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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)0319

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου 2012, από τις 15.00 έως τις 18.30

και της 20ής Μαρτίου 2012, από τις 9.00 έως τις 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 στις 15.10, υπό την προεδρία της Elena 
Băsescu  (αντιπροέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης PETI_OJ(2012)207_1

Η αντιπρόεδρος ανακοινώνει ότι το σημείο 5 μετατίθεται μετά το σημείο 6, μετά από αίτηση 
ενός μέλους της επιτροπής.
Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Η αντιπρόεδρος καλωσορίζει την επάνοδο του Jarosław Leszek Wałęsa στην επιτροπή. 
Ανακοινώνει ακόμη την απουσία της προέδρου για 1 ώρα εκείνη την ημέρα και για μέρος της
συνεδρίασης στις 20 Μαρτίου, λόγω επικάλυψης με συνεδρίαση άλλης επιτροπής (REGIO), 
όπου υποχρεούται να παρίσταται ως σκιώδης εισηγήτρια.
Οι αναφέροντες θα είναι παρόντες για τα σημεία 9, 14, 15, 16, 17 και 18. Οι εθνικές αρχές θα 
είναι παρούσες για το σημείο 15.

3. Διάφορα

Ουδέν.

Παρουσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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4. Γνωμοδότηση για την υλοποίηση της νομοθεσίας της ΕΕ σε θέματα υδάτων, 
ενόψει της απαραίτητης, συνολικής προσέγγισης για την αντιμετώπιση των 
ευρωπαϊκών προκλήσεων στο ζήτημα των υδάτων (2011/2297(INI) - ENVI) 
Εισηγητής:  ΧΟΥΝΤΗΣ (GUE): εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η αντιπρόεδρος, Νικόλαος Χούντης, Margrete Auken, Νικόλαος 
Σαλαβράκος και Marco Gasparinetti (Επιτροπή).

Ο εισηγητής τονίζει την αξία του νερού ως οικουμενικού δικαιώματος, κοινού πόρου 
και δημοσίου αγαθού που δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ως πηγή εσόδων. 
Αναφέρει πέντε κύρια θέματα που θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην γνωμοδότηση, 
συγκεκριμένα την εφαρμογή της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα από τα κράτη μέλη, 
την διαθεσιμότητα των υδάτων, την ποιότητα των υδάτων (ρύπανση), ενδεχόμενες 
συγκρούσεις με άλλες πολιτικές (όπως η οικονομική πολιτική), και την συμμετοχή 
των πολιτών.

Η Επιτροπή συγχαίρει τον εισηγητή για την ποιότητα του σχεδίου γνωμοδότησης και 
τονίζει ότι η εφαρμογή αποτελεί ζήτημα υψηλής σημασίας. Η Επιτροπή σημειώνει 
επίσης ότι επίκειται εκτίμηση των οδηγιών- πλαισίων για την πολιτική υδάτων και για 
την βελτίωση της ποιότητας του αέρα. Η Επιτροπή, ωστόσο, διαφωνεί με τις δηλώσεις 
που έγιναν στο σχέδιο γνωμοδότησης ως προς το ότι οι ενέργειες της Επιτροπής 
υπήρξαν «παθητικές» και «ελαστικές» σε σχέση με την επιβολή της πολιτικής για τα 
ύδατα.

Η επιτροπή σημειώνει επίσης ότι η γνωμοδότηση πρέπει να καλύπτει την επεξεργασία 
λυμάτων και την ρύπανση των υπόγειων υδάτων και επιμένει ότι η Επιτροπή πρέπει 
να εφαρμόσει τη νομοθεσία πιο ενεργά και αποτελεσματικά.  

5. Αναφορά 195/2011 του Baudilio Ros Prat (ισπανικής ιθαγένειας), εξ ονόματος του 
Καταλανικού Γεωργικού Ινστιτούτου San Isidro, σχετικά με το έργο του 
αρδευτικού καναλιού Segara-Garrigues στη Lérida

Ομιλητές: η αντιπρόεδρος, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr και
José M. Hernandez Luque (Επιτροπή).

Η επιτροπή δεν διευκρινίζει επαρκώς την ακριβή φύση του διακυβευόμενου 
ζητήματος και την απάντηση που δίνει η Επιτροπή.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή. Να ζητηθεί από την Επιτροπή  διευκρινίσεις όσον 
αφορά την Ανακοίνωση προς τα Μέλη της 26ης Οκτωβρίου 2011. 

