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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2010)190_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου 2010, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. και από τις

3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ.
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

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

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2010 στις 10.10 π.μ., υπό την προεδρία του
Carlos Iturgaiz (αντιπροέδρου). 

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE)

Ο Carlos Iturgaiz ζητεί συγγνώμη εκ μέρους της προέδρου κ. Mazzoni και των αντιπροέδρων 
κ. Παλιαδέλη και κ. Meyer για την αδυναμία τους να παραστούν κατά τη διάρκεια του 
πρώτου μέρους της συνεδρίασης.

Ο Carlos Iturgaiz ανακοινώνει εν συνεχεία ότι η συνεδρίαση θα αρχίσει με τη συζήτηση του 
σημείου 6, της πρότασης κανονισμού σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, για την οποία 
έχουν οριστεί ως συνεισηγητές η κ. Wallis και ο κ. Häfner, δεδομένης της ανάγκης να 
προσαρμοστεί το χρονοδιάγραμμα σε αυτό της συζήτησης στο πλαίσιο της Επιτροπής AFCO. 
Οι ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών θα 
πραγματοποιηθούν μετά το σημείο 3.

Το σημείο 22 της ημερήσιας διάταξης αναβάλλεται κατόπιν αιτήματος της κ. Gruny. 

Τα σημεία 8, 9, 10, 11, 12 και 13 θα παρουσιαστούν από τους αναφέροντες. Το σημείο 12 θα 
παρουσιαστεί από τον Peter Hustinx, Ευρωπαίο Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος θα 
προβεί σε δήλωση επί τη ευκαιρία της γνωμοδότησης της κ. Hankiss σχετικά με την 
πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα.

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται, όπως τροποποιήθηκε.
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2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου διανεμήθηκε 
πριν από δέκα ημέρες και περιείχε συστάσεις σχετικά με την εκ νέου εξέταση των αναφορών, 
την περάτωση της εξέτασής τους ή την απόσυρσή τους. Καθώς δεν έχουν διατυπωθεί τυχόν 
παρατηρήσεις, οι συστάσεις θεωρούνται εγκριθείσες.

3. Γνωμοδότηση επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (COM 2010/0119)  
(2010/0074(COD))
Συνεισηγητές: WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERTS)

Η κ. Wallis και ο κ. Häfner παρουσιάζουν τη γνωμοδότηση σχετικά με την πρωτοβουλία 
πολιτών και ακολουθεί συναινετική συζήτηση με τους βουλευτές όλων των πολιτικών 
Ομάδων. 

Χρονοδιάγραμμα:
Τροπολογίες: 15/11/2010 στις 6.00 μ.μ.
Ψηφοφορία: 22/11/2010 

Ομιλητές: Diana Wallis, Gerald Häfner, Zita Gurmai (συνεισηγήτρια στην Επιτροπή AFCO), 
Mario Paulo Tenreiro (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Piet Heirbaut (εκπρόσωπος της βελγικής 
Προεδρίας του Συμβουλίου), Mariya Nedelcheva, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Pascale
Gruny και Peter Jahr.

4. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

 Μελλοντική ακρόαση της Επιτροπής PETI το 2011 με θέμα «Ιθαγένεια, θεμελιώδη
δικαιώματα και κοινωνία των πολιτών»: η εξέταση του σημείου αναβάλλεται για 
προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών· οι πολιτικές ομάδες καλούνται να συμβάλουν 
στην κατάρτιση ενός καταλόγου πιθανών εμπειρογνωμόνων. Η γραμματεία θα 
καταρτίσει ένα σχέδιο προγράμματος το οποίο θα υποβληθεί στους συντονιστές στις 
αρχές του 2011.

 Μη αναφορές: διεξήχθησαν συζητήσεις μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών του 
Κοινοβουλίου που εμπλέκονται στην καταχώριση των αναφορών, επετεύχθη 
συμφωνία μεταξύ των διαφόρων γενικών διευθύνσεων, η οποία και θα διαβιβαστεί 
στους συντονιστές μετά την παραλαβή της από τη γραμματεία. 

 Νόμος περί ακτών (Ley 22/1988 de Costas): η εξέταση του σημείου αναβάλλεται για 
την προσεχή συνεδρίαση των συντονιστών.

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Margrete Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, David Lowe
(Προϊστάμενος Μονάδας της Επιτροπής Αναφορών).

