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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2011)1121

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 21ης Νοεμβρίου 2011, από 15.00 έως 18.30,

και της 22ας Νοεμβρίου 2011, από 09.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011 στις 15.05,
υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ(2011)202_1

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται με τη μορφή που εμφαίνεται στα παρόντα πρακτικά.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 8ης Σεπτεμβρίου 2011 και της
3ης/4ης Οκτωβρίου 2011:

Εγκρίνονται τα πρακτικά.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Κατόπιν αιτήματος του Carlos Iturgaiz η επιτροπή αποφασίζει να μην επανεξετάσει 
την αναφορά 0481/09, δεδομένου ότι οι πρόσθετες πληροφορίες που υποβλήθηκαν 
δεν κρίνονται σχετικές.

Η πρόεδρος εφιστά την προσοχή των μελών στον κατάλογο των αναφορών που έχουν 
αποσυρθεί, των οποίων η εξέταση έχει περατωθεί ή που θα επανεξεταστούν. Ο 
κατάλογος αυτός έχει διανεμηθεί σε όλες τις ομάδες πριν από μία εβδομάδα (βλ. 
παράρτημα)· με εξαίρεση την αναφορά 0481/2009, εγκρίνεται ο κατάλογος.

4. Αναφορά 396/2009, του Salvatore Fatone, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 152 υπογραφές, σχετικά με εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας 
λυμάτων στην περιοχή Cuma-Licola (Ιταλία)

Ομιλητές: πρόεδρος, Giuseppe Manganaro (Επιτροπή), Victor Bostinaru, Peter Jahr.
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Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή, έως ότου ληφθούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επιτροπή.

5. Αναφορά 1919/2009, του M.B, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη συμμόρφωση 
της μεταφοράς από την Ιταλία (Dlgs 106/09) των οδηγιών της ΕΕ 89/391/ΕΟΚ 
και 2002/14/ΕΚ σχετικά με τις προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση 
εξοπλισμού εργασίας και για τη θέσπιση γενικού πλαισίου ενημερώσεως και 
διαβουλεύσεως των εργαζομένων
(παρουσία του αναφέροντος)

Τα μέλη τονίζουν τη σημασία του θέματος και παροτρύνουν την Επιτροπή να προβεί σε 
ενέργειες ώστε να διασφαλίσει ότι οι ιταλικές αρχές θα επανεξετάσουν δεόντως την 
κατάσταση και τις συνέπειές της. 

Ομιλητές: πρόεδρος, Andrea Bagaglio (εξ ονόματος του αναφέροντος), Jan Jilek 
(Επιτροπή), Peter Jahr, Victor Bostinaru.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή και να σταλεί προς ενημέρωση 
στην επιτροπή EMPL.

6. Αναφορά 1153/2009, του Gino Trevisanato, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
πιθανή παραβίαση εκ μέρους της ιταλικής νομοθεσίας της οδηγίας 98/59/ΕΚ 
σχετικά με τις ομαδικές απολύσεις
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: πρόεδρος Chair, Gino Trevisanato (αναφέρων), Δημήτριος Δημητρίου 
(Επιτροπή), Victor Bostinaru, Peter Jahr.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή και η αναφορά να σταλεί για 
γνωμοδότηση στην επιτροπή EMPL ώστε να υπάρχει σαφής εξέταση της 
νομοθεσίας άλλων κρατών μελών.

7. Αναφορά 1557/2009, της Izabella Mészárosné Györvári, ουγγρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Ένωση για την 
Προστασία των Συμφερόντων των Επιχειρήσεων) σχετικά με διακρίσεις σε 
βάρος μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ουγγαρία και τη μη συμμόρφωση 
προς πρότυπα της ΕΕ
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: πρόεδρος, Izabella Mészarosne Györvari (αναφέρουσα) Didier Boulouque 
και Istvan Nemeth (Επιτροπή), Agnès Hankiss, Peter Jahr, Victor Bostinaru.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή και να σταλεί επιστολή στις 
Ουγγρικές αρχές καλώντας τις να διασαφηνίσουν την πολιτική τους επί 
του θέματος.

