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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 1ης Δεκεμβρίου 2008, από 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2008 στις 3 μ.μ., υπό την προεδρία του 
Marcin Libicki, (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 416.307)

Ο πρόεδρος ανακοινώνει νωσε ότι οι Alexandra Dobolyi και Michael Cashman
δικαιολογήθηκαν για την απουσία τους που οφείλεται σε άλλες κοινοβουλευτικές 
υποχρεώσεις. Ανακοινώνει επίσης την παρουσία της Ann Abrahams, Διαμεσολαβήτριας του
Βρετανικού Κοινοβουλίου, που θα προβεί σε δήλωση και θα συμμετάσχει στις συζητήσεις 
σχετικά με τη συνέχεια που πρόκειται να δοθεί στην έκθεση για την Εquitable Life (σημείο
5). Κατά την εξέταση του σημείου αυτού θα παραστούν οι βασικοί αναφέροντες, ο Paul
Braithwaite και η Leslie Seymour, καθώς και ο Rüdiger Krege, που έχει υποβάλει την 
αναφορά 208/2006 σχετικά με ένα παρεμφερές θέμα (σημείο 6). Θα παραστούν επίσης οι
αναφέροντες κατά την εξέταση των σημείων 4, 7, 8, 9, 10 και 18. Ο Carlos Carnero
González, εισηγητής γνωμοδότησης σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για πρόταση
κανονισμού του ΕΚ και του Συμβουλίου όσον αφορά την εφαρμογή της πρωτοβουλίας των
πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ (σημείο 18) θα 
απουσιάζει για κοινοβουλευτικούς λόγους. Ωστόσο η εισηγήτρια της έκθεσης AFCO, Sylvia-
Yvonne Kaufmann,θα είναι παρούσα και θα λάβει το λόγο. Όσον αφορά τα σημεία "B", τα
σημεία 57, 58 και 62 θα συζητηθούν ως σημεία "A" σε επόμενη συνεδρίαση. 

2. Ανακοινώσεις του προέδρου

Ο πρόεδρος προτείνει να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς 816/2005 του Μιχαήλ
Σαχανίδη, καθώς όλη η αλληλογραφία που απεστάλη προς αυτόν επιστράφηκε από το 
ταχυδρομείο και καμία νέα διεύθυνση δεν κοινοποιήθηκε. Προτείνει επίσης  να μην
επανεξεταστεί η αναφορά 008/2007 του Campbell McPherson μετά από την περαιτέρω  
έρευνα που πραγματοποίησε η γραμματεία με βάση τις συμπληρωματικές πληροφορίες που 
παρέσχε ο αναφέρων που είχε ζητήσει την επανεξέταση της αναφοράς. Μετά από
διαβουλεύσεις με την Επιτροπή δεν διαπιστώθηκαν επαρκείς λόγοι για την ικανοποίηση του 
αιτήματος αυτού.
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Ο πρόεδρος ζήτησε να επανεξεταστεί η αναφορά 0188/2006 της Anna Krazucka (πολωνικής
ιθαγένειας), εξ ονόματος της "Izba Pracodawców Polskich" (Πολωνική Ένωση Εργοδοτών), 
σχετικά με εικαζόμενη παραβίαση από τις πολωνικές και τις γερμανικές αρχές των διατάξεων 
της ΕΕ που διέπουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τους απασχολούμενους και τις 
οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας, για την οποία αναφέρων θα είναι ο 
Tomasz Major, πρόεδρος της Πολωνικής Ένωσης Εργοδοτών. ( Ο Tomasz Major έχει ωστόσο
ήδη υποβάλει παρόμοια αναφορά εξ ονόματός του, η οποία έχει καταχωρηθεί υπό τον αριθμό
1198/2008). Τα μέλη συμφωνούν.

3. Διάφορα

Ουδέν.

4. Παρουσίαση της αναφοράς αριθ. 1616/2008 σχετικά με το καθεστώς απασχόλησης 
των αστυνομικών στη Γαλλία 

Οι αναφέροντες υποβάλλουν την αναφορά και η εκπρόσωπός τους Karine Bougard 
Cerfontaine, προβαίνει σε σύντομη δήλωση. Η αναφορά θα ακολουθήσει την κανονική 
πορεία.

