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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2010)188_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 29ης Σεπτεμβρίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.,

και της 30ής Σεπτεμβρίου 2010, από τις 9.00 π.μ έως τις 12.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2010 στις 3.05, υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 448.971)

Ο Carlos Iturgaiz Angulo ζητεί να αναβληθεί η εξέταση του σημείου 9 για τη συνεδρίαση του 
Νοεμβρίου. Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με την εν λόγω τροποποίηση.

2. Έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 15 Ιουλίου 2010

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι τα πρακτικά της συνεδρίασης της 15ης Ιουλίου 2010 θα 
εγκριθούν στο τέλος της συνεδρίασης, εκτός εάν εκφραστούν συγκεκριμένες παρατηρήσεις 
από τους βουλευτές.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι ο Rainer Wieland ζητεί συγγνώμη που δεν θα παρίσταται 
εξαιτίας της διερευνητικής αποστολής στην Αυστρία. Μετά τις ψηφοφορίες, η επιτροπή θα 
υποδεχθεί τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Maros Sefcovic, αρμόδιο για 
θέματα διοργανικών σχέσεων και διοίκησης. Έχουν ήδη διαβιβασθεί στον Επίτροπο 
ορισμένες ερωτήσεις, και οι βουλευτές θα μπορούν να τις υποβάλουν μετά την εισαγωγική 
του δήλωση. Η αναφορά 1028/2009 σχετικά με την ανάγκη αναθεώρησης των κανόνων που 
διέπουν τη διαδικασία επί παραβάσει (σημείο 13) και η γνωμοδότηση της Επιτροπής 
Νομικών Θεμάτων σχετικά με την εν λόγω αναφορά έχουν επίσης διαβιβασθεί στον Επίτροπο. 
Η πρόεδρος ανακοινώνει επίσης ότι οι αναφέροντες θα παρίστανται κατά την εξέταση των 
σημείων 9, 10, 11 12 και 21. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, κ. Νικηφόρος Διαμαντούρος, θα 
συμμετάσχει στη συζήτηση της γνωμοδότησης της Ágnes Hankiss (σημείο 14). Η πρόεδρος 
υπενθυμίζει στα μέλη ότι την Πέμπτη το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη 
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συνεδρίαση με την Επιτροπή AFCO και τα εθνικά κοινοβούλια σχετικά με το σχέδιο 
κανονισμού για την πρωτοβουλία πολιτών. 

4. Διάφορα

Ουδέν.

5. Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009
(2010/2059 (INI))
Εισηγήτρια:  Mariya NEDELCHEVA  (PPE)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ομιλητές: πρόεδρος και Mariya Nedelcheva (εισηγήτρια).
Εγκρίνεται η τροπολογία 1. Η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα με 1 αποχή (15 ψήφοι).

6. Έκθεση σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
κατόπιν του σχεδίου σύστασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την 
καταγγελία 676/2008RT
(2010/2086(INI))
Εισηγήτρια: Χρυσούλα ΠΑΛΙΑΔΕΛΗ  (S-D)
- έγκριση του σχεδίου έκθεσης
Ομιλητές: πρόεδρος, Χρυσούλα Παλιαδέλη (εισηγήτρια) και Elena Basescu.
Λόγω τεχνικού λάθους στο έγγραφο, η ψηφοφορία αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση.

7. Γνωμοδότηση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
((2008) 2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
Εισηγήτρια:  Erminia MAZZONI (PPE)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης
Ομιλητές: πρόεδρος (εισηγήτρια).
Εγκρίνεται η τροπολογία 1. Η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα με 1 αποχή (16 ψήφοι).

