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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2012)210_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 19ης Σεπτεμβρίου 2012, από 15.30 έως 18.00

και της 20ής Σεπτεμβρίου 2012, από 09:00 έως 12:30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012, στις 15.05, υπό την προεδρία της κ. 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση της ημερήσιας διάταξης PETI_OJ (2012(210_1)v1

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία επί της εκθέσεως Mazzoni και
της γνωμοδότησης Σαλαβράκου και ότι οι καταστάσεις ψηφοφορίας έχουν 
διανεμηθεί. 

Η πρόεδρος εφιστά την προσοχή των μελών στα κύρια θέματα της ημερήσιας
διάταξης και στην παρουσία αναφερόντων για τα σημεία 8, 10, 11, 15, 16, 17 και 18.

Η Angelika Werthmann ανακοινώνει ότι επιθυμεί να παρέμβει στο τέλος της
συνεδρίασης για διαδικαστικό ζήτημα σχετικά με την ισπανική νομοθεσία για τις 
παράκτιες ζώνες (Ley de Costas).

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται. 

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων των: PETI_PV(2012)0619

Τα πρακτικά της συνεδρίασης της 19ης Ιουνίου 2012 εγκρίνονται .

3. Ανακοινώσεις της προέδρου

Το παράρτημα επί των σημειώσεων της προέδρου έχει διανεμηθεί προς υποβολή 
παρατηρήσεων όσον αφορά την επανεξέταση ή την περάτωση ορισμένων αναφορών 
για τους αναφερόμενους λόγους. Οι αναφορές 1065/2010 και 1120/2010 αποσύρονται 
του καταλόγου. Δεδομένου ότι δεν έγιναν παρατηρήσεις σχετικά με τις συστάσεις 



PE496.515v01-00 2/11 PV\913696EL.doc

EL

αυτές, θεωρούνται ως εγκριθείσες. 

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι η κ. Karen Lone Χιώτη, που εργάστηκε στην γραμματεία
της Επιτροπής Αναφορών περισσότερα από 25 έτη συνταξιοδοτείται στο τέλος του 
μήνα. Επαινεί τις εξαίρετες γλωσσικές γνώσεις της κ. Χιώτη και την ευσυνείδητη 
εργασία της στη γραμματεία, ευχαριστώντας την εξ ονόματος του Κοινοβουλίου και 
ευχόμενή της ευτυχή σύνταξη. Οι βουλευτές επιδοκιμάζουν τους λόγους της 
προέδρου με χειροκροτήματα. 

4. Διάφορα

Ουδέν.

5. Ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή 2011
(2012/2049(INI)) Εισηγήτρια: MAZZONI  (EPP)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου έκθεσης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken (προφορική ερώτηση)

Οι τροπολογίες 1, 2, 3, 4, 5, 7 και 9 εγκρίνονται, η τροπολογία 6 εγκρίνεται με 
προφορική τροπολογία.
Η έκθεση εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ και 1 αποχή. 

6. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του Προϋπολογισμού 2013 -
λοιπά τμήματα - Διαμεσολαβητής (2012/2092 (BUD)) Συντάκτης γνωμοδότησης: 
ΣΑΛΑΒΡΑΚΟΣ (EFD)
- εξέταση των τροπολογιών
- έγκριση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: η πρόεδρος

Η τροπολογία 1 απορρίπτεται, η τροπολογία 2 εγκρίνεται.
Η γνωμοδότηση εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ και 1 αποχή

7. Έκθεση επί της Ειδικής Έκθεσης του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή για την έρευνα 
σχετικά με την προσφυγή 2591/2010/GG κατά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όσον 
αφορά την επέκταση του αεροδρομίου της Βιέννης)
Εισηγήτρια: AUKEN (GREENS)
(Εξέταση: 6.11.2012)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: η πρόεδρος, Margrete Auken (εισηγήτρια), Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Angelika Werthmann, Χρυσούλα Παλιαδέλη και Jean-François Brakeland
(εκπρόσωπος της Επιτροπής) 

Η επιτροπή τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνταχθεί γνωμοδότηση σχετικά με την
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια αναθεωρημένη οδηγία για την Εκτίμηση 
Περιβαλλοντικού Αντικτύπου. Εκπρόσωποι των αυστριακών αρχών θα κληθούν στη
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συνεδρίαση του Νοεμβρίου, για την οποία έχει προγραμματιστεί η έγκριση της 
έκθεσης. 