***
Η συνεδρίαση συνεχίζεται από τις 16.45 έως τις 17.20
υπό την προεδρία της Agnès Hankiss (αντιπροέδρου).

***
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8. Αναφορά 726/2010, του John E. Doherty, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
Irish Drivers’ Association, σχετικά με το τέλος ταξινόμησης αυτοκινήτων στην 
Ιρλανδία
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: πρόεδρος, John E. Doherty και John Lernihan (αναφέροντες), Ann-Marie 
Bruhn (Επιτροπή), Peter Jahr.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή και να ζητηθεί γραπτή 
επιβεβαίωση από την Επιτροπή.

9. Αναφορά 1345/2010, του Paul McColgan, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εκστρατείας «Abolish VRT», σχετικά με προβλήματα αναφορικά με την 
ταξινόμηση οχήματος σε διασυνοριακό πλαίσιο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου 
και της Ιρλανδίας
και
Αναφορά 1357/2010, του Ryan Stewart, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Abolish VRT Campaign» (εκστρατεία για την κατάργηση του τέλους 
ταξινόμησης οχημάτων), σχετικά με τον γρίφο που καλούνται να λύσουν ιρλανδοί 
φοιτητές που σπουδάζουν στο ΗΒ όσον αφορά το τέλος ταξινόμησης οχημάτων
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: πρόεδρος, Ryan Stewart (αναφέρων), Ann-Marie Bruhn (Επιτροπή), Victor 
Bostinaru, Peter Jahr.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή, να σταλεί επιστολή στις 
βρετανικές και ιρλανδικές αρχές και να ζητηθεί γνωμοδότηση των 
επιτροπών ECON και TRAN.

***
Την προεδρία αναλαμβάνει στις 17.20 η Erminia Mazzoni (πρόεδρος).

***

10. Αναφορά 1737/2008, του Lord Richard Inglewood DL, βρετανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με τη διάκριση που εισάγει ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
του 2008, για την έκπτωση από το αξίωμα τoυ μέλoυς της Βουλής των Λόρδων 
μελών που έχουν εκλεγεί βουλευτές του ΕΚ

Ομιλητές: πρόεδρος, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bustinaru, Peter Jahr.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή και να σταλεί επιστολή στις 
βρετανικές αρχές καλώντας τις να λάβουν μέτρα προς αντιμετώπιση αυτής 
της σχετικής με τα δικαιώματα των πολιτών σοβαρής ανωμαλίας.

Πραγματοποιείται συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών)
από τις 17.30 έως τις 18.37

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18.35 και επαναλαμβάνεται την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011 στις 
09.05, υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

11. Ανακοινώσεις της προέδρου όσον αφορά τις αποφάσεις των συντονιστών
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Ορισμός εισηγητών

 Ετήσια έκθεση της Επιτροπής Αναφορών 2011. (Θα ζητηθεί επίσημη άδεια) 
(Meyer 2010· Iturgaiz 2009)

 Γνωμοδότηση επί της εκθέσεως για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ. 
(JURI) (Mazzoni 2009)

 (Να ληφθεί υπόψη η έκθεση INI της επιτροπής ENVI για τα ύδατα, 
συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας πλαίσιο για τα ύδατα)

Η εξέταση του θέματος αυτού αναβάλλεται για τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

Αξιολόγηση της διαδικασίας μη αναφορών

Η εξέταση του θέματος αυτού αναβάλλεται για το Δεκέμβριο.

Έκβαση του κοινού σεμιναρίου για τα θεμελιώδη δικαιώματα της 6ης Οκτωβρίου

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση του εγγράφου που έχει ετοιμάσει η γραμματεία, 
επικροτούν την επιτυχία της ακρόασης και αποφασίζουν να συνεχίσουν τις εργασίες 
επί του θέματος αυτού σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Περαιτέρω εξέταση της οργάνωσης ακροάσεων στα πλαίσια του κανονισμού για 
την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών

Οι συντονιστές αποφασίζουν να στείλουν επιστολή στην επιτροπή AFCO σχετικά με 
το σχέδιο τροπολογίας του Κανονισμού του Κοινοβουλίου δυνάμει του άρθρου 212, 
που έχουν καταθέσει οι A. Lamassoure και Z. Gurmai. Οι συντονιστές αποφασίζουν 
να ζητήσουν επίσημα να γίνει σεβαστή η προηγούμενη πολιτική συμφωνία που 
συνίστατο στην πλήρη συμμετοχή της επιτροπή PETI στην οργάνωση ακροάσεων 
δυνάμει του κανονισμού για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών.