8. Δήλωση του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Maros Sefcovic, 
αρμόδιου για θέματα διοργανικών σχέσεων και διοίκησης
ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων

Η πρόεδρος καλωσορίζει τον Επίτροπο και τον ευχαριστεί που αποδέχτηκε την πρόσκλησή της 
να μιλήσει ενώπιον της επιτροπής για πρώτη φορά μετά τον διορισμό του πέρυσι. Ο Επίτροπος 
προβαίνει σε εισαγωγική δήλωση σχετικά με τις προτάσεις της Επιτροπής για την πρωτοβουλία 
ευρωπαίων πολιτών και δέχεται ερωτήσεις από τους εξής βουλευτές: Diana Wallis, Victor 
Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Mariya Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete 
Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner και την πρόεδρο. Ο Επίτροπος απαντά στις ερωτήσεις 
που αφορούν συγκεκριμένα τη διοργανική συμφωνία πλαίσιο σχετικά με το δικαίωμα 
πληροφόρησης του Κοινοβουλίου για τις διαδικασίες επί παραβάσει.



PV\835270EL.doc 3/10 PE450.605v03-00

EL

9. Αριθ. 949/2003, του Alberto Perino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«Habitat», σχετικά με την αντίθεσή του στην υλοποίηση του σχεδίου κατασκευής 
σιδηροδρομικής γραμμής υψηλής ταχύτητας μεταξύ των πόλεων Τορίνο και Λυόν

Αριθ. 198/2005, του Marco Tomalino, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
«Coordinamento sanitario Valle di Susa», σχετικά με τη σχέση των κινδύνων για την 
υγεία με την κατασκευή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Τορίνο-Λυόν μεγάλης ταχύτητας

Αριθ. 786/2007, του Paolo Prieri, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της επιτροπής κατά 
της σιδηροδρομικής σύνδεσης υψηλής ταχύτητας στην άνω κοιλάδα του Sangone, 
σχετικά με αντίθεση που αφορά τη διευρωπαϊκή σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής 
ταχύτητας Τορίνο-Λυόν

Αριθ. 735/2008, των Remo Castagnieri και Alberto Paolo Veggio, ιταλικής ιθαγένειας, η 
οποία συνοδεύεται από 154 υπογραφές, σχετικά με τη σιδηροδρομική σύνδεση Λυόν-
Τορίνο (Valle Susa)

Ομιλητές: πρόεδρος, Paolo Prieri (αναφέρων), Alberto Paolo Veggio (αναφέρων), Katrien 
Prins (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete Auken, Antonio Cancian και Jonathan Parker 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή, ιδίως σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του τεχνικού 
παρατηρητηρίου και τη συμμετοχή των θιγόμενων τοπικών αρχών.

10. Αριθ. 900/2007, του Giancarlo Pastorutti, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
επιτροπής «NO-TAV» της Bagnaria Arsa και άλλων επιτροπών που εναντιώνονται στον 
διάδρομο 5, σχετικά με την αντίθεσή τους στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τον 
σιδηροδρομικό άξονα Τεργέστη-Divača

Ομιλητές: πρόεδρος, Giancarlo Pastorutti (αναφέρων), Jonathan Parker (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Antonio Cancian και Peter Jahr.
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής. Να 
αποσταλεί επίσης επιστολή στις αρμόδιες περιφερειακές αρχές. 

11. Αριθ. 1512/2009, της Evelyn Schlögl, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Initiative Lebenswertes Wipptal», σχετικά με την αντίθεσή τους προς τη βασική 
σήραγγα Brenner, που αποτελεί τμήμα του διαδρόμου ΔΕΔ αριθμός 1

Ομιλητές: πρόεδρος, Lothar Gamper (εκπρόσωπος της αναφέρουσας), Herald Ruyters και 
Jonathan Parker (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Ernst 
Strasser και Antonio Cancian.
Απόφαση: να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή περαιτέρω 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

12. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής
((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Εισηγήτρια:  Ágnes HANKISS (PPE)
- ανταλλαγή απόψεων
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Ομιλητές: πρόεδρος, Ágnes Hankiss (εισηγήτρια) Νικηφόρος Διαμαντούρος (Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής) και Jens Nymand Christensen (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: η επιτροπή θα εξετάσει περαιτέρω τη γνωμοδότηση στο πλαίσιο προσεχούς 
συνεδρίασης. Ο χρόνος υποβολής της έκθεσης προς συζήτηση στην Ολομέλεια δεν έχει 
ακόμη διευκρινιστεί.