Ομιλητές: ο πρόεδρος και ο Sir Robert Atkins (επί της διαδικασίας).

5. Παρακολούθηση της κρίσης που διέρχεται η εταιρεία Equitable Life Assurance 

Αριθ. 611/2004 του Arthur White (βρετανικής ιθαγένειας), σχετικά με καταγγελλόμενη 
αδικοπραξία από τις βρετανικές αρχές σε σχέση με την περίπτωση της ασφαλιστικής 
εταιρείας "Equitable Life" 
και 
Αριθ. 29/2005 του Paul Braithwaite, εξ ονόματος της ομάδας δράσης Equitable 
Members, σχετικά με ισχυρισμούς για αδυναμία της κυβέρνησης του Ηνωμένου 
Βασιλείου να αναλάβει την ευθύνη για την πλήρη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών για 
την ασφάλιση ζωής και την ασφάλιση γενικών κλάδων, ιδίως όσον αφορά τη ρύθμιση 
της εταιρίας Equitable Life 
(παρουσία του αναφέροντος)
και 
Αριθ. 495/2005 του Liam Noonan (ιρλανδικής ιθαγένειας), σχετικά με παράτυπη 
πώληση συμβολαίου της Equitable Life και άδικη αποζημίωση 
και 
Αριθ. 0775/2005, του Manfred Bischof (γερμανικής ιθαγένειας), σχετικά με εικαζόμενες 
παραλείψεις της βρετανικής εποπτικής αρχής των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 
(FSA) στον έλεγχο της ασφαλιστικής εταιρείας Equitable Life 

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Ann Abraham, Διαμεσολαβήτρια του Βρετανικού Κοινοβουλίου και της 
Υπηρεσίας Υγείας του ΗΒ, η οποία αναφέρεται στα κύρια σημεία του υπομνήματος που υπέβαλε
στην επιτροπή, Mairead McGuinness, Diana Wallis, Sir Robert Atkins, Kathy Sinnott, Paul 
Braithwaite (αναφέρων), Leslie Saymour (αναφέρουσα) και Alan Beverly (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής).
Απόφαση: Ο πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή στον Πρόεδρο, Hans-Gert Pöttering, με την
οποία θα τον ενημερώνει για τη συζήτηση και θα του ζητεί να αποστείλει επιστολή στον 
Υπουργό Οικονομικών του ΗΒ προκειμένου να του εξηγήσει τη θέση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και να του εκθέσει το ζήτημα της αποζημίωσης των θυμάτων. Ο πρόεδρος θα
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αποστείλει επίσης επιστολή στην Ειδική Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης του Κοινοβουλίου
του ΗΒ. Αντίγραφο της επιστολής θα διαβιβαστεί προς ενημέρωση στον Gerardo Galeote, 
πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών.

6. Αριθ. 508/2006 του Rüdiger Krege, γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της εταιρείας 
Poly-Markt GmbH, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις του κοινοτικού δικαίου από τη 
βρετανική ασφαλιστική εταιρεία Clerical Medical Investment Group Limited 

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Rüdiger Krege (αναφέρων), Christian Hindahl (αναφέρων), Heinz 
Zündel (αναφέρων), Alan Beverly (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Diana Walllis.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων στοιχείων 
από την Επιτροπή. Ο πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή στις αρμόδιες γερμανικές αρχές 
εκφράζοντας τις ανησυχίες της επιτροπής. 

7. Αριθ. 795/2007, του Latchezar Popov, βουλγαρικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της Ιεράς 
Συνόδου της βουλγαρικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, σχετικά με εικαζόμενες παραβιάσεις 
του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων όσον αφορά τη θρησκευτική 
ελευθερία, την ιδιοκτησία, το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και την απόλαυση των 
κοινωνικών δικαιωμάτων 
Ομιλητές: ο πρόεδρος, Επίσκοπος George Gervasy (εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας της Βουλγαρίας), Αριστοτέλης Γαβρηλιάδης (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Kathy Sinnott, Margrete Auken και Victor Bostinaru.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων στοιχείων 
από την Επιτροπή. Ο πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή στις βουλγαρικές αρχές εκφράζοντας
τις ανησυχίες της επιτροπής και στον αρμόδιο Επίτροπο ζητώντας από την Επιτροπή να
πραγματοποιήσει μια εις βάθος έρευνα επί του θέματος και εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της 
επιτροπής για την απάντηση της Επιτροπής.