8. Αναφορά 757/2010 του Hartmut Tannenberger, γερμανικής ιθαγένειας, 
συνοδευόμενη από περίπου 11.000 υπογραφές, σχετικά με την ατμοσφαιρική 
ρύπανση στην περιοχή Erzgebirge στα σύνορα μεταξύ Γερμανίας και Τσεχικής 
Δημοκρατίας

Ομιλητές: η πρόεδρος, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (αναφέροντες), Jean-
François Brakeland (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Peter Jahr, Holger Krahmer. 

Απόφαση: δεν θα συνταχθεί γνωμοδότηση. Η εξέταση της αναφοράς παραμένει 
ανοικτή. Η Επιτροπή θα κληθεί να παράσχει συγκεκριμένες πληροφορίες και 
χρονοδιάγραμμα που πρέπει να καταλήξει σε συγκεκριμένα και απτά βήματα προόδου.  
Θα σταλεί επιστολή στις αρχές της Τσεχίας. 

9. Αναφορά 1266/2011, του Pedro Pozas Terrados, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της ένωσης για το Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-Espana), σχετικά με τη 
μεταφορά μιας φάλαινας όρκας σε ζωολογικό κήπο στην Ισπανία, που συνιστά 
παραβίαση της οδηγίας της ΕΕ για τους ζωολογικούς κήπους
και
Αναφορά 1392/2011, της Sigrid Lüber, ελβετικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«Ocean Care», φέρουσα άλλες 60.588 υπογραφές, σχετικά με τη διατήρηση 
φαλαινών και δελφινιών σε αιχμαλωσία και τη σχετική με αυτή παράβαση των 
διατάξεων της οδηγίας 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου για τη διατήρηση άγριων 
ζώων στους ζωολογικούς κήπους
και
Αναφορά 394/2010 του Rubén Pérez Sueiras, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας για τους ζωολογικούς κήπους στην 
κοινότητα Outeiro de Rey της πόλης Lugo

Ομιλητές: η πρόεδρος, Michael O'Brian (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Pilar Ayuso, 
Margrete Auken, Gabriel Mato Adrover και Miguel Angel Martínez Martínez.

Απόφαση: περατώνεται η εξέταση της αναφοράς 1266/2011, οι αναφορές 1392/2011 
και 0394/2010 παραμένουν ανοικτές, εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών από την 
Επιτροπή. 

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρεία, από τις 16.50, του Carlos José Iturgaiz Angulo

10. 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

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Andrew Jackson (αναφέρων), Connor O'Raghallaigh 
(εκπρόσωπος των ιρλανδικών αρχών), Jean-François Brakeland (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Marian Harkin, Margrete Auken και Nessa Childers
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Η Ιρλανδική κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα μέτρα για την αποζημίωση των 
παραδοσιακών μικρομεσαίων συλλεκτών τύρφης, σε συνδυασμό με κυρώσεις, 
ιδιαίτερα για την βιομηχανική συλλογή. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοικτή, εν αναμονή
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των
μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση. Η επιτροπή θα εξετάσει εάν θα περιλάβει την εν λόγω
αναφορά στο πρόγραμμα για ενδεχόμενη εξεταστική αποστολή στην Ιρλανδία. 

11. Αναφορά 453/2007 του Stefcho Minchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από τις υπογραφές συγγενών των 14 αγνοούμενων ναυτικών, σχετικά 
με ισχυρισμούς για αμέλεια της Βουλγαρίας να διευκρινίσει τα αίτια ναυαγίου στη 
Μαύρη Θάλασσα και στις επιχειρήσεις διάσωσης
και
Αναφορά 1093/2011 του Stefcho Minchev, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
άρνηση των βουλγαρικών αρχών να διερευνήσουν δεόντως την απώλεια του
πλοίου «Hera» στον Εύξεινο Πόντο τον Φεβρουάριο του 2004

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Stefcho Minchev (αναφέρων), Giovanni Mendola (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής).