*
*  *

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.05 μ.μ.

*
*  *

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου

14. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών από τις 9.00 π.μ. έως τις 
10.00 π.μ.)

*
*  *

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.10 π.μ. υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

*
*  *

15. Αποφάσεις των συντονιστών

Κύπρος: κατόπιν ερώτησης που έθεσε η κ. Gruny και λαμβανομένων υπόψη των 
πληροφοριών που ελήφθησαν από ενδιαφερόμενα μέρη για την αναφορά που υποβλήθηκε 
από την Κίνηση Προσφύγων Αμμοχώστου, οι συντονιστές συμφωνούν να ζητηθεί η γραπτή 
γνωμοδότηση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προτού ληφθεί απόφαση σχετικά με 
ενδεχόμενη πραγματοποίηση πρόσθετης διερευνητικής αποστολής στην Κύπρο το 2011. Η 
πρόεδρος θα απευθύνει σχετική επιστολή στον Πρόεδρο Buzek, με τις παρατηρήσεις της μετά 
την επίσκεψη. Η πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε λάβει επιστολή από τον κ. Ahmet Erdengiz, η 
οποία διανέμεται στους συντονιστές. Αποφασίστηκε να μην δοθεί συνέχεια.

α. Πρόγραμμα επισκέψεων αντιπροσωπειών για το 2011
Οι συντονιστές συζητούν για τη διοργάνωση επισκέψεων αντιπροσωπειών και διερευνητικών 
αποστολών το επόμενο έτος, οι οποίες θα υποβληθούν προς έγκριση στο Προεδρείο. Οι 
συντονιστές συμφωνούν να προτείνουν την αποστολή αντιπροσωπειών τριών έως τεσσάρων 
βουλευτών στη Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και τη Βουλγαρία με σκοπό την ανάπτυξη 
επαφών με εθνικές κοινοβουλευτικές αρχές, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και, ει 
δυνατόν, αναφέροντες. Σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 5, η επιλογή των επισκέψεων 
για διερευνητικούς σκοπούς θα παραμείνει ανοικτή και η υποβολή ειδικών αιτημάτων θα 
είναι δυνατή όταν κρίνεται απαραίτητο κατά τη διάρκεια του έτους. Ο κ. Bostinaru, εξ 
ονόματος της Ομάδας S&D, αναφέρει ότι η επιτροπή ίσως θελήσει να εξετάσει το ενδεχόμενο 
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επιστροφής στη Ρουμανία για την πραγματοποίηση διερευνητικής αποστολής εν ευθέτω 
χρόνω.

β. Ενδεχόμενη «μεγάλη ακρόαση» το 2011
Οι συντονιστές εξετάζουν την πρόταση διοργάνωσης ακρόασης σχετικά με την «εφαρμογή 
του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και της διαδικασίας των αναφορών». Συμφωνείται 
να υποβληθεί αίτημα στο Προεδρείο για τη διοργάνωση ακρόασης στα τέλη του 2011, 
ενδεχομένως από κοινού με άλλες ενδιαφερόμενες επιτροπές όπως οι JURI & LIBE.