8. Αριθ. 1282/2007, του Rémi Sallé, γαλλικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της ένωσης 
4CASP, σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός σχεδίου κατασκευής γέφυρας 
πάνω από τον Λίγηρα, ανατολικά της Ορλεάνης, στο πλαίσιο της περιφερειακής οδού 
γύρω από την Ορλεάνη ("le grand contournement") 
και 
9. Αναφορά αριθ. 37/2005, της Laurence de la Martinière, γαλλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης A.D.I.P.H.C.M., σχετικά με την κατασκευή μεγάλης 
περιφερειακής οδού γύρω από την πόλη της Ορλεάνης 

Τα σημεία 8 και 9 συζητήθηκαν από κοινού.

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Rémi Sallé (αναφέρων), Thierry Soler (μέλος του "Νομαρχιακού 
Συμβουλίου του νομού Loiret"), Jean-Marie Salomon (αναφέρων), Jean-Louis Sénotier 
(αναφέρων), Christian Masson (αναφέρων), David Grimeaud (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Maria Anne Isler Béguin και Margrete Auken.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων στοιχείων 
από την Επιτροπή. Ο πρόεδρος επιβεβαιώνει τις απόψεις της επιτροπής όπως εκφράστηκαν
στις συστάσεις της έκθεσης της διερευνητικής αντιπροσωπείας και την αντίθεση στην 
κατασκευή της γέφυρας στο Mardie. Ο πρόεδρος θα αποστείλει επιστολή στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος της Γαλλίας. Σημειώνεται ότι το "Σύστημα κοινωνικής συνοχής (SCoT)" 
εξέφρασε επίσης την επιφύλαξή του σχετικά με το έργο.

10. Αριθ. 637/2008 του Pawel Szczepanski, πολωνικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται 
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από μία υπογραφή, σχετικά με τις ασφαλείς σύριγγες μίας χρήσης 

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Pawel Szczepanski (αναφέρων), Piotr Zurawski (αναφέρων), Manfred 
Kohler (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor Bostinaru και David Hammerstein Mintz.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων στοιχείων 
από την Επιτροπή. Ο πρόεδρος θα διαβιβάσει την αναφορά την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς ενημέρωση.

11. Γνωμοδότηση σχετικά με τον ενεργό διάλογο με τους πολίτες με θέμα την Ευρώπη 
Εισηγήτρια: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
- 1η ανταλλαγή απόψεων

Το πλήρες κείμενο θα είναι διαθέσιμο για μία εκτεταμένη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση στις 
19-20 Ιανουαρίου 2009.

Ομιλητές: ο πρόεδρος και η Kathy Sinnott (εισηγήτρια).

12. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής 
Εισηγητής: David HAMMERSTEIN MINTZ (Verts/ALE)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

Ομιλητές: ο πρόεδρος, David Hammerstein Mintz (εισηγητής) και Marc Maes (εκπρόσωπος 
της Επιτροπής).
Ως προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών ορίστηκε η 15η Δεκεμβρίου στις 12 το 
μεσημέρι και η ψηφοφορία στην επιτροπή θα διεξαχθεί κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης 
στις 19-20 Δεκεμβρίου 2009.

13. Έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο της εκτεταμένης αστικοποίησης της Ισπανίας στα 
ατομικά δικαιώματα των ευρωπαίων πολιτών 
Εισηγήτρια: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- 2η ανταλλαγή απόψεων

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Margrete Auken (εισηγήτρια), José Manuel Servert (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Flor Castilla (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir 
Robert Atkins και Juan Manuel Revuelta, Γενικός Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου της 
Βαλένθια.

Το πλήρες κείμενο θα είναι διαθέσιμο για μία εκτεταμένη συζήτηση κατά τη συνεδρίαση στις 
19-20 Ιανουαρίου 2009.

*
***

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 6.39 μ.μ.

***
*

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2008
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14. Συνεδρίαση των συντονιστών (9 π.μ. - 10 π.μ.)

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10.02 π.μ. υπό την προεδρία του Marcin Libicki, προέδρου.