Τα επόμενα στάδια της αξιολόγησης του νόμου για τις παράκτιες περιοχές (Ley 
de Costas) και συναφείς αναφορές

Οι συντονιστές αποφασίζουν ομόφωνα να δημιουργήσουν μικρή ομάδα εργασίας για 
τα ‘Ισπανικά δικαιώματα ιδιοκτησίας’ και το ‘Ley de Costas’ με συμμετοχή ενός 
μέλους από κάθε πολιτική ομάδα. Τα ονόματα θα κοινοποιηθούν από τις πολιτικές 
ομάδες. Αποφασίζεται να σταλεί συνοπτικό σημείωμα των εκκρεμουσών αναφορών 
στη νέα κυβέρνηση και να ζητηθούν πληροφορίες για τις δεσμεύσεις που προτίθεται 
να αναλάβει.

Διάφορα:

 Σχέδιο επιστολής σχετικά με την πρόταση κατασκευής γέφυρας σε περιοχή 
του Natura 2000/της οδηγίας για τα πτηνά. (0037-05)

Οι συντονιστές εγκρίνουν το σχέδιο επιστολής προς τις γαλλικές αρχές του Loiret.

 Επιστολή της κ. Angellili όσον αφορά την ανάθεση της παρακολούθησης 
θεμάτων σχετικών με τα δικαιώματα του παιδιού σε μέλος της επιτροπής.
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Προτείνεται το όνομα του Mc Millian Scott, και η Σοσιαλιστική Ομάδα, 
ανταποκρινόμενη στην επιστολή της Roberta Angelilli, εκδηλώνει ενδιαφέρον για την 
πρόταση μέλους αρμόδιου για την προστασία του παιδιού.

12. Διερευνητική επίσκεψη στη Βουλγαρία (29.06 - 2.07.2011)
- έγκριση της έκθεσης της διερευνητικής αποστολής

Ομιλητές: πρόεδρος, Margrete Auken, Liam Cashman (Επιτροπή), Victor Bostinaru

Μετά από σύντομη συζήτηση, εγκρίνεται η έκθεση της διερευνητικής αποστολής με 
προσθήκη που προτείνει η Maryia Nedelcheva.

13. Δήλωση του Επιτρόπου Janez Potocnik
- ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές

Η πρόεδρος τονίζει ότι, παρά την τρέχουσα κρίση του χρέους στην Ευρώπη, το 
περιβάλλον εξακολουθεί να αποτελεί σημαντική ανησυχία των ευρωπαίων πολιτών και 
ότι αποτελεί πρόβλημα το γεγονός ότι η περιβαλλοντική νομοθεσία (ιδίως η αφορούσα 
τη διαχείριση των αποβλήτων και τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους) 
εφαρμόζεται λανθασμένα ή άσχημα από τα κράτη μέλη, με αποτέλεσμα να επικρατεί η 
εντύπωση ότι η Επιτροπή επιδεικνύει μακαριότητα όταν έρχεται η στιγμή να καλέσει 
κράτη μέλη σε απολογία, είτε μέσω της διαδικασίας επί παραβάσει είτε με άλλα μέσα.

Τονίζεται επίσης ότι:

 η διαχείριση των αποβλήτων συνιστά βασική ανησυχία των πολιτών και αποτελεί 
το λόγο για τον οποίο η επιτροπή έχει ετοιμάσει έκθεση για την ολομέλεια με βάση 
αναφορές που ελήφθησαν επί του θέματος·

 οι οδηγίες για τους οικοτόπους και τα πτηνά αποτελούν συχνά το αντικείμενο 
αναφορών λόγω του ελλιπούς σεβασμού των διατάξεών τους σε πολλές 
περιπτώσεις· η Επιτροπή πρέπει να λαμβάνει σοβαρότερα υπόψη τις ευθύνες της 
στα πλαίσια της αρχής της πρόληψης και να παρεμβαίνει εντονότερα και έγκαιρα, 
προτού υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία η περιβαλλοντική μας κληρονομιά.

