 
αρμόδιες αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου για να τις ενημερώσει σχετικά με τη 
συζήτηση του θέματος στην επιτροπή και θα διαβιβάσει πληροφορίες σχετικά με την 
αναφορά στην Επιτροπή Μεταφορών η οποία ετοιμάζει έκθεση για το θέμα αυτό. 

14. Σχέδιο έκθεσης σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης της 
Ισπανίας στα ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών (2008/2248(INI), 
Εισηγήτρια  Margrete Auken (Verts/ALE) - 1η ανταλλαγή απόψεων 

Ο εισηγητής προβαίνει σε εισαγωγική δήλωση στην οποία περιγράφονται οι βασικές 
ανησυχίες που πρέπει να εξεταστούν στην έκθεση και συντάσσεται με την πρόταση του κ. 
José Manuel García-Margallo να καλέσει εκπρόσωπο της ισπανικής κυβέρνησης σε 
προσεχή συνεδρίαση της Επιτροπής.

Το λόγο λαμβάνουν: Margrete Auken (εισηγήτρια), José Manuel García-Margallo y 
Marfil, David Hammerstein και ο πρόεδρος.
Απόφαση: πρώτη ανταλλαγή απόψεων σχετικά με σχέδιο έκθεσης που έχει 
προογραμματισθεί για τη συνεδρίαση της επιτροπής του Δεκεμβρίου.
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Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.30 μ.μ. και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ. υπό την 
προεδρία του Marcin Libicki (προέδρου). 

15. Αναφορά αριθ. 1282/2008, του István Richard Patyi, ουγγρικής ιθαγένειας σχετικά 
με την έλλειψη κατάλληλου δημοσιονομικού κανονισμού στην Ουγγαρία

Το λόγο λαμβάνουν: István Richard Patyi (αναφέρων), William Floyd (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής), Alexandra Dobolyi, Michael Cashman, Simon Busuttil και ο 
πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με τη νέα τεκμηρίωση που θα προσκομίσει ο 
αναφέρων.

16. Αναφορά 1140/2007, του κ. Jose Manuel Ruiz Alvarez, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με το φορολογικό καθεστώς διακριτικής μεταχείρισης των ισπανών υπηκόων που 
διαμένουν σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ και όχι στην Ισπανία

Το λόγο λαμβάνουν: Manuel Altemir Mergelina (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και ο 
πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

17. Αναφορά 0277/2006, του Vitor Chatinho, πορτογαλικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
υποτιθέμενη παράλειψη των πορτογαλικών αρχών να συμμορφωθούν με τις αρχές 
της ΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας

Το λόγο λαμβάνουν: Anne-Marie Bruhn (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Michael
Cashman (που αναπληρώνει τον πρόεδρο).
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

18. Αναφορά 0264/2007, του Adam Grima, μαλτεζικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας «B. Grima and Sons Ltd», σχετικά με παραβιάσεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις από την υπηρεσία μεταφορών της Μάλτας

Το λόγο λαμβάνουν: Maria Raffaella Assetta (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Simon
Busuttil και Michael Cashman (που αναπληρώνει τον πρόεδρο).
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Επιτροπής. 