15. Ανακοινώσεις του προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών

Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα εξής:
1. Θέματα για τα οποία η επιτροπή κλήθηκε να γνωμοδοτήσει:

 Επιτροπή: 25η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου. 
(COM(2008)777 τελικό - 18-11-2008)

 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας (COM(2008)773/4)

Η Ομάδα ALDE ορίζεται ως αρμόδια για τις εν λόγω γνωμοδοτήσεις.

2. Αναφορά σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στη Λευκορωσία:
Μια αναφορά υπογεγραμμένη από δεκάδες χιλιάδες άτομα παραδόθηκε στον Πρόεδρο, Hans-
Gert Pöttering, σε ειδική συνεδρίαση με τον πρόεδρο της Αντιπροσωπείας για τη 
Λευκορωσίας και τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών. Προκειμένου να δοθεί συνέχεια
στο γεγονός αυτό αποφασίζεται να επιδιωχθεί η διοργάνωση κοινής συνεδρίασης της 
επιτροπής με την Αντιπροσωπεία του ΕΚ για τη Λευκορωσία, ενδεχομένως κατά τη διάρκεια 
περιόδου συνόδου του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, πιθανόν τον Φεβρουάριο ή τον 
Μάρτιο, στην οποία θα προσκληθούν οι βασικοί αναφέροντες, συμπεριλαμβανομένου του 
κατόχου του Βραβείου Ζαχάρωφ
3. Επανέναρξη μελέτης εμπειρογνωμόνων σχετικά με την ιδιοκτησία στη Ρουμανία, στη 
Βουλγαρία και στα δυτικά Βαλκάνια:
Λόγω του μεγάλου αριθμού αναφορών που ελήφθησαν και του γεγονότος ότι η τελευταία 
προσπάθεια να παραγγελθεί μελέτη απέβη άκαρπη, οι όροι αναθεωρήθηκαν ελαφρώς. Οι
συντονιστές συμφώνησαν με την αναθεωρημένη πρόταση προκειμένου η διαδικασία να
μπορέσει τελικά να δρομολογηθεί.
4. Έκθεση Busuttil σχετικά με τον "Οδηγό Πόλεων":
Το θέμα αυτό, που αποτέλεσε αντικείμενο ανταλλαγής επιστολών, θα εξεταστεί από τη
Διάσκεψη των Προέδρων εκ νέου κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (εβδομάδα 49). Οι
συντονιστές αποφάσισαν να απευθυνθούν στον Πρόεδρο, Hans-Gert Pöttering, για άλλη μια 
φορά επί του θέματος αυτού.
5. Συνέχεια των αναφορών για το λογισμικό ανοικτού κώδικα:
Οι συντονιστές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η απόφαση σχετικά με μια εξωτερική μελέτη
για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του λογισμικού ανοικτού κώδικα για το
Κοινοβούλιο και τις δραστηριότητες του αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα του 
Προεδρείου. Ο πρόεδρος θα απευθυνθεί στον Πρόεδρο, Hans-Gert Pöttering, για να του 
εκθέσει την άποψη της επιτροπής.
6. Αναφορά 358/2006 του Paul Roditilev:
Ο αναφέρων που δεν ικανοποιήθηκε από τα αποτελέσματα των προσπαθειών της επιτροπής
να κατευνάσει τις ανησυχίες του (αποφασίστηκε να περατωθεί η εξέταση της αναφοράς κατά
τη συνεδρίαση του Μαΐου), επικοινώνησε επανειλημμένως με τη γραμματεία. Οι συντονιστές
ανέθεσαν στη γραμματεία να αποστείλει επιστολή στον αναφέροντα με την οποία να
επιβεβαιώνουν την απόφαση.

Ομιλητές:
Ο Carlos José Iturgaiz Angulo, αναφέρεται στην αναφορά 651/2008 του Jose Miguel Gonzalez 
Cruz (ισπανικής ιθαγένειας), εξ ονόματος της "Asociacion de Vecinos Huerta de la Salud", 
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σχετικά με τη σχεδιαζόμενη αφαίρεση 229 δένδρων από τον κήπο του Prado de San Sebastian 
(Σεβίλλη), με αίτημα την αλλαγή της σύστασης από μη παραδεκτή σε παραδεκτή και να 
ζητηθούν πληροφορίες από την Επιτροπή. Ο πρόεδρος δηλώνει πως είχε συναντήσει τους 
αναφέροντες και ήταν της ίδιας γνώμης. Τα μέλη συμφωνούν.