Ο Επίτροπος Potocnik τονίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας της ΕΕ συνιστά σαφή προτεραιότητα και ότι θεωρεί την επιτροπή PETI ως 
φυσικό σύμμαχο, δεδομένου ότι η Επιτροπή αποτελεί το φύλακα της Συνθήκης και η 
Επιτροπή Αναφορών προσφέρει μια πολιτική διάσταση στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής. Τονίζει επίσης ότι υπάρχει έντονη συναίνεση για να προχωρήσει η ΕΕ σε 
ένα 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης.

Ομιλητές: πρόεδρος, Επίτροπος, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, Rainer Wieland, 
Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith Merkies.

14. Αναφορά 551/2011, του Miha Regacar, σλοβενικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
«Civilna Iniciativa Kras» και της «Civina Iniciativa za Primosko», συνοδευόμενη 
από 2.520 υπογραφές, σχετικά με την προστασία της περιφέρειας Kras στη 
Σλοβενία από κερδοσκοπία σχετική με ακίνητη περιουσία και από την 
καταστροφή Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
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Ομιλητές: πρόεδρος, William Floyd (Επιτροπή), Peter Jahr.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή, έως ότου ληφθούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επιτροπή.

15. Αναφορά 804/2010, των Adone Doni και Mattia Donadel, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera
Brenta e del Miranese, σχετικά με την περιφερειακή οδό γύρω από το Mestre
(A4)

Ομιλητές: πρόεδρος, Jonathan Parker (Επιτροπή).

Απόφαση: να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που προσέφερε η Επιτροπή.

16. Αναφορά 483/2007, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της οργάνωσης «Φίλοι της Γης» σχετικά με παραβιάσεις της κοινοτικής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας για τη διαδικασία εκτίμησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και για τις επικίνδυνες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (οδηγία Seveso)
και
Αναφορά 1147/2008, του Roberto Giurastante, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της «Greenaction Transnational», σχετικά με την πιθανή εγκατάσταση μονάδας 
επαναεριοποίησης κοντά στην Τεργέστη (Ιταλία)
και
Αναφορά 1472/2009, του Bernard Vojko, σλοβενικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Alpe Adria Green», σχετικά με τον προβλεπόμενο τερματικό σταθμό φυσικού 
αερίου στην Τεργέστη (Ιταλία)

Ομιλητές: πρόεδρος, Laura Tabellini (Επιτροπή), Ivo Vajgl, Sandrine Bélier, Alojz 
Peterle, Peter Jahr.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή, έως ότου ληφθούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επιτροπή.

17. Αναφορά 1139/2010, των Rémy Gautron και Jean-Claude Duchateau, γαλλικής 
ιθαγένειας, εξ ονόματος, αντιστοίχως, των «Fédération Presqu’île
Environnement» και «Association DECOS», σχετικά με περιβαλλοντική ζημία σε 
προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 στην Batz-sur-Mer στη 
Γαλλία
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: πρόεδρος, Jean-Philippe Gallon και Rémy Gautron (αναφέροντες), Joseph 
van der Stegen (Επιτροπή), Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Victor Bostinaru, 
Χρυσούλα Παλιαδέλη.