5. Αναφορά 1667/2009, του Walter Grytzik, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του
Günter Modlinger, σχετικά με παραβίαση της οδηγίας 2003/8/ΕΚ του Συμβουλίου
(ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορές)

Ομιλητές: Michal Wiktorowicz (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Rainer Wieland.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
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πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γνωμοδότησης της Επιτροπής Νομικών 
Θεμάτων και θα διαβιβαστεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων.

6. Αναφορά 430/2009, της Ann Hallam, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Brighton and Hove Palestine Solidarity Campaign», συνοδευόμενη από 11 υπογραφές, 
σχετικά με συμφωνία σύνδεσης ΕΕ/Ισραήλ

Ομιλητές: Mónica Wusterman (αναφέρουσα), Riccardo Serri (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Diana Wallis, Keith Taylor, Margrete Auken και Pascale Gruny.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή και θα παρουσιαστεί σχέδιο 
ψηφίσματος της Ολομέλειας στους συντονιστές στο πλαίσιο της επόμενης συνεδρίασης.

7. Αναφορά 1451/2008, του David Pegg, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του 
παραρτήματος στο York της Εκστρατείας Αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη, σχετικά με 
την ανανέωση της χρηματοδότησης της ΕΕ προς την ισραηλινή επιτροπή κατά της 
κατεδάφισης σπιτιών (ICHD)

Αναφορά 1764/2008, του David Pegg, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της EU Trade
Group of the Palestinian Solidarity Campaign (Εμπορική ομάδα της ΕΕ για την 
εκστρατεία αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη), σχετικά με την απαγόρευση εισαγωγής 
στην ΕΕ παντός προϊόντος που προέρχεται από τους ισραηλινούς οικισμούς στα 
κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ομιλητές: David Pegg (αναφέρων), Riccardo Serri (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete
Auken. 

Αποφάσεις: Αποφασίζεται
 να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς 1451/2008 σχετικά με τη συμμετοχή της 

Επιτροπής στη χρηματοδότηση της ένωσης
 να παραμείνει ανοικτή η εξέταση της αναφοράς 1764/2008, καθώς και να παρουσιαστεί 

σχέδιο ψηφίσματος της Ολομέλειας στους συντονιστές στο πλαίσιο της επόμενης 
συνεδρίασης.

Ομιλητές: David Pegg (αναφέρων), Riccardo Serri (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete
Auken.

8. Δήλωση του κ. Peter Hustinx, Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, επί 
τη ευκαιρία της γνωμοδότησης για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (2008/0090(COD)) 
COM (2008)0229)  Εισηγήτρια:  HANKISS  (PPE)

Ομιλητές: Peter Hustinx (Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων), Pascale Gruny.

9. Αναφορά 431/2010, του Joris den Blanken, ολλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Greenpeace European Unit», η οποία συνοδεύεται από 17 υπογραφές, σχετικά με 
εξορυκτικό έργο στο Tomisławice της κεντρικής Πολωνίας

Ομιλητές: Joris den Blanken (αναφέρων), Iwo Los (αναφέρων), Alicja Kozlowska
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(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Margrete Auken.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή και θα αποσταλεί επιστολή στις πολωνικές αρχές.

10. Αναφορά 1680/2008, της Nieves Ibeas Vuelta, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του κόμματος Chunta Aragonesista, σχετικά με την εκτροπή των υδάτων της λεκάνης 
απορροής του ποταμού Έβρου στους ποταμούς Ter και Llobregat

Ομιλητές: Miguel Martinez Tomey (αναφέρων), Jorge Rodriguez Romero (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Margrete Auken.

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς. 

11. Αναφορά 0006/2009, του Jean Marie Taga Fosso, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διάκριση λόγω εθνικότητας όσον αφορά την άρνηση των βρετανικών αρχών να 
αναγνωρίσουν το γαλλικό πτυχίο του στη φαρμακευτική (παρουσία του αναφέροντος)
και
Αναφορά 1413/2009, του AE, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με εικαζόμενη διάκριση 
λόγω ιθαγένειας όσον αφορά την πρόσβαση στο επάγγελμα του φαρμακοποιού στο 
Ηνωμένο Βασίλειο
και
Αναφορά 1812/2009, του José Antonio Melgarejo Melgarejo, ισπανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με όσους επιθυμούν να εργαστούν ως φαρμακοποιοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών άλλου κράτους μέλους,

Ομιλητές: Jean Marie Taga Fosso (αναφέρων), Andras Mogyoro (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Victor Bostinaru και ο πρόεδρος. 

