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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)0508

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 8ης Μαΐου 2012, από τις 9.15 έως τις 12.35 και από τις 15.15 έως τις 18.03

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 8 Μαΐου 2012, στις 9.15, υπό την προεδρία της Erminia 
Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ 900609v02-00

Πριν από τον σχολιασμό της ημερήσιας διάταξης, η πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη ότι η 
Bairbre de Brún, πρώην συντονίστρια και ενεργό μέλος της επιτροπής PETI, έχει αποφασίσει 
να παραιτηθεί από το Κοινοβούλιο για λόγους υγείας. Η πρόεδρος της εύχεται καλή 
ανάρρωση και εκφράζει τις ευχαριστίες της για την ακλόνητη προσήλωσή της στο έργο της 
επιτροπής. 

Η ημερήσια διάταξη είναι διαθέσιμη σε όλες τις γλώσσες και έχουν γίνει ορισμένες 
σημαντικές αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων:

 Σε συνέχεια των συζητήσεων με τους αναφέροντες και την επιτροπή επί εμπορίου, η 
συζήτηση όσον αφορά τις αναφορές για την ACTA έχει μετατεθεί για τις 19 Ιουνίου. 

 Σε συνέχεια των συζητήσεων με τον Επίτροπο Maroš Šefčovič, το απόγευμα θα 
εξετάσει πρώτα το σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης σχετικά με τους χώρους 
υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο Corcolle, λόγω του προγράμματος των 
αναφερόντων που θα είναι παρόντες στη συζήτηση.

 Η ψηφοφορία επί της γνωμοδότησης Boștinaru θα ακολουθήσει περίπου στις 16.45. 
 Η συζήτηση επί της έκθεσης για τη διερευνητική επίσκεψη στο Βερολίνο αποτελεί το 

τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης και θα αρχίσει περίπου στις 17.30.
 Οι αναφέροντες θα είναι επίσης παρόντες κατά τη συζήτηση των σημείων 4, 5 και 6.
 Για το σημείο 17 θα είναι παρόντες τρεις εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας της 

Βουλγαρίας.
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Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου

Το παράρτημα στις ανακοινώσεις της προέδρου έχει διανεμηθεί για να διατυπωθούν 
σχόλια σχετικά με την επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών για τους 
αναφερθέντες λόγους. Καθώς δεν υπάρχουν σχόλια επί των προτάσεων αυτών, οι 
προτάσεις θεωρούνται εγκριθείσες.

3. Διάφορα

Ουδέν.

4. Αναφορά 1268/2010, του Cristóbal Aguado Laza, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
του γεωργικού συνεταιρισμού "Asociación Valenciana de Agricultores ASAJA", 
σχετικά με φυτοϋγειονομικά προϊόντα, επιβλαβείς οργανισμούς και νόσους στα φυτικά 
προϊόντα

Ομιλητές: η πρόεδρος, Cristóbal Aguado Laza (αναφέρων), Bas Drukker (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής, ΓΔ Sanco), Walter De Backer (εκπρόσωπος της Επιτροπής, ΓΔ Agri), Esther Herranz 
García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γνωμοδοτήσεις θα ζητηθούν από την Επιτροπή 
Γεωργίας και την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Επίσης θα απευθυνθούν επιστολές στον John 
Dalli, Επίτροπο αρμόδιο για την υγεία και την πολιτική καταναλωτών και στον Dacian 
Ciolos, Επίτροπο αρμόδιο για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, με σκοπό να τους 
επιστήσουν την προσοχή στο επείγον και τη σπουδαιότητα του θέματος. 

5. 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 στην Sierra de Cazorla, πάρκο άγριας πανίδας στην περιοχή Segura y las 
Villas στο Jaén

Ομιλητές: η πρόεδρος, Rafael Galvez Via (εκπρόσωπος του αναφέροντος), José Manuel 
Servert Martin (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιστολή θα απευθυνθεί στον Janez Potočnik, 
Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για το περιβάλλον, για να ζητηθεί από την Επιτροπή, πέραν της 
συνέχισης των διαδικασιών επί παραβάσει, να επικοινωνήσει επειγόντως με τη νέα ισπανική 
κυβέρνηση, έτσι ώστε να αποφευχθεί ανεπανόρθωτη ζημιά στις περιοχές αυτές. Σχετική 
επιστολή θα απευθυνθεί επίσης στις αρμόδιες αρχές της Ανδαλουσίας. 

