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ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2011)194_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 1ης Φεβρουαρίου 2011, ώρα 9.00 έως 12.45 και 15.00 έως 18.15

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011 στις 09.10, υπό την προεδρία του Willy 
Meyer (αντιπροέδρου)

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 456.868)

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Επίτροπος Viviane Reding θα είναι παρούσα από τις 
16.30 έως τις 17.30. Ανακοινώνει επίσης ότι θα είναι παρόντες οι συντάκτες των 
αναφορών για τα σημεία 5, 6, 7, 11 και 18. Το σημείο 8 θα συζητηθεί μαζί με το 
σημείο 13. 

Το παράρτημα επί των σημειώσεων του Προέδρου έχει διανεμηθεί για σχόλια σχετικά 
με την επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών για τους αναφερθέντες 
λόγους. Καθώς δεν ελήφθησαν σχόλια, οι συστάσεις θεωρούνται εγκριθείσες.

3. Διάφορα

Ουδέν

4. Αριθ. 1335/2008 του Hristo Genev, βουλγαρικής ιθαγένειας, συνοδευόμενη από 14 
432 υπογραφές, σχετικά με την αύξηση της παραγωγής στο χρυσωρυχείο του
Chelopech στη Βουλγαρία με τη μέθοδο της έκπλυσης με κυανιούχες ενώσεις 



PE458.479v01-00 2/10 PV\855766EL.doc

EL

Λαμβάνουν τον λόγο: Πρόεδρος, Vasil Kadrinov (εκ μέρους του αναφέροντος), Detelin 
Ivanov και Jean-François Brakeland (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Sandrine Bélier, 
Peter Jahr, Margrete Auken και Victor Boştinaru.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
στοιχείων από την Επιτροπή σχετικά με την προσέγγιση αποφάσεων οι οποίες 
ελήφθησαν πριν την ένταξη των νέων κρατών μελών και οι οποίες δεν συνάδουν με την 
κοινοτική νομοθεσία. Θα ζητηθεί γνωμοδότηση από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ο 
Πρόεδρος θα εκφράσει τις ανησυχίες της επιτροπής στις βουλγαρικές αρχές 
απευθύνοντας επιστολή στη μόνιμη αντιπροσωπεία.

5. Συνέχεια που δόθηκε στην έκθεση Busutill σχετικά με παραπλανητικές πρακτικές 
των εταιρειών έκδοσης καταλόγων επιχειρήσεων (αναφορές 45/2006, 1476/2006, 
79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 και άλλες) 
(2008/2126(ΙΝΙ))

Αριθ. 100/2010, του Jacques de Lepinau, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος του
WWW.StopECG.ORG, σχετικά με την ανάγκη θέσπισης ευρωπαϊκής νομοθεσίας 
για την προστασία μικρών επιχειρήσεων έναντι της παγίδευσής τους σε 
ανεπιθύμητα συμβόλαια και παραπλανητική διαφήμιση

Ο Simon Busuttil εισηγείται το θέμα και επαναλαμβάνει την κατάσταση που 
αναφέρεται στην έκθεσή του το 2008. Δυστυχώς η κατάσταση εξακολουθεί να 
υφίσταται και ίσως έχει γίνει χειρότερη. Καλεί την Επιτροπή να εντείνει τις 
προσπάθειές της για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Λαμβάνουν τον λόγο:  Πρόεδρος, Angelo Grieco (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Giles 
Chichester, Gerald Häfner, Peter Jahr και Victor Boştinaru.
Απόφαση: Η Επιτροπή καλείται να επιταχύνει τη δράση της, η οποία έχει ήδη 
ξεκινήσει, ούτως ώστε να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα χωρίς 
καθυστέρηση. Θα κατατεθεί προφορική ερώτηση και ψήφισμα.