19. Αναφορά 594/2002 του Παρασκευά Λουλουδάκη, (ελληνικής και ιταλικής 
ιθαγένειας), σχετικά με την κατάσχεση των αυτοκινήτων του από τις ελληνικές 
αρχές, αναφορά 597/2002 του Πέτρου Παπαδόπουλου (ελληνικής ιθαγένειας),  
αναφορά 83/2003 του Νικόλαου Αδαμόπουλου (ελληνικής ιθαγένειας), αναφορά 
1233/2003 του Ιωάννη Λάμπρου (ελληνικής ιθαγένειας),  αναφορά 1257/2003 του 
Mario Vogna (ιταλικής ιθαγένειας),  αναφορά 54/2004 του Χρήστου Ρήνη (ελληνικής 
ιθαγένειας),  αναφορά 49/2005 της Anna Zecchino (ιταλικής ιθαγένειας), αναφορά 
57/2005 του Αναστάσιου Θεοδωρίδη (ελληνικής ιθαγένειας), αναφορά 60/2005 του 
Κωνσταντίνου Ιατρού (ελληνικής ιθαγένειας),  αναφορά 61/2005 της Carola Lemke-
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Leontoglou (γερμανικής ιθαγένειας), αναφορά 64/2005 της Χριστίνας Τσιχλάκη 
(ελληνικής ιθαγένειας), αναφορά 71/2005 του Χρήστου Ρήνη (ελληνικής ιθαγένειας),  
αναφορά 94/2005 του Παρασκευά Λουλουδάκη (ιταλικής ιθαγένειας),  αναφορά 
171/2005 της Viviana Dolcetti (ιταλικής ιθαγένειας),  αναφορά 242/2005 της Regina 
Vecchi (ιταλικής ιθαγένειας), αναφορά 397/2005 του Γεωργίου Κουρμούζα, 
(ελληνικής ιθαγένειας), αναφορά 547/2005 του Keith Salter (βρετανικής ιθαγένειας), 
αναφορά 629/2005 του Klaus Schirmer (γερμανικής ιθαγένειας), αναφορά 661/2005 
του Χρήστου Κρικόνα (ελληνικής ιθαγένειας),  αναφορά 816/2005 του Michael 
Sachanidis (αυστριακής ιθαγένειας), αναφορά 817/2005 του Norbert Alexκαιer Wich 
(αυστριακής ιθαγένειας), αναφορά 60/2006 του Πέτρου Παπαδόπουλου (ελληνικής 
ιθαγένειας), αναφορά 596/2006 του Οδυσσέα Ποιμενίδη (ελληνικής ιθαγένειας), 
αναφορά 650/2006 του J.V. (ελληνικής ιθαγένειας), αναφορά 722/2006 της Anja
Neumann (γερμανικής ιθαγένειας), αναφορά 383/2007 του G. M. (βρετανικής 
ιθαγένειας), αναφορά 521/2007 του Paolo Melissano (ιταλικής ιθαγένειας), αναφορά 
931/2008 του Απόστολου Ζέρβα (ελληνικής ιθαγένειας) επί του ιδίου θέματος.

Το λόγο λαμβάνουν: Παρασκευάς Λουλουδάκης, Πέτρος Παπαδόπουλος, Απόστολος 
Ζέρβας, Χρήστος Ρήνης, Silvana Mininno, Κωνσταντίνος Ποιμενίδης (αναφέροντες), 
Γαρυφαλλιά Παραρά, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών της Ελλάδας, 
Ιάκωβος Ιακωβίδης (Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ), David Friggieri 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Inés Ayala Sender, Rainer Wieland, Simon Busuttil και 
Michael Cashman (που αναπληρώνει τον πρόεδρο).
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς, ο πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή 
στις αρμόδιες ελληνικές αρχές, ενδεχομένως όσον αφορά τη δυνατότητα παροχής 
χαριστικής χρηματικής αποζημίωσης στους αναφέροντες που υπήρξαν θύματα αυτής 
της πρακτικής.

20. Αναφορά 0459/2007, του Jesus Luis Morillo Fernandez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ελλείψεις στην επαγγελματική κατάρτιση των ισπανών ακτινολόγων

Αναφορά 0570/2007, του Jesus Luis Morillo Fernandez, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση από την Ισπανία της ελεύθερης κυκλοφορίας των 
ισπανών εργαζομένων

Το λόγο λαμβάνουν: Jesus Luis Morillo Fernandez (αναφέρων), Αριστείδης 
Λαυρέντζος, (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Francisco Javier Montero Gaspar
(Αναφοράer) και ο πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· ο πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή 
στις ισπανικές αρχές.