γ. Επίσκεψη αντιπροσωπείας στο κοινοβούλιο της Σκωτίας – 7 Δεκεμβρίου 2010
Η επιτροπή έχει προσκληθεί να επισκεφθεί το κοινοβούλιο της Σκωτίας στο πλαίσιο της 
συνεδρίασης της επιτροπής αναφορών του στις 7 Δεκεμβρίου. Οι συντονιστές συμφωνούν να 
αποδεχθούν την πρόσκληση κυρίως λόγω του ότι το κοινοβούλιο της Σκωτίας έχει αναπτύξει 
μια πολύ επιτυχημένη διαδραστική δικτυακή πύλη η οποία, θα τεθεί εκ νέου σε λειτουργία σε 
αναβαθμισμένη έκδοση στις αρχές Νοεμβρίου. Οι συντονιστές προτείνουν επίσης να 
αξιοποιηθεί η ευκαιρία αυτή για την εξέταση αναφορών επιτόπου, αν είναι δυνατόν. 
Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού της επίσκεψης, οι συντονιστές συμφωνούν να ζητηθεί 
έγκριση ώστε να επιτραπεί στο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό από τη γραμματεία και τις 
αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάπτυξη ιστοτόπων να μεταβούν εκεί μαζί με την 
αντιπροσωπεία.

δ. Επακόλουθες ενέργειες και αποφάσεις
i. Η Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου κλήθηκε να γνωμοδοτήσει σχετικά με τον 
ισπανικό νόμο περί ακτών. Η γνωμοδότηση εξακολουθεί να εκκρεμεί.
ii. Οι συντονιστές εξέτασαν τις πρόσφατες πληροφορίες που διαβίβασε η Επιτροπή σχετικά 
με την αναφορά 473/2008 του Christian Klein (Atmed AG). Αποφασίστηκε να υποβληθεί 
προφορική ερώτηση με ψήφισμα στην Ολομέλεια.
iii. Οι συντονιστές συμφώνησαν να συμπεριληφθεί στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης της 
συνεδρίασης του Οκτωβρίου η προφορική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 
διερευνητικής αποστολής στην Αυστρία.
iv. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συνεδριάσεων για το 2010 εγκρίνονται.

16. Έγγραφο εργασίας σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρωτοβουλία πολιτών
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Συνεισηγητές:  Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (Verts/ALE)
- εξέταση του εγγράφου εργασίας

Ομιλητές: πρόεδρος, Bairbre de Brún (επί της διαδικασίας), Gerald Häfner (εισηγητής), Diana 
Wallis (εισηγήτρια), Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr και Mariya Nedelcheva.
Η επιτροπή σημειώνει με ικανοποίηση τα ζητήματα που τέθηκαν από την κ. Wallis και τον 
κ. Häfner και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε ό,τι αφορά τον διάλογο μεταξύ των 
τεσσάρων συνεισηγητών και συμφωνεί να εξετάσει κάποιο σχέδιο έκθεσης σε μεταγενέστερη 
συνεδρίαση. Διανέμεται στους βουλευτές σημείωμα με το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα.

17. Έκθεση σχετικά με τη διερευνητική επίσκεψη στην Καμπανία (27-
30 Απριλίου 2010)
- έγκριση των συστάσεων



PE450.605v03-00 6/10 PV\835270EL.doc

EL

Ομιλητές: πρόεδρος, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken και Bairbre de Brún.
Η Baibre de Brún προτείνει προφορική τροπολογία επί της έκθεσης με το εξής κείμενο: 
«Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Acerra, κ. Tommaso Esposito, οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση 
σε διαφανείς και κατανοητές πληροφορίες, ούτε συμμετέχουν στην εκτίμηση των κινδύνων 
για την υγεία και το περιβάλλον, όπως καταδεικνύεται στην υπόθεση της μονάδας 
αποτέφρωσης στην Acerra». Η τροπολογία εντούτοις αποσύρεται υπό την προϋπόθεση ότι θα 
καταγραφεί στα πρακτικά, δεδομένου ότι το θέμα καλύπτεται ήδη στην έκθεση.
Οι συστάσεις εγκρίνονται ομόφωνα με 1 αποχή. Επίσης συμφωνείται να αποσταλεί η έκθεση 
στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προκειμένου 
να την εξετάσει και να υποβάλει πιθανές παρατηρήσεις.
Συμφωνείται να υποβληθεί αίτημα για τη σύνταξη έκθεσης προς την Ολομέλεια, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 202, παράγραφος 2· ενδεχομένως από κοινού με τις επιτροπές ENVI 
& REGI.
Οι λεπτομέρειες αυτές θα εξεταστούν περαιτέρω κατά την επόμενη συνεδρίαση των 
συντονιστών ιδίως σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο επέκτασης της έκθεσης ώστε να καλύπτει 
συγκριτικά άλλες περιφέρειες της ΕΕ από τις οποίες έχουν ληφθεί αναφορές.