6. Αριθ. 1534/2008 του Borislav Sandov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας αγροτικών και περιβαλλοντικών έργων - GEO, η οποία συνοδεύεται από
13 626 υπογραφές, σχετικά με παράβαση εκ μέρους των βουλγαρικών αρχών της 
οδηγίας 2001/42/ΕΚ του Συμβουλίου για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας 
πανίδας και χλωρίδας, σε σχέση με αθλητικό και τουριστικό κέντρο στην οροσειρά 
της Ροδόπης
και
Αριθ. 1587/2008 της Nevena Asenova, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Επιτροπής της πρωτοβουλίας για τους κατοίκους του χωριού Mougla», η οποία 
συνοδεύεται από 410 υπογραφές, σχετικά με την «ανταλλαγή γαιών» και την 
περιφρόνηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της ΕΕ στην περιοχή Smolyan της 
νότιας Βουλγαρίας.
και
Αριθ. 1336/2008 του Andrey Kovatchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 1 υπογραφή, σχετικά με πλημμελή υλοποίηση του δικτύου
Natura 2000 στη Βουλγαρία και σχετικά με μη ικανοποιητική εξέταση εκ μέρους 
της Επιτροπής μιας συναφούς καταγγελίας
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Λαμβάνουν τον λόγο:  Πρόεδρος, Vasil Kadrinov (εξ ονόματος των αναφερόντων), 
Detelin Ivanov και Jean-François Brakeland εξ ονόματος της Επιτροπής, Margrete 
Auken, Victor Boştinaru, Cristina Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr 
και Iliana Malinova Iotova

Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
στοιχείων από την Επιτροπή και των βουλγαρικών αρχών, οι οποίες θα κληθούν για 
σχολιασμό μέσω επιστολής. Ενδέχεται να πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο χώρο κατά 
την επίσκεψη αντιπροσωπείας στη Βουλγαρία, η οποία έχει προγραμματισθεί για το 
πρώτο εξάμηνο του 2011.  

7. Αριθ. 1098/2007, του Juan Antonio Carrasco Ragel, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του φορέα «Plataforma Por El Estudio Epidemologico», σχετικά με την 
εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης επιδημιολογικής μελέτης για τους κατοίκους τόσο 
της κομητείας του Γιβραλτάρ (Ανδαλουσία, Ισπανία) όσο και του Γιβραλτάρ
(Ηνωμένο Βασίλειο)
και
Αριθ. 615/2009 της Justine Olivero, βρετανικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από 237 υπογραφές, σχετικά με την αύξηση των κρουσμάτων καρκίνου στο
Campo de Gibraltar και στον Βράχο του Γιβραλτάρ

Λαμβάνουν τον λόγο:  Πρόεδρος και Peter Vajda (εκπρόσωπος της Επιτροπής)
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με ζητήματα υγείας, βάσει πληροφοριών που 
θα ζητηθούν από τις αρχές του Γιβραλτάρ και της Ισπανίας.

8. Αριθ. 287/2008 του Bernd Hofmann, γερμανικής υπηκοότητας, σχετικά με 
εικαζόμενη αναγκαστική αγορά και κατάχρηση κοινοτικής χρηματοδότησης στο
Elche (επαρχία του Alicante στην αυτόνομη περιοχή της Βαλένθια) 

Λαμβάνουν τον λόγο: Πρόεδρος, Helmut Bloech (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και
Margrete Auken
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
πληροφοριών από την Επιτροπή για τις εξελίξεις σχετικά με τις διαδικασίες επί 
παραβάσει σε βάρος της Ισπανίας όσον αφορά στην επεξεργασία λυμάτων (Μάιος
2010) και την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (27 Ιανουαρίου 2011)

9. Αριθ. 776/2009 του Roland Sharp, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Asociación de vecinos de Hondón de los Frails», σχετικά με παραβιάσεις 
χωροταξικών διατάξεων στο Hondón de los Frailes, στο Alicante, στην Ισπανία 
και
Αριθ. 917/2009 των Josefa Fernandez Quirante και Ronald Henry Sharp, 
ισπανικής και βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Asociación de Vecinos de 
Hondon de los Frailes, η οποία συνοδεύεται από 2 υπογραφές, σχετικά με τη 
μείωση της αξίας των ακινήτων τους ως αποτέλεσμα της κατασκευής οδού, και με 
την ανεπαρκή αποζημίωσή τους 