6. Αναφορά 93/2011, του Claude Coste, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement, 
σχετικά με την επεξεργασία των εκροών όμβριων υδάτων για την προστασία των 
επιφανειακών υδάτων στην Γαλλία

Ομιλητές: η αντιπρόεδρος, Margrete Auken, Peter Jahr, Νικόλαος Χουντής και José 
Rizo Martin (Επιτροπή).

Η Επιτροπή τονίζει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω νομοθεσία, αλλά ότι χρειάζεται να 
εφαρμοστεί σωστά η ήδη υπάρχουσα.
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Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή. Η Επιτροπή θα στείλει επιστολή στον αναφέροντα, 
ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες και ειδικές λεπτομέρειες προκειμένου να 
αξιολογήσει καλύτερα τα κύρια διακυβευόμενα ζητήματα.

7. Γνωμοδότηση με θέμα τους «20 κύριους λόγους ανησυχίας των ευρωπαίων 
πολιτών και επιχειρήσεων σχετικά με τη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς» 
(IMCO) (2011/0000(INI)) Εισηγητής: BUSUTTIL (EPP): εξέταση σχεδίου 
γνωμοδότησης

Ομιλητές: η αντιπρόεδρος, Simon Busuttil, Peter Jahr και Jacek Golinski (Επιτροπή).

Η επιτροπή θα δώσει έμφαση στην ανάγκη για μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον 
αφορά το δικαίωμα αναφοράς των πολιτών. Η Επιτροπή συγχαίρει τον εισηγητή του 
σχεδίου γνωμοδότησης και εκτιμά την αξία της έκθεσης.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου).

8. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο (23 – 24.11. 2011): εξέταση

Η εξέταση του σημείου αναβάλλεται.

9. Έκθεση για τη διερευνητική επίσκεψη στη Ρουμανία (23 – 26.11. 2011): εξέταση 
(παρουσία του Birdlife Romania)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Kinga Göncz, και Marina 
Cazacu (αναφέρουσα).

Η πρόεδρος, η οποία προέδρευσε της αντιπροσωπείας στην Ρουμανία, παρουσιάζει τα 
βασικά πορίσματα της έκθεσης για την οποία διοργανώνονται προκαταρκτικές 
συζητήσεις με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μελών. Ωστόσο, μεταξύ των μελών 
της επιτροπής εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες διαφωνίες ως προς το 
περιεχόμενο του εγγράφου εργασίας. Συμφωνήθηκε να συγκληθεί μια επιπλέον άτυπη 
συνεδρίαση προκειμένου να οριστικοποιηθεί το έγγραφο με όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερη συναίνεση.

10. Από τις 17.30 έως τις 18.30 - Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των 
θυρών)

20 Μαρτίου 2012

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012, στις 09:09, υπό την προεδρία της Erminia 
Mazzoni (προέδρου).

11. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1. Εξέταση της εφαρμογής της διαδικασίας "μη αναφοράς"
Οι συντονιστές έλαβαν γνώση της γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας, η οποία 
εκφράζει ανησυχίες σχετικά με την νομιμότητα της ισχύουσας διαδικασίας και μετά 
από ανταλλαγή απόψεων υποστηρίζουν την πρόταση του EPP για τροποποίηση του 
ορισμού «μη αναφορά» και για αλλαγή της διαδικασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι 
αποφάσεις για τις αμφισβητούμενες αναφορές λαμβάνονται από τα μέλη της 
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επιτροπής και όχι από μια διοικητική μονάδα. Οι συντονιστές συμφωνούν να 
επανέλθουν στο εν λόγω θέμα στην επόμενη συνεδρίαση, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή 
ζητείται από την γραμματεία να προτείνει μια εναλλακτική διαδικασία, σε 
συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες, η οποία θα υποβληθεί στη συνέχεια 
στην νομική υπηρεσία προκειμένου να εξασφαλιστεί η νομιμότητά της.