6. Αναφορά 1132/2009, του H.M., πορτογαλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
πορτογαλικής ένωσης τουριστικών επιχειρήσεων «AETP», σχετικά με ελλιπή διαφάνεια 
στο πλαίσιο αιτήσεων ενίσχυσης από τα επιχειρησιακά προγράμματα της ΕΕ
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Ομιλητές: η πρόεδρος, H.M. (αναφέρων), Armando Miranda Cardoso (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής, ΓΔ Regio), Obhi Chatterjee (εκπρόσωπος της Επιτροπής, ΓΔ Comp)

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πρέπει να 
εξετάσει περαιτέρω το ζήτημα της κρατικής ενίσχυσης και η Γενική Διεύθυνση 
Περιφερειακής Πολιτικής πρέπει να εκθέσει αναλυτικά τους λόγους περάτωσης της 
υπόθεσης. Η Επιτροπή πρέπει επίσης να έρθει σε επαφή με τις αρμόδιες πορτογαλικές αρχές. 
Επιστολή θα απευθυνθεί στις πορτογαλικές αρχές μέσω της μόνιμης αντιπροσωπείας της 
Πορτογαλίας. 

7. Γνωμοδότηση με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και την Ιθαγένεια 2014-2020» 
(COD 2011/0344) (LIBE), Εισηγήτρια: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 24 Μαΐου 2012˙ εξέταση των τροπολογιών: 19 Ιουνίου 
2012˙ ψηφοφορία: 12 Ιουλίου 2012). 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Norica Nicolai, Victor Boştinaru

Η Norica Nicolai, η οποία εκπροσωπεί τον εισηγητή, παρουσιάζει το σχέδιο γνωμοδότησης. 
Εκτιμά την πρόθεση της Επιτροπής να εκσυγχρονίσει τα τρέχοντα προγράμματα και 
προτείνει να συμπεριληφθούν νέες ενέργειες στο πεδίο εφαρμογής του προγράμματος 
«Δικαιώματα και Ιθαγένεια». Ο Victor Boştinaru προχωρά σε ανάγνωση δήλωσης εξ 
ονόματος του Michael Cashman. 

8. Γνωμοδότηση επί της 28ης ετήσιας έκθεσης για τον έλεγχο της εφαρμογής του 
δικαίου της ΕΕ 2010 (2011/2275(INI) (JURI). Εισηγήτρια: Lidia Joanna Geringer de
Oedenberg (S-D)
(προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών: 21 Μαΐου 2012˙ ψηφοφορία: 19 Ιουνίου 2012)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής)

Η εισηγήτρια προβαίνει σε εισαγωγική παρουσίαση του σχεδίου γνωμοδότησης, εστιάζοντας 
στην εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, στις διαδικασίες επί παραβάσει και 
στη συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. 
Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής συμφωνεί με την εισηγήτρια ότι το πεδίο εφαρμογής του 
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρέπει να αναλυθεί περαιτέρω στους πολίτες στο πλαίσιο 
κοινής προσπάθειας Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Χαιρετίζει το γεγονός ότι το άρθρο 263, 
που εισήχθη με τη Συνθήκη της Λισσαβώνας, επιτρέπει στην Επιτροπή να ζητήσει από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλει κυρώσεις στα κράτη μέλη που αθετούν τις 
υποχρεώσεις τους σε περίπτωση καθυστέρησης μεταφοράς.

9. Έκθεση επί της διερευνητικής επίσκεψης στο Βερολίνο (23 - 24.11.2011)

Το σημείο συζητείται το απόγευμα, στις 17.40, υπό την προεδρία της Elena Băsescu 
(αντιπροέδρου). 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-Bobińska, 
Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru
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Μετά από την ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη της αντιπροσωπείας αποφασίζουν να 
συνεδριάσουν εκ νέου προκειμένου να επιτύχουν γενική συναίνεση προτού υποβάλουν 
συμφωνηθέν κείμενο στην επόμενη συνεδρίαση της επιτροπής. 