Λαμβάνουν τον λόγο: Πρόεδρος, Gordon Bell (εξ ονόματος των αναφερόντων), José M 
Ramos Florido και William Floyd (εκπρόσωποι της Επιτροπής), Roger Helmer, Edward 
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McMillan-Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines, Victor 
Boştinaru and Marta Andreasen
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
πληροφοριών από την Επιτροπή για τις εξελίξεις σχετικά με τις διαδικασίες επί 
παραβάσει σε βάρος της Ισπανίας όσον αφορά στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (27 
Ιανουαρίου 2010). Θα αποσταλεί επιστολή στις αρχές της Βαλένθια για να ζητηθούν 
διευκρινίσεις σχετικά με την έγκριση του προτεινόμενου πολεοδομικού σχεδίου. Η 
αναφορά θα διαβιβαστεί στις επιτροπές ελέγχου του προϋπολογισμού, περιβάλλοντος 
και νομικών θεμάτων προς ενημέρωση. 

10: Αριθ. 437/2001, του κ. José Antonio Muñoz Grau, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της "Asociación Comisión Pro-Río", σχετικά με τη ρύπανση του 
ποταμού Segura στην περιφέρεια Murcia
και
Αριθ. 1026/2002, του κ. Pedro Marset Campos, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την παρατεταμένη και χρόνια ρύπανση του ποταμού Segura και, ως εκ τούτου, 
του δικτύου αγωγών άρδευσης που τροφοδοτούνται από αυτόν

Λαμβάνουν τον λόγο:  Πρόεδρος, José M Servert (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και
Cristina Gutiérrez-Cortines
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς ολοκληρώνεται βάσει της απάντησης της 
Επιτροπής.

11. Αριθ. 584/2008 του Pedro Cuevas Cueto, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
επέκταση του αυτοκινητοδρόμου A-8 (Autovía del Cantábrico) και τη 
σχεδιαζόμενη διέλευσή του από την περιοχή στην οποία βρίσκονται τα σπήλαια 
του Cuartamentero στο Llanes (Asturias)

Λαμβάνουν τον λόγο: Πρόεδρος, José M Ramos Florido (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
María Muñiz De Urquiza και Cristina Gutiérrez-Cortines
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Η Επιτροπή λαμβάνει γνώση ότι ένας χώρος 
πολιτιστικής κληρονομιάς έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη· το ζήτημα εκδικάζεται 
στα ισπανικά δικαστήρια.

Τα σημεία 13 και 14 αναβάλλονται για προσεχή συνεδρίαση. Η συνεδρίαση λήγει στις 11.45

Οι συντονιστές συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών από τις 11.45 έως τις 12.45

Η συνεδρίαση συνεχίζεται στις 15.05 υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni, Προέδρου.

12. Αποφάσεις των συντονιστών

α) Ανάθεση εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων
Έκθεση για τα απόβλητα EPP
Ετήσια έκθεση GUE
Γνωμοδότηση για το χάρτη S&D
Γνωμοδότηση για την ιθαγένεια ALDE
Εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας Verts/ALE
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Γνωμοδότηση για την αναπηρία ECR
Έκθεση για το Διαμεσολαβητή S&D

Στην προσεχή συνεδρίαση θα συμφωνηθεί σύστημα σημείων που θα καλύπτει το 
σύνολο της εντολής.

β) Μη αναφορές
Η επιτροπή αναμένει πρόταση από τις ΓΔ PRES και IPOL και θα επανεξετάσει το 
ζήτημα μετά την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας.

γ) Ψήφισμα για την Παλαιστίνη (αναφορές αριθ. 430/2009 και 1764/2008)
Οι συντονιστές εκφράζουν τη στήριξή τους για τελική συμφωνία στην προσεχή 
συνεδρίαση των συντονιστών μετά τις διαβουλεύσεις των ομάδων σχετικά με το 
υποβληθέν κείμενο, το οποίο διατέθηκε στα μέλη σε προσχέδιο.