21. Αριθ. 282/2008, του Graham Taylor, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του Open
Forum Europe, σχετικά με τις επιπτώσεις της εξάρτησης των ΤΠΕ από έναν πωλητή 
για τη συμμετοχική δημοκρατία και τον ανταγωνισμό

Αναφορά αριθ. 147/2008, του Klaus-Jürgen Sauer, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά 
με την επιβολή από το κράτος υποχρέωσης για την αγορά προϊόντων της Microsoft

Το λόγο λαμβάνουν: Graham Taylor (αναφέρων), Pascal Paridans (προϊστάμενος 
μονάδας, DIT - DGITEC, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), Χρήστος Ελληνίδης 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Rishab Aiyer Ghosh (αναφέρων), Hugo Lueders
(εκπρόσωπος της ένωσης βιομηχανιών τεχνολογίας της πληροφορικής), Peter Stricks
(αναφέρων), Inés Ayala Sender, David Hammerstein, Eva Lichtenberger, Glyn Ford
και ο πρόεδρος (που εκφράζει την ικανοποίησή του για τα σχέδια  των υπηρεσιών του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να κινηθούν προς την κατεύθυνση του ανοικτού κώδικα 
λογισμικού).
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς· να παραπεφθεί στους συντονιστές 
για απόφαση σχετικά με τη συνέχεια.

22. Αναφορά 0067/2006, της L. Galitsky, άγνωστης ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 
4 υπογραφές, σχετικά με την παραβίαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Εσθονία

Το λόγο λαμβάνουν: Pawel Busiakiewicz (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Tatjana 
Ždanoka, Christopher Beazley, David Hammerstein, Glyn Ford και ο πρόεδρος.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Επιτροπής· να διαβιβαστεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

23. Συνέχεια στην αναφορά σχετικά με τα δικαιώματα των μειονοτήτων στη Λετονία 

Αναφορά 0757/2004, του Hans-Jürgen Hahn, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
προστασία των γλωσσών των εθνοτικών μειονοτήτων στα νέα κράτη μέλη της EE,

Αναφορές 928/2004, 1000/2004, 21/2005, 214/2005, 810/2005, 975/2005, 104/2007, 
105/2007, 121/2007 επί του ιδίου θέματος

Το λόγο λαμβάνουν: Αριστοτέλης Γαβρηλιάδης (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Tatjana 
Ždanoka, Guntars Krasts, Glyn Ford (point of order), Christopher Beazley, Glyn Ford 
και ο πρόεδρος.
Απόφαση: δόθηκαν πληροφορίες από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Λετονίας και 
την Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Λετονίας. Συνεχίζεται η εξέταση της 
αναφοράς εν αναμονή επανεξέτασης από τους συντονιστές.

24. Αναφορά 239/2007 του Y. K., ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με την ερμηνεία, εκ 
μέρους των ελληνικών αρχών, της οδηγίας 2004/38/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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 

Το λόγο λαμβάνουν: David Friggieri (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και ο πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή. 

25. Αναφορά 0877/2007, του κ. Anthony Harmattan, άγνωστης ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Asociación Inmigrantes Sub-saharianos de Navarra en España, σχετικά με τη μη 
μεταφορά της οδηγίας 2003/109/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο της Ισπανίας

Το λόγο λαμβάνουν: Deborah Weinberg (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και ο πρόεδρος.
Απόφαση: να συνεχιστεί η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή (απεστάλη προειδοποιητική επιστολή στην Ισπανία 
στο πλαίσιο των διαδικασιών με βάση το άρθρο 228 της Συνθήκης ΕΚ).
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26. Αναφορά 0088/2006, του Claus Dieter Most, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα όσον αφορά την επιστροφή εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για 
επαγγελματική κατάρτισης

Το λόγο λαμβάνουν: William Floyd (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και ο πρόεδρος.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Επιτροπής.

27. Αναφορές σημείου Β

 Η εξέταση των αναφορών 1010/2002, 204/1999, 149/2003, 433/2003, 600/2003, 
169/2004, 416/2004, 595/2004, 48/2005, 947/2005, 743/2006, 996/2006, 376(2007, 
462/2007, 514/2007, 567/2007, 628/2007907/2007, 931/2007, 1089/2007, 1109/2007, 
1142/2007, 1154/2007 και 1366/2007 περατώθηκε με βάση την απάντηση της 
Επιτροπής.

 Η αναφορά 267/2007 μετακινήθηκε από το σημείο B στο A κατόπιν αιτήματος του 
Hammerstein και αναμένεται ότι θα συζητηθεί σε προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής.

28. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης 

 Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2008, από τις 3 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. και Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 
2008, από τις 9 π.μ. έως τις 10.45 π.μ. στις Βρυξέλλες

Η συνεδρίαση λήγει στις 6.25 μ.μ..
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