Απόφαση: υπό το φως της γραπτής απάντησης των βουλγαρικών αρχών και, αφού
ακούστηκε ο αναφέρων, τα μέλη της επιτροπής εκτιμούν ότι η Επιτροπή Αναφορών
έχει πράξει παν ό,τι ήταν στην δικαιοδοσία της και η εξέταση της αναφοράς θεωρείται 
περατωθείσα. 

12. Συνεδρίαση των συντονιστών 17:30 - 18:30 (κεκλεισμένων των θυρών)

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 20 Σεπτεμβρίου, στις 9:10, υπό την προεδρία της Erminia 
Mazzoni, προέδρου. 

13. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

1) Εξεταστικές αποστολές στην Πολωνία και την Ιταλία προγραμματισμένες 
για τις 29 έως 31 Oκτωβρίου 2012.

Οι συντονιστές λαμβάνουν γνώση των σχεδίων προγράμματος. Θα ζητηθεί από τη 
Νομική Υπηρεσία να διευκρινίσει τις ρυθμίσεις σχετικά με τα κριτήρια εκλογής του 
αρχηγού της αντιπροσωπείας. 

2) Εξεταστικές αποστολές 2013
Σύμφωνα με την απαίτηση να έχει υποβάλει η επιτροπή στο Προεδρείο έως τα μέσα
Οκτωβρίου χρονοδιάγραμμα επισκέψεων των αντιπροσωπειών της, οι συντονιστές
συμφωνούν να προτείνουν αρχικά τους εξής προορισμούς, υπό την επιφύλαξη 
νεώτερων προτάσεων επί των οποίων θα συμφωνήσουν οι συντονιστές:

- Ισπανία – Γαλικία 
- Γαλλία Fuentarrabia

- Ιρλανδία
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- Ελλάδα

Ως προς τις δημόσιες ακροάσεις, η Επιτροπή Αναφορών θα διοργανώσει στις 19 
Φεβρουαρίου 2013, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την Επιτροπή 
Πολιτικών Ελευθεριών, δημόσια ακρόαση σχετικά με την Ευρωπαϊκή ιθαγένεια.

3) Εργαστήριο της επιτροπής σχετικά με τις αναφορές για το αέριο από 
σχιστολιθικά πετρώματα

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου το οποίο διοργανώνεται από κοινού με το Θεματικό 
Διαμέρισμα και σε διαβούλευση με τις πολιτικές ομάδες εγκρίνεται. Προτείνεται η
μετάκληση και άλλων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα συμπεριληφθούν στο 
πρόγραμμα κατόπιν γραπτής διαβούλευσης μεταξύ των συντονιστών. Θα κληθούν να
συμμετάσχουν στη συζήτηση εισηγητές του Κοινοβουλίου από τις επιτροπές ENVI & 
ITRE, αναφέροντες, άλλοι εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι του βιομηχανικού 
κλάδου, καθώς και εκπρόσωποι των γενικών διευθύνσεων Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
4) Παρατηρήσεις των μελών σχετικά με συστάσεις επί των αναφορών.

Η συζήτηση αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρίαση.

5) Προτάσεις της ομάδας ΕΛΚ σχετικά με 
Τις ρυθμίσεις για τις αντιπροσωπείες επιτροπών 
Την εφαρμογή του άρθρου 202 του κανονισμού σχετικά με σύντομα ψηφίσματα

Η συζήτηση αναβάλλεται για την προσεχή συνεδρίαση.

6) Χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων της επιτροπής για το 2013
Το χρονοδιάγραμμα συνεδριάσεων του προσεχούς έτους εγκρίνεται.

7) Προσχέδιο ημερήσιας διάταξης για τη συνεδρίαση των 8 και 9 Οκτωβρίου 
Η έγκριση θα γίνει με γραπτή διαδικασία.

8) Κατάσταση των αμφισβητίσιμων αναφορών που έχουν ληφθεί από τον 
Ιούλιο 

Η κατάσταση εγκρίθηκε και θα έχει διανεμηθεί στα μέλη προς έγκριση  πριν την
προσεχή Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου. 