δ) Προφορική ερώτηση για τη FEPEX (εισαγωγές ντομάτας - αναφορά αριθ. 
1565/2009)
Οι συντονιστές συμφωνούν στην κατάθεση προφορικής ερώτησης η οποία 
υποβλήθηκε απο τον Carlos José Iturgaiz Angulo και διατέθηκε στα Ισπανικά, 
Αγγλικά και Γαλλικά.

ε) Επισκέψεις
Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση του έγγραφου που προετοίμασε η γραμματεία. 
Συμφωνείται η διεξαγωγή των τεσσάρων προγραμματισμένων επισκέψεων στην 
Πολωνία (εβδομάδα 16 Μαΐου), τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Βουλγαρία. Οι 
συντονιστές τονίζουν ότι η διερευνητική διάσταση των αποστολών πρέπει να αποτελεί 
προτεραιότητα. Στην προσεχή συνεδρίαση θα εξεταστούν μελλοντικές διερευνητικές 
αποστολές, μεταξύ άλλων στη Ρουμανία.

στ) Ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης στις 15-16 Μαρτίου
Η συμφωνία θα δοθεί με γραπτή διαδικασία την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου το μεσημέρι.

13. Γνωμοδότηση σχετικά με μια ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους (IMCO)  
(2010/2278(INI))

(έγκριση IMCO :  28.02.2011 - ολομέλεια :  23.03.2011) 
Συντάκτρια γνωμοδότησης:  Erminia Mazzoni
-εξέταση τροπολογιών 1 προφορική τροπολογία, που προτάθηκε από την ALDE, 

εγκρίνεται
-έγκριση σχεδίου έκθεσης: εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ, 1 κατά και 1 αποχή. 

14. Αριθ. 632/2008 του Robert Biedron, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Kampania Przeciw Homofobii» (Εκστρατεία κατά της Ομοφοβίας), σχετικά με 
την απροθυμία των πολωνικών αρχών να εκδώσουν πιστοποιητικά οικογενειακής 
κατάστασης σε πολωνούς πολίτες που επιθυμούν να συνάψουν σχέση 
καταχωρισμένης συμβίωσης με άτομο του ίδιου φύλου σε άλλο κράτος μέλος

Λαμβάνουν τον λόγο:  Πρόεδρος, Greg Czarnecki εξ ονόματος του αναφέροντος), Tomas 
Kukal εκρπόσωπος της Επιτροπής), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael 
Cashman, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna Senyszyn, 
Victor Boştinaru και Margrete Auken.
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Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
πληροφοριών από την Επιτροπή. Τα μέλη εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την 
πληροφόρηση που παρείχαν οι πολωνικές αρχές, στις οποίες θα απευθυνθεί περαιτέρω 
επιστολή για να ζητηθούν διευκρινίσεις και καλώντας αυτές να σέβονται απόλυτα τις 
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τη συνθήκη.

15. Αριθ. 0829/2008, του Fernando Soares, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
εικαζόμενη διακριτική μεταχείριση λόγω εθνικότητας στο πλαίσιο μη 
αναγνώρισης στη Γαλλία του αστικού συμφώνου συμβίωσης που ισχύει στη 
Βρετανία (Civil Partnership 
και
Αριθ. 1085/2010, του Aldwyn Llewelyn, βρετανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αναγνώριση στη Γαλλία σχέσης συμβίωσης που έχει καταχωρηθεί στο Ηνωμένο 
Βασίλειο   

Λαμβάνουν τον λόγο: Πρόεδρος, Tomas Kukal (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Michael 
Cashman.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς ολοκληρώνεται βάσει της απάντησης της 
Επιτροπής και του γεγονότος ότι οι αναφέροντες δεν απάντησαν στα αιτήματα για 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα υφίσταται και σε άλλα 
κράτη μέλη.

16. Αριθ. 305/2009 της Marisa Pignolo, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των προσώπων στην ΕΕ

Λαμβάνουν τον λόγο:  Πρόεδρος και Alessandro Ianniello (εκπρόσωπος της Επιτροπής) 
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς ολοκληρώνεται.

