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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)0619

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 2012, από τις 09.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 

18.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τρίτη 19 Ιουνίου 2012, στις 9.15, υπό την προεδρία της Erminia 
Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2012)206_1v0

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η συνεδρίαση αυτή θα αφιερωθεί κυρίως στην συζήτηση 
της ετήσιας έκθεσης δραστηριοτήτων της Επιτροπής Αναφορών για το 2011 με 
αφηγητή τον Giles Chichester, με αφηγητή την εξέταση αναφοράς κατά της 
συμφωνίας ACTA, την παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή της ετήσιας 
έκθεσής του και του αιτήματος του για σύνταξη ειδικής έκθεσης για την έρευνά του 
για καταγγελία κατά της Επιτροπής σχετικά με την προέκταση του αεροδρομίου της 
Βιέννης, τις αναφορές σχετικά με το Ευρωπαϊκό σχολείο, την ανάλυση αναφοράς 
σχετικά με τις επιπτώσεις σχεδίου για την εκσκαφή σε μεγαλύτερο βάθος ενός 
λατομείου ασβεστόλιθου πάνω από δύο υδροφόρα στρώματα στο νομό Charente της 
Γαλλίας, καθώς και τις αναφορές σχετικά με την υποχρεωτική συμμετοχή στα 
εμπορικά επιμελητήρια της Γερμανίας και της Αυστρίας. Τέλος, θα εξεταστούν 
γνωμοδοτήσεις αρμοδιοτήτων των βουλευτών Adina-Ioana Vălean, Lidia Joanna 
Geringer de Oedenberg, Margrete Auken και Νικόλαου Σαλαβράκου.

Ο Peter Jahr εκφράζει την επιθυμία του να εξεταστούν τα σημεία 12 και 13 του 
σχεδίου της ημερήσιας διάταξης (εκθέσεις σχετικά με την αποστολή στο Βερολίνο και 
τη Ρουμανία, αντιστοίχως) κατά την επόμενη συνεδρίαση. Γνωστοποιεί πως ο 
Philippe Boulland απουσιάζει. Η Iliana Malinova Iotova διαφωνεί με την 
τροποποίηση. Ο Peter Jahr δέχεται να μην αναβληθεί η συζήτηση επί του σημείου 12, 
αλλά επιμένει για το σημείο 13. Η Margrete Auken παρεμβαίνει και συμφωνεί με την 
αναβολή της συζήτησης επί του σημείου 12.
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Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται, με μόνη τροποποίηση την αναβολή του σημείου 13 
για την επόμενη συνεδρίαση.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 19-20 Μαρτίου 2012, 24 
Απριλίου 2012 και 28 Μαΐου 2012

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων στις 19-20 Μαρτίου 2012, 24 Απριλίου 2012 και 28 
Μαΐου 2012 εγκρίνονται.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου έχει διανεμηθεί προκειμένου να 
μπορέσουν οι βουλευτές να υποβάλλουν ενδεχόμενες παρατηρήσεις σχετικά με την 
επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών για τους αναφερθέντες λόγους. 
Καθώς δεν υπάρχουν παρατηρήσεις επί των συστάσεων αυτών, οι συστάσεις 
θεωρούνται εγκριθείσες.

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι από την προσεχή συνεδρίαση, τα έγγραφα της 
συνεδρίασης θα επισυνάπτονται σε παράρτημα και θα διαβιβάζονται εκ των προτέρων 
στους βουλευτές. Τα έγγραφα θα αφορούν ζητήματα σχετικά με τα οποία υπάρχουν 
αμφιβολίες ή που δεν φαίνεται να εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Επιτροπής 
Αναφορών, ώστε όλοι να ενημερωθούν και να αξιολογήσουν τη συνάφειά τους.

4. Διάφορα

Ουδέν.

5. Γνωμοδότηση για τον νόμο περί διοικητικής δικονομίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης
(2012/2024(INI)) (JURI)
Εισηγήτρια: AUKEN (Verts/ALE)
- Εξέταση των τροπολογιών
- Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken.
Ψηφοφορία επί των τροπολογιών.
Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές. 

6. Γνωμοδότηση σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής 
του δικαίου της Ένωσης (2010)

(2011/2275(INI) (JURI)
Εισηγήτρια: GERINGER de Oedenberg (S&D)
Εξέταση των τροπολογιών

-Έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg
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Ψηφοφορία επί των τροπολογιών.
Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 0 αποχές. 

7. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με θέμα «Πρόγραμμα για τα Δικαιώματα και 
την Ιθαγένεια 2014-2020» (COD 2011/0344) (LIBE)
Εισηγητής: VALEAN (ALDE)
- εξέταση των τροπολογιών

Ομιλητές: η πρόεδρος, Tania Schroeter (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Jarosław Leszek 
Wałęsa και Michael Cashman.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 19 Ιουλίου 2012.

8. Ετήσια έκθεση για τη δραστηριότητα της Επιτροπής Αναφορών 2011 (Άρθρο 
202, παράγραφος 8) 2011/2317(INI))
Εισηγητής: CHICHESTER (ECR)
(ψηφοφορία: στις 12 Ιουλίου 2012)
εξέταση των τροπολογιών

Ομιλητές: η πρόεδρος, Giles Chichester (ο εισηγητής αναφέρει τις γενικές ιδέες που 
προκύπτουν από τις ληφθείσες τροπολογίες και τα σχετικά με τους συμβιβασμούς που 
μελετώνται ζητήματα), William Floyd (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Michael 
Cashman (εφιστά την προσοχή στην ερευνητική αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου 
του Προϋπολογισμού στην Ισπανία, η οποία θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί για το έργο  
που έχει επιτελέσει η επιτροπή αυτή σχετικά με τα προβλήματα ιδιοκτησίας στις 
ισπανικές ακτές), Willy Meyer (αναφέρει την πρόοδο σχετικά με τον ισπανικό νόμο 
περί των ακτών), Margrete Auken, Peter Jahr.

Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου 2012.

*

Στις 10.00, την προεδρία αναλαμβάνει ο Peter Jahr (βουλευτής).

* 

9. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του Προϋπολογισμού 2013 
- λοιπά τμήματα - Διαμεσολαβητής (2012/2092 (BUD))
Εισηγητής: ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ (EFD)
(ψηφοφορία: στις 12 Ιουλίου 2012)
εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης
Ομιλητές: ο πρόεδρος, Νικόλαος Σαλαβράκος
Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ορίζεται για τις 17 Ιουλίου 2012.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 19 Σεπτεμβρίου 2012.

10. Γνωμοδότηση σχετικά με την Έκθεση 2011 για την εφαρμογή του Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ - COM (2012) 169.
(2008/0000(INI))
Εισηγήτρια: VALEAN (ALDE)
(ψηφοφορία: στις 12 Ιουλίου 2012)
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- Εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης
Ομιλητές: ο πρόεδρος, Julien Desmedt (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Zoltán Bagó, 
Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, και MargreteAuken.
Η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ορίζεται για τις 26 Ιουνίου 2012.
Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί στις 12 Ιουλίου 2012.

11. Αναφορά 1221/2011 του G.K., λετονικής ιθαγένειας, σχετικά με την παραβίαση 
του δικαιώματος ιδιωτικής ζωής από την συμφωνία ACTA (εμπορική συμφωνία 
καταπολέμησης της παραποίησης) και
Αναφορά αριθ. 116/2012 του Iwo Domeracki, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ACTA και
Αναφορά αριθ.142/2012 του Mateusz Wójtowicz, πολωνικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της οργάνωσης "Forum Rdzawka", φέρουσα 2 υπογραφές, σχετικά με 
την αντίθεση στη διεθνή εμπορική συμφωνία ACTA και
Αναφορά αριθ.203/2012 του Joachim Scholz, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την ACTA και
Αναφορά αριθ. 223/2012 του Alex Wilks, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
AVAAZ, φέρουσα άνω των 2,5 εκατ. υπογραφές, σχετικά με την ACTA
(παρουσία των αναφερόντων)