Απόφαση: η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή και η πρόεδρος της Επιτροπής Αναφορών, κ. Mazzoni, θα 
απευθύνει επιστολή στον Ευρωπαίο Επίτροπο που είναι αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, 
Michel Barnier (Αντιπρόεδρο).

*
*  *

Η συνεδρίαση διακόπτεται στη 1.10 μ.μ. και συνεχίζεται στις 3.12 μ.μ., υπό την 
προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

*  *
*

12. Αναφορά 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: Werner Sandig (αναφέρων), Ctibor Kocman (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Peter
Jahr, Roger Helmer, Victor Bostinaru, Margrete Auken και Michael Eilenberg (αναφέρων). 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
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πληροφοριών από την Επιτροπή και θα αποσταλεί επιστολή στις τσεχικές αρχές. 

13. Αναφορά 0179/2008, του κ. Alberto Mayor Barajona, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης «Ecologistas en Acción» (Guadalajara), σχετικά με τις 
εικαζόμενες παραβιάσεις της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην περίπτωση 
της έγκρισης ενός έργου αστικής ανάπτυξης στην περιοχή Vega del Henares (Castilla-La
Mancha)

Ομιλητές: Alberto Mayor Barajona (αναφέρων), José Ramos Florido (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Miguel Angel Martinez, Carlos Iturgaiz και Margrete Auken.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τα έργα, της απόφασης των 
ισπανικών δικαστηρίων, καθώς επίσης και εν αναμονή της επιβεβαίωσης της προφορικής 
παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

14. Αναφορά 0158/2010, του βουλευτή του ΕΚ Simon Busuttil, μαλτέζικης 
ιθαγένειας, εξ ονόματος των πολιτών της εκλογικής του περιφέρειας, η οποία 
συνοδεύεται από περισσότερες από 1.200 υπογραφές, σχετικά με εικαζόμενες 
παραβιάσεις των οδηγιών (ΕΚ) 1996/62 και 1999/30 σχετικά με την ποιότητα του αέρα 
στο πλαίσιο ρύπανσης λόγω σκόνης από τον κατασκευαστικό κλάδο στη Μάλτα

Ομιλητές: Ronald John Formosa (αναφέρων), Beatrice Zaremba (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Simon Busuttil και Victor Bostinaru.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στη μαλτεζική 
νομοθεσία. Θα αποσταλεί επιστολή στις μαλτεζικές αρχές με αίτημα την παροχή 
διευκρινίσεων σχετικά με το θέμα αυτό.

15. Αναφορά 0959/2006, του Michael Zammit, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
δραστηριότητα του εργοστασίου της Blokrete Ltd που έχει ως αποτέλεσμα προβλήματα 
για το περιβάλλον και την υγεία των κατοίκων της πόλης Lija (Μάλτα)

Ομιλητές: Beatrice Zaremba (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Simon Busuttil.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Θα αποσταλεί επιστολή στις μαλτεζικές αρχές με αίτημα 
την παροχή διευκρινίσεων σχετικά με το θέμα αυτό.

16. Αναφορά 0244/2009, του κ. G.C., βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με το τέλος 
ταξινόμησης που κατέβαλε για τη μοτοσικλέτα του στη Μάλτα

Ομιλητές: Lina Vatenaite (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Simon Busuttil.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς περατώνεται. 

17. Αναφορά 0398/2010, του Jean-Pierre Decool, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του κ. Bruno Rommelaere και της συνοδού του κ. de Castro, σχετικά με την κατάσχεση 
των εγγράφων ταξινόμησης του οχήματος της συνοδού του κατά τη διάρκεια ενός 
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ταξιδιού στην Πορτογαλία

Ομιλητές: Paulina Carlin (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Carlos Iturgaiz και Pascale Gruny.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

18. Αναφορά 1565/2009, του José Maria Pozancos, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της FEPEX (ισπανική ομοσπονδία παραγωγών και εξαγωγέων οπωροκηπευτικών, 
λουλουδιών και ζώντων φυτών), σχετικά με τις κοινοτικές εισαγωγές τομάτας από το 
Μαρόκο

Ομιλητές: José María Pozancos (αναφέρων), Emanuel Jacquin (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Carlos Iturgaiz, Josefa Andrés Barea, Pilar Ayuso, Gabriel Mato Adrover, Cristina
Gutiérrez-Cortines και Pascale Gruny.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοιχτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή, θα αποσταλεί επιστολή στην Επιτροπή σχετικά με το θέμα 
της αναθεώρησης του κανονισμού 1580/2007, θα υποβληθεί προφορική ερώτηση στην 
Ολομέλεια, η αναφορά θα αποσταλεί στην Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου, 
καθώς και στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου προκειμένου να γνωμοδοτήσουν.