17. Αριθ. 1837/2009, του Roberto Marcoccio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
βιντεοσκόπηση των ανακρίσεων της αστυνομίας και των διαδικασιών ενώπιον του 
δικαστηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ και των κρατών μελών της ΕΕ

Λαμβάνουν τον λόγο:  Πρόεδρος, Thomas Ljungquist (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Victor Boştinaru και Margrete Auken.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με τα επιχειρήματα που προβάλλουν τα κράτη 
μέλη για τον αποκλεισμό των βιντεοσκοπήσεων από δικαστικές διαδικασίες. Θα 
ζητηθεί γνωμοδότηση της Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων. 

18. Παρουσίαση της έκθεσης για την ιθαγένεια της Επιτρόπου Viviane Reding. 

Η Επίτροπος τονίζει τη δέσμευση της Επιτροπής να θεωρεί τους πολίτες πρώτιστο 
μέλημά της, κάτι που εξαίρεται με τη θέσπιση του 2013 ως Έτους Ευρωπαίων Πολιτών. 
Η Επίτροπος ζητάει τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις προσπάθειες αυτές 
και αναφέρει ότι τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών μελών θα συμμετέχουν στη 
διαδικασία. Η Επίτροπος αναφέρεται επίσης στη δημιουργία μίας υπηρεσίας ενιαίας 
εξυπηρέτησης για να έχουν πρόσβαση οι πολίτες στα μέσα που διατίθενται: δικτυακή 
πύλη "Η Ευρώπη σου"
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Λαμβάνουν τον λόγο: Πρόεδρος, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, 
Angelika Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter 
Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken και Elena Băsescu.

Ορισμένα μέλη εκφράζουν ανησυχία σχετικά με την αντίληψη των πολιτών για τις 
αρμοδιότητες που ανατίθενται στην ΕΕ με την υπογραφή του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων, ιδιαίτερα δε σε σχέση με το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής 
περιουσίας και την ελευθερία των ΜΜΕ. Η Επίτροπος Reding επιβεβαιώνει ότι από 
νομική άποψη, εφαρμογή του Χάρτη περιορίζεται στα κράτη μέλη και στην εφαρμογή 
της κοινοτικής νομοθεσίας (Άρθρο 51). Τονίζει, ωστόσο, ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας 
δημιουργεί δυνατότητες επέκτασης των αρμοδιοτήτων της ΕΕ στον τομέα της 
δικαιοσύνης.  Δεσμεύεται ότι λοιπές ερωτήσεις θα απαντηθούν γραπτώς.

19. Αριθ. 1746/2008, του Maksim Reva, εσθονικής ιθαγένειας, σχετικά με το 
δικαίωμα του εκλέγειν στις ευρωπαϊκές εκλογές 

Λαμβάνουν τον λόγο: Πρόεδρος, Tibor Vaszi (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner 
και Margrete Auken.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή γραπτής απάντησης 
από την Επίτροπο Reding, καθώς το εν λόγω ζήτημα τέθηκε κατά τη συζήτηση μαζί 
της. 

20. Ετήσια Έκθεση για τις δραστηριότητες της Επιτροπής Αναφορών 2010 

Λαμβάνουν τον λόγο: Πρόεδρος και Willy Meyer.
Όλες οι ομάδες καλούνται να ορίσουν σκιώδεις εισηγητές για να συμβάλουν στο 
σχεδιασμό της έκθεσης.

21. Αναφορές του τμήματος B
Η εξέταση των αναφορών 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 1501/2008, 
0063/2009, 0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 0496/2010, 
0511/2010, 0562/2010 περατώνεται βάσει των γραπτών απάντήσεων της Επιτροπής.

Οι αναφορές 451/2009 και 725/2009 θα μεταφερθούν από το τμήμα Β και θα 
συζητηθούν ως σημείο του τμήματος «Α» σε μεταγενέστερη συνεδρίαση. 

22. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Βρυξέλλες 15 Μαρτίου 2011, 15.00 - 18.30 και 16 Μαρτίου 2011, 09.00 - 12.30.

Παράρτημα:

Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να περατωθούν ή να επανεξετασθούν βάσει του 
παραρτήματος των σημειωμάτων του Προέδρου. 
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