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Alex Wilks (αναφέρων), Pedro Velasco Martins (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής), David Martin (υπεύθυνος για τον φάκελο ACTA στο Κοινοβούλιο, 
συστήνει την απόρριψη της εν λόγω συμφωνίας λόγω των προβληματισμών σχετικά 
με ανεπιθύμητες επιπτώσεις που προκύπτουν από το κείμενό της, κυρίως τις ατομικές 
περιπτώσεις ποινικοποίησης, τον ορισμό της έννοιας "εμπορική κλίμακα", τον ρόλο 
των φορέων παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών και την πιθανή διακοπή κυκλοφορίας 
γενόσημων φαρμάκων. Επιμένει στις αρνητικές επιπτώσεις της ACTA κυρίως στην 
εσωτερική αγορά, των δημόσιων ελευθεριών και του διεθνούς εμπορίου και προτείνει, 
να συζητηθεί στην Επιτροπή Αναφορών, η απόφαση που το Δικαστήριο θα εκδώσει 
σύντομα σχετικά με τη νομιμότητα της ACTA), Paul Murphy, Tatjana Ždanoka, Ana 
Miranda (αναφέρεται επίσης στους κινδύνους σε περίπτωση έγκρισης της ACTA από 
την ΕΕ), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (υπενθυμίζει την λαϊκή κινητοποίηση 
που οδήγησε στην αντίδραση του Κοινοβουλίου), Raül Romeva i Rueda, Franziska 
Keller (αναφέρεται στους κινδύνους που θα μπορούσε να προκαλέσει η ACTA σε 
πληθυσμούς εκτός Ευρώπης, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εισακουστούν, για 
παράδειγμα σχετικά με τα φάρμακα), Victor Boştinaru, Margrete Auken, Rainer 
Wieland, Iliana Malinova Iotova, Keith Taylor, Peter Jahr (προτείνει τη συνεργασία με 
άλλες επιτροπές αρμόδιες επί της ουσίας: Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας· Επιτροπή Νομικών Θεμάτων· Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και Επιτροπή Ανάπτυξης. Η πλειοψηφία 
των ομιλητών σύμφωνα με την απόρριψη αυτής της εμπορικής συμφωνίας.

Απόφαση: η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή ώστε να μπορούν να 
συζητηθούν αργότερα, εάν αυτό είναι αναγκαίο.

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 11.00, υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni 
(προέδρου)
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* * *

12. Έκθεση για την ενημερωτική αποστολή στο Βερολίνο (23 – 24.11. 2011)
Εξέταση των τροπολογιών
Έγκριση
Ομιλητές: η πρόεδρος, Iliana Malinova Iotova, Tatjana Ždanoka, Angelika 
Werthmann, Victor Boştinaru, Philippe Bouland.
Απόφαση: κατάθεση των τροπολογιών 
Προθεσμία: 26 Ιουνίου 2012.

* * *

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 15.08, υπό την προεδρία της Erminia Mazzoni (προέδρου)

* * *

13. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Η πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής:

1) Ειδική έκθεση του Διαμεσολαβητή σχετικά με κρούσμα κακοδιοίκησης στην 
Επιτροπή και τη διαδικασία προέκτασης του αεροδρομίου της Βιέννης. 

- Εισηγήτρια για την ειδική έκθεση ορίζεται η Margrete Auken (Verts). Πρέπει να 
ζητηθεί επίσημη άδεια από τη Διάσκεψη των Προέδρων μέσω της Διάσκεψης των 
Προέδρων των Επιτροπών.

. 
2) Συνέχεια της συζήτησης σχετικά με δημόσιες ακροάσεις του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου για την Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών - τροποποίηση των 
κανόνων και πιθανές επιπτώσεις τους.

- Μετά από την έκτακτη συνεδρίαση των συντονιστών στο Στρασβούργο, ένα 
αναθεωρημένο έγγραφο διαβιβάστηκε στους συντονιστές οι οποίοι ενημερώθηκαν και 
συμφώνησαν να το χρησιμοποιήσουν ως μέσο για τη διαμόρφωση της σχετικής 
συζήτησης.  Συμφωνήθηκε να ζητηθεί συνάντηση με τον αντιπρόεδρο Γεώργιο 
Παπαστάμκο ει δυνατόν κατά την περίοδο Συνόδου του Ιουλίου, καθώς και τον 
Klaus-Heiner Lehne, πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών και τον 
Maros Sefcovic, αντιπρόεδρο της Επιτροπής.

3) Αίτημα επείγουσας διαδικασίας για προσφάτως κατατεθείσα αναφορά.

- Η αναφορά αριθ. 0771/2012 σχετικά με προτεινόμενο χώρο υγειονομικής ταφής
αποβλήτων στην περιοχή Pian dell'Olmo, κοντά στη Ρώμη, χαρακτηρίσθηκε 
παραδεκτή λόγω του συγκεκριμένου και επείγοντος χαρακτήρα του θέματος.

4) Ειδική συζήτηση για τις αναφορές που ελήφθησαν σχετικά με την αναζήτηση 
και άντληση σχιστολιθικού αερίου στην ΕΕ.

- Οι συντονιστές εγκρίνουν την οργάνωση ενός συναφούς ειδικού εργαστηρίου για το 
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απόγευμα της 9ης Οκτωβρίου, παρατείνοντας τη συνεδρίαση της επιτροπής κατά μισή 
μέρα ώστε να πραγματοποιηθεί σχετική συζήτηση. Θα κληθούν να συμμετάσχουν 
μέλη άλλων επιτροπών, κυρίως της ENVI και της ITRE, καθώς και οι αναφέροντες.
Διατίθενται τεκμηρίωση για την ENVI που είχε προετοιμαστεί εκ των προτέρων 
σχετικά με το θέμα αυτό, καθώς και πίνακας που περιλαμβάνει τις σχετικές αναφορές.
Οι συντονιστές θα εξετάσουν λεπτομερέστερες προτάσεις σχετικά με το εργαστήριο 
σε προσεχή συνεδρίαση.