Απόφαση: να μείνει ανοιχτή η εξέταση της αναφοράς και να σταλεί επίσημη 
επιστολή στο Δήμαρχο του Batz και στις γαλλικές αρχές.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται από τις 12.10 έως τις 12.35
υπό την προεδρία της Χρυσούλας Παλιαδέλη (αντιπροέδρου).
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18. Αναφορά 755/2010, του Tony Lowes, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης «Friends of the Irish Environment» (Φίλοι του περιβάλλοντος της 
Ιρλανδίας), σχετικά με τη μη εφαρμογή από την Ιρλανδία της ευρωπαϊκής 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε σχέση με την εξόρυξη τύρφης
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: πρόεδρος, Andrew Jackson (εξ ονόματος του αναφέροντος), Liam Cashman 
(Επιτροπή), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa Childers, Peter Jahr.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς να μείνει ανοιχτή, έως ότου ληφθούν 
συμπληρωματικές πληροφορίες από την Επιτροπή. Οι βουλευτές 
επισημαίνουν τη σοβαρότητα της καταστάσεως που περιγράφουν οι 
αναφέροντες και την πρόσκλησή τους προς τα μέλη της επιτροπής να 
επισκεφθούν την Ιρλανδία για να διαπιστώσουν τις ζημίες και να 
συναντηθούν με εκπροσώπους των αρχών.

19. Αναφορά 338/2010, του T.F.T, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της
"Plataforma por la defensa de los valles verdes", σχετικά με τη συλλογή υδάτων 
και τη διάνοιξη γεωτρήσεων στο φυσικό πάρκο Sierra de Cazorla, Segura y las
Villas, Jaén
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: πρόεδρος, εκπρόσωπος του αναφέροντος, Mariam Sanchez Guisandez, 
(Επιτροπή), Francisco Sosa Wagner.

Λόγω έλλειψης χρόνου, η επιτροπή αποφασίζει να επανεξετάσει το θέμα αυτό κατά 
την επόμενη συνεδρίαση και προσκαλεί σε αυτήν τον αναφέροντα.

Την προεδρία αναλαμβάνει στις 12.35 η Erminia Mazzoni (πρόεδρος).

20. Έκθεση 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ: Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των 
πολιτών της ΕΕ
(2011/2182(INI))
Εισηγητής: VALEAN (ALDE)
- εξέταση σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: πρόεδρος, εισηγητής, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr.

Διενεργείται συντομότατη συζήτηση λόγω των χρονικών περιορισμών· η επιτροπή θα 
προσαρμόσει το χρονοδιάγραμμα έγκρισης και να συζητήσει εκ νέου το θέμα τον 
Ιανουάριο 2012.

21. Αναφορές που προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής απάντησης 
της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Αναφορές αριθ. 0267/2007, 1380/2007, 0590/2008, 1143/2008, 1647/2008, 
1678/2008, 0777/2009, 0781/2009, 0870/2009, 0872/2009, 0980/2009, 1136/2009, 
1923/2009, 0169/2010, 0323/2010, 0662/2010, 0856/2010, 0913/2010, 1017/2010, 
1025/2010, 1060/2010, 1097/2010, 1168/2010, 1192/2010, 1320/2010, 1355/2010, 
1381/2010, 1422/2010, 1472/2010, 1490/2010, 1475/2010, 1476/2010, 1496/2010, 
1521/2010, 1537/2010, 1587/2010, 1616/2010, 1629/2010, 0054/2011, 0069/2011, 
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0087/2011, 0100/2011, 0203/2011, 0331/2011, 0159/2011, 0173/2011, 0208/2011, 
0214/2011, 0219/2011, 0228/2011, 0234/2011, 0235/2011, 0246/2011, 0247/2011, 
0255/2011, 0265/2011, 0298/2011, 0314/2011, 0344/2011, 0322/2011, 0328/2011, 
0341/2011, 0342/2011, 0348/2011, 0350/2011, 0362/2011, 0368/2011, 0387/2011.

Οι αναφορές αριθ. 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 
0760/2007, 0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011 και 0297/2011 
θα αφαιρεθούν από το μέρος "B" και θα μείνουν ανοιχτές.

22. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της επόμενης συνεδρίασης

20 Δεκεμβρίου 2011, από 09.00 έως 12.30 και από 15.00 έως 18.30, Βρυξέλλες.

***

Η Erminia Mazzoni (πρόεδρος) κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.50.

***

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Κατάλογος των αναφορών που θα περατωθούν ή θα ανοίξουν εκ νέου δυνάμει του 
παραρτήματος των σημειώσεων της προέδρου
Κατάλογος των αναφορών που χαρακτηρίστηκαν απαράδεκτες μετά από την 
τελευταία συνεδρίαση
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