9) Διάφορα, σημεία προς ενημέρωση 
Τα μέλη λαμβάνουν γνώση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν

14. Αναφορά 693/2011 του Alberto Scoccianti, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τις 
καθυστερήσεις πληρωμών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της 
υγειονομικής περίθαλψης στην Ιταλία
και
Αναφορά 703/2011 του Alberto Crisafi, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας «BSN Medical», σχετικά με καθυστερήσεις στην πληρωμή των 
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην 
Ιταλία
και
Αναφορά 704/2011 του Alessandro Pater, ιταλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
εταιρείας «Medical System», σχετικά με καθυστερήσεις στην πληρωμή των 
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εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης στην 
Ιταλία

Ομιλητές: η πρόεδρος, Idaira Robayna Alfonso (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Peter 
Jahr.

Απόφαση: περατώνεται η εξέταση της αναφοράς αλλά η Επιτροπή καλείται να
παρακολουθήσει προσεκτικά τη μεταφορά και την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας και 
να ενημερώνει την Επιτροπή Αναφορών. 

15. Αναφορά 133/2012 του βουλευτή του ΕΚ Andrew Duff, βρετανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της Ένωσης Ευρωπαίων Φεντεραλιστών, που καλεί το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 2 της ΣΕΕ να προβεί στη 
δημιουργία δημοσιονομικής ένωσης

Ομιλητές: η πρόεδρος, Andrew Duff (αναφέρων), Stephanie Riso (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής) Jo Leinen, Roger Helmer, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Νικόλαος 
Σαλαβράκος, Victor Boştinaru, Peter Jahr και Lena Kolarska-Bobińska.

Σκοπός της αναφοράς είναι να ετοιμαστεί μία διαρθρωμένη συζήτηση για τις λύσεις 
στην παρούσα δημοσιονομική κρίση και την κρίση χρέους. Εν τω μεταξύ, οι πρόεδροι
του Συμβουλίου και της Επιτροπής έχουν υποβάλει πολυάριθμες προτάσεις για 
τραπεζική και φορολογική ένωση, μεταξύ άλλων και για την ανάγκη τροποποίησης της 
συνθήκης, που είναι στο πνεύμα της αναφοράς. Οι αναφέροντες καλούν το
Κοινοβούλιο να κάνει χρήση των δικαιοδοσιών του σύμφωνα με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, παρέχοντας πλατφόρμα για συζήτηση με τους πολίτες με σκοπό να τεθούν 
οι ακρογωνιαίοι λίθοι για μια μελλοντική σύμβαση. 

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοιχτή. Η Επιτροπή Αναφορών, σε
συνεννόηση με την Επιτροπή Θεσμικών Θεμάτων,,θα εξετάσει τη δυνατότητα
διοργάνωσης εντός του 2013 (Ευρωπαϊκού έτους των πολιτών) ευρείας δημόσιας
ακρόασης στην οποία θα συμμετέχει η κοινωνία των πολιτών, ΜΚΟ και αναφέροντες, 
προκειμένου να προσδιοριστούν τα κύρια στοιχεία για μια σύμβαση που θα συναφθεί 
υπό το νέο Κοινοβούλιο, το 2015.

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 10.05 υπό την προεδρία της κ. Χρυσούλας Παλιαδέλη.

16. Αναφορά 745/2012 του Mauro Sbroggio, ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με 
προβλήματα που προκύπτουν από προσωπική επένδυση στη Βουλγαρία

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Mauro Sbroggio (αναφέρων), Daniel Kramer (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Amalia Sartori, Mario Mauro, Victor Boştinaru, Peter Jahr και Νικόλαος 
Σαλαβράκος.

Βασικό αντικείμενο της αναφοράς αποτελεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου στη 
Βουλγαρία, λόγω μη εφαρμογής διαφόρων αποφάσεων αστικών δικαστηρίων ακόμα 
και του ίδιου του Ανωτάτου Δικαστηρίου. 
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Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοιχτή. Η Επιτροπή καλείται να
αναλάβει επειγόντως δράση. Θα αποσταλεί έγγραφο προς τις βουλγαρικές αρχές με το 
οποίο θα ζητούνται εξηγήσεις.   