5) Τρέχουσες εργασίες της άτυπης ομάδας εργασίας σχετικά με τον νόμο περί των 
ακτών.

- Οι συντονιστές ενημερώνονται σχετικά με το λεπτομερές ερωτηματολόγιο για τις 
ισπανικές αρχές και συμφωνούν να το διαβιβάσει σε αυτές η πρόεδρος.

6) Εξέταση του προσχεδίου ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης της 12ης 
Ιουλίου.

- Σημειώνονται τα κύρια σημεία και η ημερήσια διάταξη της προσεχούς συνεδρίασης 
θα διανεμηθεί σύντομα ώστε να εγκριθεί με γραπτή διαδικασία.

7) Σημεία προς ενημέρωση
 Πρόσκληση βουλευτών σε συνεδρίαση της Επιτροπής Περιφερειών (ENVI) 

στις 28 Ιουνίου το απόγευμα. Η γραμματεία θα παρευρεθεί στη συνεδρίαση εξ 
ονόματος της επιτροπής.

 Εξέταση ενός νέου "προφίλ και λογότυπου" για την παρουσίαση του έργου 
της επιτροπής. Οι συντονιστές ενημερώνονται για το προτεινόμενο σχέδιο. 

14. Παρουσίαση από τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, κ. Νικηφόρο Διαμαντούρο, της 
ετήσιας έκθεσής του 

Ομιλητές: η πρόεδρος, Νικηφόρος Διαμαντούρος (ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής 
αναφέρεται στον συμπληρωματικό ρόλο των υπηρεσιών του, σε σχέση με αυτόν της 
Επιτροπής Αναφορών, οι οποίες παρέχονται επίσης δωρεάν·. Παραθέτει στατιστικά 
στοιχεία και σημειώνει ότι το 2011 έλαβε 2.510 αναφορές από ενδιαφερόμενες και 
ΜΚΟ και ότι 22.000 πολίτες επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες του Διαμεσολαβητή, 
αν και το 2011 κατατέθηκαν 111 αναφορές λιγότερο από το 2010. Κυρίως η Ισπανία, 
η Γερμανία, η Πολωνία και το Βέλγιο ζητούν την παρέμβασή του· επισημαίνει τη 
δημοσίευση ενός διαδραστικού οδηγού στις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, που θα 
προσφέρει βοήθεια στους πολίτες που σκοπεύουν να απευθυνθούν στον 
Διαμεσολαβητή), Jens Nymand-Christensen (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Nicole 
Sinclaire (θεωρεί υπερβολικό τον προϋπολογισμό που διατίθεται στον 
Διαμεσολαβητή), Margrete Auken, Νικόλαος Σαλαβράκος, Philippe Boulland, Victor 
Boştinaru.

15. Παρουσίαση της ειδικής έκθεσης για την έρευνά του σχετικά με την καταγγελία 
2591/2010/GG κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(σχετικά με την προέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Νικηφόρος Διαμαντούρος (Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής), Jean-
François Brakeland (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
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Margrete Auken.
Η σύνταξη της έκθεσης ανατίθεται στην Margrete Auken (Verts).

Στις 17.00, την προεδρία αναλαμβάνει η Χρυσούλα Παλιαδέλη (αντιπρόεδρος). 

16. Αναφορά αριθ. 353/2011 της Barbara Mazurkiewicz-Zaleska, πολωνικής 
ιθαγένειας, η οποία φέρει 74 υπογραφές, σχετικά με τις περικοπές στον 
προϋπολογισμό των ευρωπαϊκών σχολείων και
Αναφορά αριθ. 478/2011 της APEEE (Ένωση Γονέων των Μαθητών του 
Ευρωπαϊκού Σχολείου) φέρουσα 1.356 υπογραφές, σχετικά με τις συνέπειες των 
περικοπών προϋπολογισμού στη λειτουργία του συστήματος των ευρωπαϊκών 
σχολείων
(παρουσία του συλλόγου γονέων των μαθητών του ευρωπαϊκού σχολείου 
Interparents, και της ένωσης γονέων)

Ομιλητές: η πρόεδρος, Ana Gorey (εκπρόσωπος του Interparents), Rachel Harvey-
Kelly (εκπρόσωπος του Συμβουλίου), Marco-Umberto Moricca (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Peter Jahr, Gerald Häfner, Victor Boştinaru.