2. Εξέταση και συστάσεις σχετικά με την αναφορά 0301-11 για την αεροπορική 
τραγωδία του Smolensk
Οι συντονιστές συμφωνούν να κρίνουν την αναφορά παραδεκτή και σημειώνουν τα 
κριτήρια που περιγράφονται στην γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας. Η απόφαση 
σχετικά με το ποιά συνέχεια πρόκειται να προταθεί παραπέμπεται στην επόμενη 
συνεδρίαση των συντονιστών.

3. Αίτημα βάσει της επείγουσας διαδικασίας για την κήρυξη αναφορών ως 
παραδεκτών 
Οι αναφορές υπ' αριθμόν 0116/2012, 0142/2012 και 0223/2012, σχετικά με την 
ACTA, κρίνονται παραδεκτές.

Η αναφορά υπ' αριθμόν 0197/2012, σχετικά με έναν νέο χώρο υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων στο Corcolle, Lazio, κρίνεται παραδεκτή. 

4. Αποτέλεσμα της συνάντησης της Άτυπης Ομάδας Εργασίας σχετικά με τα 
ισπανικά δικαιώματα ιδιοκτησίας και τον νόμο για τις παράκτιες περιοχές
Ο Carlos José Iturgaiz Angulo προβαίνει σε ενημέρωση σχετικά με τις πρώτες 
συσκέψεις της Ομάδας Εργασίας, στην οποία συμμετείχε μεγάλος αριθμός ατόμων 
και η οποία συμφώνησε με την πρόταση του ισπανού υπουργού Περιβάλλοντος, που 
περιλαμβάνεται στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της επιτροπής, για συνάντηση 
με τον Γενικό Διευθυντή Παράκτιων Υποθέσεων. Η πρόεδρος θα στείλει γραπτή 
απάντηση με προτάσεις για τις κατάλληλες ημερομηνίες.

5. Ενημέρωση σχετικά με την συνάντηση της προέδρου με τον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Η πρόεδρος ενημερώνει  σχετικά με την συνάντησή της με τον Πρόεδρο Martin 
Schulz και την συζήτηση που είχαν σχετικά με την αναφορά για τη μία έδρα και 
σχετικά με τον ρόλο που θα ήθελε να διαδραματίσει η Επιτροπή Αναφορών στην 
διοργάνωση ακροάσεων  σύμφωνα με τους όρους του κανονισμού για την 
Πρωτοβουλία των Ευρωπαίων Πολιτών.

6. Αποστολές για το έτος 2012
Κατόπιν ανταλλαγής απόψεων υπενθυμίζεται ότι οι επισκέψεις στην Ισπανία, στη 
Γαλλία, στην Ιταλία και στην Πολωνία έχουν ήδη συμφωνηθεί το προηγούμενο έτος 
για το 2012. Επίσης, ζητείται από τους συντονιστές να υποβάλουν στην πρόεδρο και 
στη γραμματεία λεπτομερέστερες προτάσεις για αυτά τα θέματα ή ενδεχομένως άλλες 
προτάσεις ούτως ώστε να εγκριθούν οριστικά οι προτάσεις έως την επόμενη 
συνεδρίαση των συντονιστών - συμπεριλαμβανομένων των στόχων της επίσκεψης, τις 
ημερομηνίες, τη διαδρομή και ενδεχόμενη συμμετοχή μελών - και λαμβάνοντας 
υπόψη τις επισκέψεις που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ζητήθηκε από τη γραμματεία 
να προετοιμάσει ένα έγγραφο για την επόμενη συνεδρίαση στο οποίο θα 
περιλαμβάνονται όλες αυτές οι προτάσεις.

7. Διάφορα
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Ουδέν.

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. Merkies 
και Victor Boştinaru.

12. Γνωμοδότηση σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος των πολιτών (2013) 
(2011/0217(COD)) Εισηγητής: ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ (EFD): εξέταση των 
τροπολογιών και έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Εγκριθείσες τροπολογίες: Συμβιβαστική 1, 53, 67, 56, Συμβιβαστική 2, 15, 59, 60, 63, 64, 65, 
66, 68, Συμβιβαστική 3, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, Συμβιβαστική 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 
2, 3, 4, 29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 10, 39, Συμβιβαστική 5, Συμβιβαστική 6, 45, 46, 12, 13, 
47, 22.
Καταπίπτουσες τροπολογίες: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Απορριφθείσες τροπολογίες : 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 
36, 40.
Αποσυρθείσες τροπολογίες: 76, 81
Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 21 ψήφους υπέρ, 1 κατά και καμία αποχή.

13. Ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 2011 (Άρθρο 
202, παρ. 8) 2011/2317(INI)) Εισηγητής: CHICHESTER (ECR): 1η ανταλλαγή 
απόψεων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda και 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

Τα μέλη τονίζουν τη σημασία της μνείας ειδικών περιπτώσεων και της παροχής μιας 
ισορροπημένης προοπτικής με βάση τη γεωγραφική προέλευση των αναφορών.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία του Carlos José Iturgaiz Angulo (αντιπροέδρου).

14. Αναφορά 1327/2010, του Maurice Wintz, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος των 
ενώσεων «Alsace Nature» και «GCO non merci», η οποία συνοδεύεται από 
3 υπογραφές, σχετικά με το διάταγμα της γαλλικής κυβέρνησης της 23ης 
Ιανουαρίου 2008 το οποίο χαρακτηρίζει τις εργασίες στη μεγάλη δυτική 
παρακαμπτήρια οδό του Στρασβούργου A355 έργο κοινής ωφέλειας και 
επειγόντως απαραίτητες
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: η αντιπρόεδρος, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec 
(αναφέρων), Amélie Chalte (αναφέρουσα), and Joseph van der Stegen (Επιτροπή).

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή. Η επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες 
από τις γαλλικές αρχές.

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία της Elena Băsescu (αντιπροέδρου).

15. Αναφορά 161/2006, του Dan Brennan, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
μόλυνση στο Kilkenny (Ιρλανδία) και τις επιπτώσεις της στην τοπική 
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κτηνοτροφία
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: η αντιπρόεδρος, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán Kelly, Ana 
Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (αναφέρων), James J Leahy (αναφέρων), 
Simon White (αναφέρων), Michael Sheridan (ιρλανδικές αρχές), Simon More 
(ιρλανδικές αρχές), Kieran O'Brien (ιρλανδικές αρχές) and Keir McAndrew 
(Επιτροπή).

Τα μέλη εξακολουθούν να ανησυχούν για τις εικαζόμενες παρατυπίες και τις 
ανακρίβειες στην διερεύνηση του θέματος από τις ιρλανδικές αρχές, ιδίως όσον 
αφορά τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών. Η επιτροπή θεωρεί ότι η 
απάντηση της Επιτροπής είναι ανεπαρκής και θα ήθελε να υποβάλει όλα τα έγγραφα 
σε έναν χωριστό οργανισμό προκειμένου να διενεργήσει μια αμερόληπτη μελέτη.

Απόφαση: Η αναφορά παραμένει ανοιχτή και η επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω 
πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιτροπή θα εξετάσει τη δυνατότητα 
να ζητηθεί ανεξάρτητη αξιολόγηση, πιθανόν μέσω του Θεματικού Τμήματος, 
προκειμένου να εξεταστούν όλα τα γεγονότα και βοηθητικά στοιχεία που 
υποβλήθηκαν από τους αναφέροντες και τις ιρλανδικές αρχές.

16. Αναφορά 798/2004 του Nicola Leugio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
λαθροθηρία στη Μάλτα και
Αναφορά 334/2005 του Kevin Sourd, γαλλικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
από 3 υπογραφές, σχετικά με τη σφαγή πτηνών στη Μάλτα και
Αναφορά 886/2005 του Hugues Fanal, βελγικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Βελγικής Βασιλικής Εταιρείας για την Προστασία των Πτηνών (LRBPO), 
σχετικά με τη μεταφορά από τις αρχές της Μάλτας της οδηγίας 79/409/EΟΚ για 
την προστασία των αποδημητικών πτηνών
(παρουσία του αναφέροντος)
Αναφορά 530/2006 του Lutz Blume, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
θανάτωση πτηνών στη Μάλτα και
Αναφορά 1091/2007 του κ. Seamus Feeney, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με τη 
θήρα προστατευόμενων αποδημητικών πτηνών στη Μάλτα και την Κύπρο και
Αναφορά 1374/2010 του Bernhard Vetter, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
παράνομη θήρα μεταναστευτικών πτηνών σε αρκετά κράτη μέλη της ΕΕ

Ομιλητές: η αντιπρόεδρος, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (αναφέρων) and 
Peter Koller (Επιτροπή).