18. Αριθ. 417/2009, του A. d' A., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την απαγόρευση της 
εκλογής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ατόμων που έχουν καταδικαστεί

Ομιλητές: πρόεδρος, A. D'A. (αναφέρων), William Floyd (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και 
Margrete Auken.

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής. Να 
απευθυνθεί επιστολή στον Carlo Casini, πρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων, 
στον οποίο θα πρέπει να ζητηθεί να λάβει δεόντως υπόψη τις συστάσεις του αναφέροντος και 
στον οποίο θα πρέπει να ζητηθεί να παράσχει ενημέρωση για την κατάσταση που αφορά τη 
μεταρρύθμιση της οδηγίας της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 σχετικά με την εκλογή των μελών του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία (έκθεση Duff).

19. Αριθ. 1160/2009, του Werner Sandig, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
εγκατάσταση δύο αιολικών πάρκων στη μεθοριακή περιοχή Ústí nad Labem της 
Τσεχίας και τις συνεπαγόμενες επιβλαβείς επιπτώσεις στο περιβάλλον σε γειτνιάζουσες 
περιοχές της Γερμανίας

Ομιλητές: πρόεδρος, Ctibor Kocman (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Peter Jahr.
Απόφαση: κατόπιν αιτήματος του κ. Jahr, η εξέταση της αναφοράς θα συνεχιστεί σε μία από 
τις επόμενες συνεδριάσεις, παρουσία του αναφέροντος.

20. Αριθ. 1395/2009, της Διονυσίας Αυγερινοπούλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σχεδιαζόμενη κατασκευή ξενοδοχείου στη Ζαχάρω (νομός Ηλείας) και τις 
συνεπαγόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Ομιλητές: πρόεδρος και Φώτιος Παπούλιας (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής και την 
επιστολή του ελληνικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

Η συζήτηση του σημείου 13 της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται για μεταγενέστερη συνεδρίαση.
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21. Αναφορές υπό το τμήμα Β
Η εξέταση των αναφορών 481/1998, 1021/2003, 150/2004, 863/2005, 255/2006, 197/2008, 
550/2008, 650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 28/2009, 252/2009, 
589/2009, 600/2009, 635/2009, 645/2009, 796/2009, 811/2009, 911/2009, 953/2009, 
999/2009, 1031/2009, 1097/2009, 1198/2009, 1232/2009, 1271/2009, 1440/2009, 1477/2009, 
1622/2009, 1635/2009, 1659/2009, 1661/2009, 1688/2009, 1689/2009, 1700/2009, 1720/2009, 
1732/2009, 1769/2009, 1779/2009, 1801/2009, 1823/2009, 1834/2009, 1846/2009, 1848/2009, 
1894/2009, 1905/2009, 1908/2009, 1909/2009, 1918/2009, 1921/2009, 6/2010, 26/2010, 
29/2010, 37/2010, 63/2010, 67/2010, 70/2010, 90/2010, 116/2010, 126/2010, 136/2010, 
144/2010, 160/2010 και 207/2010 περατώνεται βάσει των γραπτών απαντήσεων της 
Επιτροπής. 

Οι αναφορές 1665/2009 και 1667/2009 μεταφέρονται από το τμήμα B και θα συζητηθούν ως 
αναφορές του τμήματος Α σε μεταγενέστερη συνεδρίαση.

23. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης 

Βρυξέλλες, 
Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ. 
και 
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2010, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.20 μ.μ.

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.30 μ.μ.
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