10. Έκθεση επί της διερευνητικής επίσκεψης στη Ρουμανία (23 - 26.11.11)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald Häfner, 
Peter Jahr, Νικόλαος Σαλαβράκος

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι ορίζεται ως προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών επί του 
εγγράφου εργασίας η Παρασκευή 11 Μαΐου 2012, ώρα12.00. 

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.15, υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου)

* * *

12. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Η πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής: 

α) Ορισμός εισηγητών για γνωμοδότηση:
 H Ομάδα ECR θα γνωμοδοτήσει επί της ανακοίνωσης της Επιτροπής. με τίτλο 

«Βελτίωση των οφελών από τα περιβαλλοντικά μέτρα της ΕΕ, κλπ» COM(2012) 95 
(ENVI ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή)˙ 

 Η Ομάδα ALDE θα γνωμοδοτήσει επί της Έκθεσης 2011 για την εφαρμογή του 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ COM(2012)169 (LIBE ως αρμόδια επί 
της ουσίας επιτροπή)

 Η Ομάδα EFD θα γνωμοδοτήσει επί των κατευθυντήριων γραμμών του 
προϋπολογισμού για το 2013 - άλλα τμήματα - Διαμεσολαβητής (BUDG ως αρμόδια 
επί της ουσίας επιτροπή)˙

β) Εξέταση και έγκριση του σχεδίου σύντομου ψηφίσματος επί των δικαιωμάτων των 
ζώων.
Το κείμενο σύντομου ψηφίσματος σχετικά με την καλή διαβίωση των ζώων, που συντάχθηκε 
βάσει του άρθρου 202 παράγραφος 2 του Κανονισμού, εξετάζεται και εγκρίνεται. Το 
ψήφισμα θα αποσταλεί στη Διάσκεψη των Προέδρων με αίτηση να συμπεριληφθεί στην 
ημερήσια διάταξη της Ολομέλειας ως μέρος κοινής συζήτησης σχετικά με την έκθεση ιδίας 
πρωτοβουλίας που καταρτίζει η επιτροπή AGRI («Στρατηγική της ΕΕ για την προστασία και 
την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015»), επί της οποίας η επιτροπή PETI έχει επίσης 
εκπονήσει γνωμοδότηση (εισηγητής Victor Boştinaru).

γ) Ορισμός μελών για τη διερευνητική επίσκεψη στη Γερμανία και την Τσεχική 
Δημοκρατία (3-6 Ιουνίου 2012)

Η πρόεδρος ζητεί να οριστούν επισήμως τα μέλη για αυτήν την αντιπροσωπεία το 
συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το τέλος της εβδομάδας. 
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δ) Βελτίωση της πρόσβασης στη βάση δεδομένων ePetition για τα μέλη της επιτροπής 
και τις γραμματείες των πολιτικών ομάδων.

Τεχνικές προσαρμογές θα πραγματοποιηθούν στη βάση δεδομένων ePetition με σκοπό να 
επιτραπεί πλήρης πρόσβαση στις αναφορές, συμπεριλαμβανομένων των αναφορών που 
εξετάζονται εμπιστευτικά, για τα μέλη και τους συνεργάτες τους καθώς και για το προσωπικό 
των πολιτικών ομάδων. Η πρόσβαση στις αναφορές που εξετάζονται εμπιστευτικά υπόκειται 
στη δέσμευση των μελών να τηρούν τις νομικές υποχρεώσεις που απορρέουν από τις 
διατάξεις για την προστασία δεδομένων. 

ε) Αποτέλεσμα της συνάντησης της άτυπης ομάδας εργασίας σχετικά με τα ισπανικά 
δικαιώματα ιδιοκτησίας και τον νόμο για τις παράκτιες περιοχές.
Η άτυπη ομάδα εργασίας έχει συνεδριάσει με τις ισπανικές αρχές με θέμα τα σχέδια 
μεταρρύθμισης του ισχύοντος νόμου για τις παράκτιες περιοχές. Οι εργασίες βρίσκονται εν 
εξελίξει και έχει ήδη επιτευχθεί σημαντική πρόοδος. Ερωτηματολόγιο θα αποσταλεί στις 
ισπανικές αρχές.