19. Αναφορά 1269/2009, της Klavdija Ševcova, λετονικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
των ασθενών του νοσοκομείου Biķernieki, η οποία συνοδεύεται από 832 υπογραφές, 
σχετικά με την αναδιάρθρωση του νοσοκομείου Biķernieki και τα κονδύλια της ΕΕ για 
την υγειονομική περίθαλψη στη Λετονία

Ομιλητές: Agnese Dagile (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς περατώνεται βάσει της απάντησης της Επιτροπής.

20. Αναφορά 0720/2009, του Pablo Serrano, γαλλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
διάκριση λόγω ιθαγένειας

Ομιλητές: Belén Perez Mansillas (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Carlos Iturgaiz, Pascale
Gruny, Peter Jahr και Χρυσούλα Παλιαδέλη. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή, θα αποσταλεί επιστολή στις ισπανικές αρχές, η αναφορά θα 
διαβιβαστεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων.

21. Αναφορά 1025/2009, του Κώστα Παπαδόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με μη τήρηση εκ μέρους των ελληνικών αρχών των νομοθετικών πράξεων της ΕΕ για τις 
συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 
ατμόσφαιρες, καθώς και σχετικά με την εκπόνηση συναφούς ελληνικής νομοθεσίας

Ομιλητές: Mario Gabrielli Cossellu (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς περατώνεται βάσει της απάντησης της Επιτροπής.
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*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται από τις 5.40 μ.μ. έως τις 5.50 μ.μ., υπό την προεδρία της Χρυσούλας 

Παλιαδέλη (αντιπροέδρου).
*

22. Αναφορά 0423/2009, του Κώστα Παπαδόπουλου, ελληνικής ιθαγένειας, σχετικά 
με πλημμελή εφαρμογή στην Ελλάδα των αρχών της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση

Ομιλητές: Tatiana Marquez Uriarte (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και η πρόεδρος.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς περατώνεται με ειδική επιστολή βάσει της απάντησης 
που ελήφθη από τις ελληνικές αρχές.

*
Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 5.50 μ.μ., υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

*

23. Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με έκκληση για ελευθέρωση των τιμών και 
μέτρα για την προώθηση του ανταγωνισμού στον τομέα των νομικών υπηρεσιών στη 
Βουλγαρία

Ομιλητές: Sophie Maletras (εκπρόσωπος της Επιτροπής). 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

22. Αναφορές του τμήματος Β
Η εξέταση των αναφορών 91/2005, 554/2006, 572/2006, 759/2006, 773/2006, 239/2007, 
343/2007, 398/2007, 656/2007, 840/2007, 953/2007, 996/2007, 1181/2007, 1305/2007, 
87/2008, 994/2008, 1252/2008, 1304/2008, 1511/2008, 1579/2008, 1696/2008, 299/2009, 
334/2009, 558/2009, 574/2009, 657/2009, 806/2009, 895/2009, 1080/2009, 1142/2009, 
1290/2009, 1503/2009, 1551/2009, 1754/2009, 1838/2009, 55/2010, 83/2010, 135/2010, 
155/2010, 190/2010, 192/2010, 278/2010, 279/2010, 280/2010, 281/2010, 298/2010, 
308/2010, 309/2010, 314/2010, 316/2010, 349/2010, 364/2010, 374/2010, 386/2010, 
416/2010, 418/2010, 486/2010 περατώνεται βάσει της γραπτής απάντησης της Επιτροπής. 

Οι αναφορές 169/2007, 1276/2007, 1386/2007, 270/2010, 331/2010, 651/2010, 405/2010 και 
445/2010 θα μεταφερθούν από το τμήμα Β και θα συζητηθούν ως σημείο του τμήματος Α σε 
μεταγενέστερη συνεδρίαση.

23. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης 

Βρυξέλλες, την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου 2010, από τις 3.00 μ.μ. έως τις 6.30 μ.μ., και την 
Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010, από τις 9.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ.

*
*  *

Η συνεδρίαση λήγει στις 6.10 μ.μ., υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).
*  *
*



PE452.894v02-00 8/11 PV\851227EL.doc

EL

Παράρτημα: κατάλογος των αναφορών που χαρακτηρίστηκαν παραδεκτές μετά την τελευταία 
συνεδρίαση (στις 25 και 26 Οκτωβρίου 2010). 
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