16. Γνωμοδότηση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για πρόταση κανονισμού του 
ΕΚ και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της πρωτοβουλίας των πολιτών, σύμφωνα με 
το άρθρο 11, παράγραφος 4 της Συνθήκης ΕΕ
Εισηγητής: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

Ο συντάκτης γνωμοδότησης απουσιάζει για κοινοβουλευτικούς λόγους, αλλά η Sylvia-
Yvonne Kaufmann, εισηγήτρια της έκθεσης της AFCO λαμβάνει το λόγο και παρουσιάζει εν 
συντομία τα κύρια σημεία της έκθεσής της. Ο πρόεδρος ανακοινώνει ότι το τελικό κείμενο
της γνωμοδότησης θα είναι διαθέσιμο κατά τη συνεδρίαση στις 19-20 Ιανουαρίου 2009.

17. Αριθ. 1029/2007, του Freddy Kerr, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με πλημμύρες και 
άλλα προβλήματα που οφείλονται στην εγγύτητα του αγροκτήματός του με την οδό N4 
(κομητεία του Longford) 

Ομιλητές: ο πρόεδρος, Helmut Bloech (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Kathy Sinnott και 
Μανώλης Μαυρομμάτης.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων στοιχείων 
από την Επιτροπή.

18. Αριθ. 1277/2007 του Marcelino Abraira Piñeiro, ισπανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Comunidad de Propietarios de la Colonia el Pisón, σχετικά με την αντίθεσή του 
στην κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων πλησίον του οικισμού τους στην Gijón

Ομιλητές: ο πρόεδρος και ο Helmut Bloech (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα ολοκληρωθεί με την απάντηση της Επιτροπής.

19. Αριθ. 1301/2007, του James McCarrick, ιρλανδικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
Sligo Irish Farmers Association, σχετικά με άδικες χρεώσεις ύδατος

Ομιλητές: ο πρόεδρος, James McCarrick (αναφέρων), Helmut Bloech (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott και Marian Harkin.
Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων στοιχείων 
από την Επιτροπή. Ο πρόεδρος θα στείλει επιστολή στις ιρλανδικές αρχές και θα εγείρει το 
θέμα στον ιρλανδό Υπουργό Περιβάλλοντος κατά την προσεχή επίσκεψή του στην Ιρλανδία.

20. Αριθ. 823/2007, του Santiago Lopez Segovia, ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης στην 
Torrevieja (Alicante)

Ομιλητές: ο πρόεδρος και ο José María Ramos Florido (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
Απόφαση: Περάτωση της εξέτασης της αναφοράς μετά την απάντηση της Επιτροπής.

21. Αριθ. 382/2007, του κ. Joseph Fsadni, μαλτεζικής ιθαγένειας, σχετικά με τον 
υπολογισμό των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων του στη Μάλτα 

Ομιλητές: ο πρόεδρος και ο William Floyd (εκπρόσωπος της Επιτροπής).
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Απόφαση: Η εξέταση της αναφοράς θα παραμένει ανοικτή εν αναμονή επιπρόσθετων 
στοιχείων από την Επιτροπή.

22. Αναφορές που πρόκειται να εξετασθούν υπό το σημείο Β 
Οι αναφορές 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 649/2003, 547/2004, 26/2005, 
391/2005, 1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 943/2006, 950/2006, 24/2007, 
218/2007, 318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 581/2007, 590/2007, 
605/2007, 629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 820/2007, 872/2007, 
926/2007, 959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 1348/2007, 1349/2007, 
1355/2007, 1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 1415/2007, 1432/2007, 
1433/2007, 1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 23/2008, 30/2008, 
41/2008, 49/2008, 55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 193/2008, 196/2008, 
199/2008, 217/2008, 221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 354/2008, 360/2008, 
368/2008 και 417/2008 περατώθηκαν βάσει της απάντησης της Επιτροπής. 

23. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης

Βρυξέλλες, 
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2009 στις 3 μ.μ. και 
Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2009 στις 9 π.μ.

Λήξη της συνεδρίασης στις 10.45 π.μ.
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