στ) Προσχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου. 
Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης θα διανεμηθεί πολύ σύντομα και θα περιλαμβάνει τα εξής 
κύρια σημεία: παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή της ετήσιας έκθεσης για το 
2011 και μιας ειδικής έκθεσης, και συζήτηση σχετικά με τις αναφορές για την ACTA.

ζ) Επιστολή της Viviane Reding, αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η Επίτροπος Viviane Reding έχει απευθύνει επιστολή στην πρόεδρο με την οποία την 
ενημερώνει για τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να δρομολογήσει δημόσια διαβούλευση 
επί της έκθεσης 2013 για την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, με σκοπό τη συλλογή ιδεών για νέες 
δράσεις έτσι ώστε να αρθούν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της ΕΕ κατά την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους στην ΕΕ. 
Η επιτροπή PETI συμφωνεί κατ’ αρχήν με τις προτάσεις και θα εξετάσει τις συστάσεις για 
ενσωμάτωσή τους στο πρόγραμμα, μετά από διαβουλεύσεις με την επιτροπή LIBE στην 
οποία επίσης έχει απευθυνθεί η επιστολή. 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru, Margrete 
Auken

13. Δήλωση του Maroš Šefčovič, αντιπροέδρου της Επιτροπής και Επιτρόπου αρμόδιου 
για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση, σχετικά με τα τρέχοντα ζητήματα στο 
πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου˙ ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων με τα μέλη. 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, Gerald 
Häfner, Heinz K. Becker

Ο Επίτροπος ανακοινώνει ότι η Επιτροπή θα καταχωρίσει την πρώτη Πρωτοβουλία των 
Ευρωπαίων Πολιτών συμβολικά στις 9 Μαΐου (με τίτλο Fraternité 2020 - Mobility. Progress. 
Europe) και ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία περάτωσης της αξιολόγησης πέντε άλλων 
πρωτοβουλιών. Για τις προτεινόμενες Πρωτοβουλίες των Ευρωπαίων Πολιτών που δεν 
πληρούσαν τα κριτήρια, οι υπεύθυνοι θα ενημερωθούν για τη διαδικασία υποβολής 
αναφορών ως εναλλακτική λύση. Επιπλέον, τα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
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της συνθήκης Ευρατόμ μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή Αναφορών. Ο Επίτροπος 
εκτιμά την παρουσία της επιτροπής PETI στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και θεωρεί 
ότι οι τοποθετήσεις της είναι ιδιαίτερα ενημερωτικές και χρήσιμες. Ζητά από το Κοινοβούλιο 
να στηρίξει την πρόταση της Επιτροπής για αύξηση του προϋπολογισμού για τα ευρωπαϊκά 
σχολεία. Επιμένει ότι τα πρότυπα για την παροχή πληροφόρησης στους αναφέροντες που 
βρίσκονταν σε άμεση επαφή με την Επιτροπή είναι ακριβώς τα ίδια με εκείνα για τους 
καταγγέλλοντες. 

14. Γνωμοδότηση επί της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία και 
την καλή διαβίωση των ζώων 2012-2015 - εξέταση τροπολογιών (2012/2043(INI)) 
(AGRI),Εισηγητής: Victor Boştinaru (S-D)

Τροπολογίες που εγκρίνονται: 3, 4, 5, 6, 9 (προφορική τροπολογία), 11, 12, 13, 15, 16 (πρώτο 
μέρος), 17, 19, 21, 22, 26, 27, 30, 31
Τροπολογίες που απορρίπτονται: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (δεύτερο μέρος), 18, 23, 24, 25, 29
Τροπολογίες που αποσύρονται: 20
Τροπολογίες που καταπίπτουν: 8, 28

Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές. 