Η συνεδρίαση συνεχίζεται υπό την προεδρία, από τις 10:40, της Erminia Mazzoni.

17. Αναφορά 0070/2012 του Imre Juhasz, ουγγρικής ιθαγένειας, φέρουσα άλλη 1 
υπογραφή, σχετικά με αίτημα κατάργησης της απόφασης 1487/2007 του 
σλοβακικού εθνικού συμβουλίου για το απαραβίαστο των διαταγμάτων Beneš

Ομιλητές: η πρόεδρος, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (αναφέροντες), 
Vincent Depaigne (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, Csaba 
Sándor Tabajdi, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana Ždanoka και
Gerald Häfner.

Από τη συζήτηση προκύπτει ότι η σλοβακική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τα διατάγματα
Beneš το 2007.

Η πρόεδρος παρατηρεί ότι δεν παρίσταται κανένα μέλος από τη Σλοβακία.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοιχτή. Θα σταλεί έγγραφο προς
τις σλοβακικές αρχές ζητώντας διευκρινίσεις.

18. Αναφορά 1314/2011 του Jean Marie Taga Fosso, γαλλικής ιθαγένειας, για την 
άρνηση του δικαιώματος πρόσβασης σε δικαστικό έλεγχο από το Ηνωμένο 
Βασίλειο

Ομιλητές: η πρόεδρος, Jean-Marie Taga Fosso (αναφέρων), Carlo Zadra (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής), Peter Jahr και Victor Boştinaru.

Απόφαση: η εξέταση της αναφοράς θα παραμείνει ανοιχτή εν αναμονή 
συμπληρωματικών πληροφοριών από την Επιτροπή. Θα αποσταλεί αποστολή προς την
Επίτροπο Reding, με την οποία θα της ζητείται να εξετάσει αυτή τη μεμονωμένη 
περίπτωση. 

19. Η Angelika Werthmann θέτει ένα διαδικαστικό ζήτημα, ζητώντας από την επιτροπή 
πληροφορίες σχετικά με την ενημέρωση των αναφερόντων όσον αφορά την 
καταγγελθείσα ανέγερση νέων κτηρίων στην Τενερίφη σε περιοχή όπου προηγουμένως 
είχαν κατεδαφιστεί οικοδομές λόγω παράβασης της νομοθεσίας σχετικά με τις 
παράκτιες ζώνες. 

20. Αναφορές του τμήματος B

Οι αναφορές 0142/2006, 0148/2009, 0334/2009, 1821/2009, 1073/2010, 0021/2011, 
0049/2011, 0112/2011, 0324/2011, 0695/2011, 0889/2011, 1077/2011, 1115/2011, 
1133/2011, 1172/2011, 1174/2011, 1194/2011, 1231/2011, 1232/2011, 1249/2011, 
1253/2011, 1282/2011, 1317/2011, 1330/2011, 1344/2011, 0002/2012, 0043/2012, 
0071/2012, 0084/2012, 0415/2012 κλείνουν κατόπιν γραπτών απαντήσεων της
Επιτροπής ή γνωμοδοτήσεων άλλων επιτροπών. 
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Οι αναφορές 0397/2007, 0542/2007, 0617/2007, 1058/2007, 1345/2010, 1357/2010, 
0198/2011, 759/2011, 1097/2011, 1240/2011, 1260/2011, 1279/2011 και 1322/2011 
μεταφέρονται από το τμήμα B και θα συζητηθούν ως σημεία "A" σε προσεχή 
συνεδρίαση. 

21. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως

8 Οκτωβρίου 15:00 - 18:30 και 9 Οκτωβρίου 09:00 - 12:30

Η συνεδρίαση λήγει στις 12.35.

Παραρτήματα:

Κατάσταση αναφορών που έχουν χαρακτηριστεί παραδεκτής μετά την τελευταία συνεδρίαση 
(12 Ιουλίου 2012).

Κατάσταση αναφορών των οποίων η εξέταση θεωρείται περατωθείσα σύμφωνα με το 
παράρτημα των σημειωμάτων της Προέδρου.
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