Απόφαση: η εξέταση των αναφορών παραμένει ανοικτή. Ζητείται η γνωμοδότηση 
της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Προϋπολογισμών, της 
Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και του Συμβουλίου της ΕΕ.

17. Αναφορά αριθ. 725/2011, του Bernhard Kempen, γερμανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος 6 επιχειρήσεων, σχετικά με την υποχρεωτική συμμετοχή στα εμπορικά 
και βιομηχανικά επιμελητήρια της Αυστρίας και της Γερμανίας

(παρουσία του αναφέροντος)
Ομιλητές: η πρόεδρος, Bernhard Kempen (αναφέρων), Kai Boeddinghaus (νομικός εξ 
ονόματος του αναφέροντα), Κωνσταντίνος Δημητριάδης (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Gerald Häfner, Jürgen Creutzmann, Victor Boştinaru.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικής πληροφοριών από την Επιτροπή. Ζητείται γνωμοδότηση από την 
Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και από την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και 
Ενέργειας. 

18. Αναφορά αριθ. 1617/2009, του Ivan Martin, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
των «ADEVAC» και «Stop Nuisances», σχετικά με τις επιπτώσεις της 
προβλεπόμενης εκσκαφής σε μεγαλύτερο βάθος του λατομείου ασβεστόλιθου 
"Chaumes de la Bergerie" (La Couronne, Charente) πάνω από δύο υδροφόρα 
στρώματα

(παρουσία του αναφέροντος)
Ομιλητές: η πρόεδρος, Ivan Martin (αναφέρων, παρουσιάζει λεπτομερείς πληροφορίες 
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για την εξέλιξη του φακέλου και των εγγράφων που αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς 
του και αμφισβητεί τη δημόσια ανακοίνωση της νομαρχίας του Charente), Balazs 
Horvath (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Peter Jahr, Victor Boştinaru, Margrete Auken.
Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή πριν από το τέλος του Ιουλίου. 
Θα υποβληθεί πρόταση για επιτόπια ερευνητική αποστολή στους συντονιστές.

* * *

19. Αναφορές των οποίων προτείνεται η περάτωση υπό το φως της γραπτής 
απάντησης της Επιτροπής ή άλλων ληφθέντων εγγράφων

Οι ακόλουθες αναφορές ολοκληρώνονται:
0267/2007, 1556/2008, 0302/2009, 0131/2010, 0264/2010, 0035/2011, 0073/2011, 
0263/2011, 0386/2011, 0483/2011, 0533/2011, 0548/2011, 0563/2011, 0572/2011, 
0578/2011, 0638/2011, 0681/2011, 0684/2011, 0708/2011, 0730/2011, 0735/2011, 
0739/2011, 0771/2011, 0805/2011, 0905/2011, 0925/2011, 0947/2011, 0968/2011, 
0971/2011, 0972/2011, 0980/2011, 0983/2011, 1003/2011, 1009/2011, 1011/2011, 
1023/2011, 1031/2011, 1035/2011, 1041/2011, 1046/2011, 1047/2011, 1051/2011, 
1071/2011,1073/2011, 1081/2011, 1085/2011, 1087/2011, 1088/2011, 1094/2011, 
1095/2011, 1110/2011, 1111/2011, 1114/2011, 1116/2011, 1119/2011, 1126/2011, 
1134/2011, 1136/2011, 1144/2011, 1145/2011, 1160/2011, 1167/2011, 1183/2011.

Οι ακόλουθες αναφορές μετατίθενται στο τμήμα «B» και παραμένουν ανοικτές:
0256/2006, 0278/2008, 0521/2008, 0584/2008, 0339/2011, 0448/2011, 1026/2011, 
1086/2011, 1098/2011.

20. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012, από τις 9.00 έως τις 12.30 και από τις 15.00 έως τις 18.30, 
Βρυξέλλες

*
* *

Η συνεδρίαση λήγει στις 18.03, υπό την προεδρία της Χρυσούλας Παλιαδέλη (αντιπροέδρου).
* *
*

Παραρτήματα:

Κατάλογος των αναφορών που κρίθηκαν παραδεκτές από την τελευταία συνεδρίαση (24 
Απριλίου 2012).
Κατάλογος των αναφορών που αναμένεται να ανοιχθούν εκ νέου, να ολοκληρωθούν ή  να  
αποσυρθούν βάσει του παραρτήματος των σημειωμάτων της προέδρου.
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