Τα μέλη της επιτροπής θεωρούν σημαντικό να συνεχίσουν να παρακολουθούν την 
κατάσταση, παρόλο που η Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για τα μέτρα που 
έχουν λάβει οι εθνικές αρχές.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή. Τόσο η επιτροπή όσο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
θα συνεχίσουν να παρακολουθούν την κατάσταση.

17. Αναφορά 1518/2008, της Irina Mateeva, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
βουλγαρικής εταιρείας για την προστασία των πτηνών, σχετικά με τη μη 
εφαρμογή από τις βουλγαρικές αρχές των διατάξεων για τις ζώνες ειδικής 
προστασίας όπως ορίζονται στην οδηγία 79/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί της 
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διατηρήσεως των αγρίων πτηνών
(παρουσία του αναφέροντος) και
Αναφορά 997/2007, του Ivailo Ivanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
βουλγαρικής εταιρείας προστασίας πτηνών, η οποία συνοδεύεται από 6 ακόμη 
υπογραφές, σχετικά με την πλημμελή μεταφορά του δικτύου Natura 2000 στη 
Βουλγαρία ως αποτέλεσμα της παραβίασης των οδηγιών για τα άγρια πτηνά και 
τους οικοτόπους και
Αναφορά 1503/2007, του Lazov Yordan Stamenov, βουλγαρικής ιθαγένειας, 
σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος στη Βουλγαρία

Ομιλητές: Ana Miranda, Irina Mateeva (αναφέρουσα) and Rositsa Pencheva 
(Επιτροπή).

Η επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την έκθεση της Επιτροπής για έναν 
συνεχή διάλογο με τις εθνικές αρχές. Η Επιτροπή προσθέτει ότι έχει επιτευχθεί 
σημαντική πρόοδος.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή. Η επιτροπή θα ζητήσει περαιτέρω πληροφορίες 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συνεχίζει να παρακολουθεί τις εξελίξεις.

18. Αναφορά 1044/2011 της Joanna Swabe, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Humane Society International», η οποία συνοδεύεται από 22 υπογραφές, 
σχετικά με τη σύσταση της καναδικής κυβέρνησης που αφορά συμβούλιο 
διαμεσολάβησης του ΠΟΕ σε σχέση με την εκτέλεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1007/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Σεπτεμβρίου 2009 περί εμπορίου προϊόντων φώκιας
(παρουσία του αναφέροντος)

Ομιλητές: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (αναφέρουσα) και Kristofer Du 
Rietz (Επιτροπή).

Η επιτροπή εκφράζει τη διαφωνία της με την άποψη της Επιτροπής ότι δεν είναι ορθό 
να εξαρτώνται οι διαπραγματεύσεις σχετικά με το ελεύθερο εμπόριο μεταξύ της ΕΕ 
και του Καναδά  από την ανάκληση της προσφυγής του Καναδά στον ΠΟΕ. Η 
επιτροπή κατανοεί τις δυσκολίες αλλά ζητεί επίσης ευελιξία για να εξετάσει τις 
εναλλακτικές λύσεις.

Απόφαση: Να παραμείνει ανοικτή. Η επιτροπή θα διαβιβάσει επιστολή στον αρμόδιο 
για θέματα εμπορίου Επίτροπο εξηγώντας τη θέση της και ζητώντας γραπτή 
απάντηση.

19. Αναφορές του τμήματος B

Η εξέταση των αναφορών 851/2007, 958/2007, 1028/2007, 206/2009, 951/2008, 
1477/2008, 230/2009, 458/2009, 458/2010, 1053/2010, 1313/2010, 1457/2010, 
1593/2010, 1615/2010, 31/2011, 521/2011, 701/2011, 747/2011, 753/2011, 800/2011, 
870/2011, 953/2011 και 973/2011 περατώθηκε με βάση τις γραπτές πληροφορίες που 
παρέχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αναφορά 692/2011 παραμένει ανοικτή.
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Η αναφορά 791/2011 παραμένει ανοικτή.

20. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

24 Απριλίου 2012, από τις 09.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30 (Βρυξέλλες).

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.25

Συνημμένα:
Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση της 27ης-
28ης Φεβρουαρίου 2012
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να αποσυρθούν, να περατωθούν ή να 
επανεξετασθούν βάσει του παραρτήματος των σημειωμάτων της προέδρου.
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