15. Αναφορά 0197/2012 του Francesco Saltini, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
σχεδιαζόμενο χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων κοντά στη Ρώμη στο Corcolle, Lazio 

Ομιλητές: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (αναφέροντες), Giuseppe Manganaro 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής, ΓΔ ENVI), Giuseppe Pecoraro (Νομάρχης Ρώμης), Claudio 
Vesselli (Διευθυντής του τμήματος περιβάλλοντος, επαρχία της Ρώμης), Guido Milana, 
Margrete Auken, Niccolò Rinaldi

Οι εκπρόσωποι των ιταλικών αρχών επισημαίνουν ότι ο χώρος υγειονομικής ταφής 
αποβλήτων θα λειτουργήσει προσωρινά (για 2-2,5 χρόνια κατ' ανώτατο όριο) και δεν θα 
εξυπηρετεί την ταφή οργανικών αποβλήτων. Ο έκτακτος Επίτροπος έχει ζητήσει πιο 
λεπτομερείς και διεξοδικές έρευνες, ιδίως για τις γεωλογικές και υδρολογικές πτυχές, για να 
εξασφαλιστεί ή σωστή αξιολόγηση της καταλληλότητας του μέρους. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του αποτελέσματος της διερευνητικής 
επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει η Επιτροπή Αναφορών το φθινόπωρο. 

16. Αναφορά 1221/2011 του G.K., λετονικής ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση του 
δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής, από τη συμφωνία ACTA (εμπορική συμφωνία για την 
καταπολέμηση της παραποίησης), 
και
Αναφορά 116/2012, του Iwo Domeracki, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με την ACTA
και
Αναφορά 0142/2012 του Mateusz Wójtowicz, πολωνικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
«Forum Rdzawka», φέρουσα άλλες δύο υπογραφές, σχετικά με την αντίρρηση στη διεθνή 
εμπορική συμφωνία ACTA
και
Αναφορά 203/2012 του Joachim Scholz (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με την ACTA
και
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Αναφορά 223/2012 του Alex Wilks, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της AVAAZ, 
φέρουσα άνω των 2.5 εκατ. υπογραφών, σχετικά με την ACTA

Η συζήτηση του σημείου μετατίθεται για τη συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου. 
Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 17.26 υπό την προεδρία της Elena Băsescu 
(αντιπροέδρου). 

17. Αναφορά 1675/2008, του Alexander Karakachanov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του «Βουλγαρικού Κόμματος των Πρασίνων/Πρασίνων της Βουλγαρίας», 
σχετικά με τις ανταλλαγές εκτάσεων και τη διαφθορά στη Βουλγαρία

Ομιλητές: Dimitar Kyumyurddziev (Νομικός εμπειρογνώμων, Υπουργείο Γεωργίας της 
Βουλγαρίας), Katarzyna Gueneau de Mussy (εκπρόσωπος της Επιτροπής, ΓΔ COMP), Victor
Boştinaru

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοιχτή. Η πρόεδρος ζητεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παράσχει περαιτέρω πληροφορίες όσον αφορά τους ισχυρισμούς για 
διαφθορά που περιέχονται στην αναφορά, οι οποίοι κατά ένα μεγάλο μέρος παρέμειναν 
αναπάντητοι. 

* * *

18. Αναφορές για τις οποίες προτείνεται να περατωθούν υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων 

Οι ακόλουθες αναφορές περατώνονται: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 1379/2007, 
0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 1089/2010, 
1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 0282/2011, 
0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 0592/2011, 
0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 0743/2011, 
0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 0900/2011, 0963/2011

Οι ακόλουθες αναφορές μετακινούνται από το τμήμα «Β» και παραμένουν ανοιχτές:
1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 
0436/2010, 1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης 

Βρυξέλλες, Τρίτη 19 Ιουνίου 2012, 9.00-12.30 και 15.00-18.30.

*
* *

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.03, υπό την προεδρία της Elena Băsescu (αντιπροέδρου).
* *
*

Παραρτήματα:
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Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (24 
Απριλίου 2012). 
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να επανεξετασθούν, να περατωθούν ή να 
αποσυρθούν βάσει του παραρτήματος στις ανακοινώσεις της προέδρου.
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