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Udvalget for Andragender

PETI_PV2006-143

PROTOKOL

Møde den 30. januar 2007 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30
BRUXELLES

(Det konstituerende møde midtvejs i Parlamentets valgperiode - 2007 - der var fastsat til kl. 
9.00, blev udsat til den 1. februar 2007. Som følge heraf blev mødet afholdt i 
overensstemmelse med de tidligere betingelser, som var gældende i første halvdel af 
valgperioden.)

Mødet åbnet tirsdag den 130. januar 2007 kl. 9.34 af formanden, Marcin Libicki.

1. Godkendelse af den foreslåede dagsorden

Ordføreren overbragte Michael Cashmans undskyldning for ikke at kunne deltage i mødet på 
grund af vigtige forretninger i London.

Formanden havde desuden følgende meddelelser:

Det konstituerende møde i udvalget, som ville signalere en udvidelse af udvalgets størrelse 
til 40 medlemmer, ville finde sted torsdag den 1. februar 2007 kl. 9.30.

Punkt 1, 2, 3 og 32 blev udsat; Underpunkterne "Udvalget for Andragenders 
forretningsorden" og "retningslinjer" under punkt 7 (Diverse sager) ville blive sat på 
dagsordenen for mødet den 26.-27. februar, når udvalgets nye medlemmer kunne være til 
stede.

Punkt 18 blev efter anmodning fra andrageren og Kommissionen udsat til februar. 

Punkt 25 blev ligeledes udsat efter anmodning af ordføreren, Diana Wallis.

En lang række andragere ville overvære mødet i forbindelse med følgende punkter:
Punkt 8-13 vedrørende tilbagegivelse af ejendom
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Punkt 14 vedrørende forskelsbehandling på grund af sprog
Punkt 19-22 om borgerrettigheder i Letland, hvor Letlands faste repræsentant også ville 

tale på den lettiske regerings vegne, og hvor MEP og ordfører for Europarådets 
parlamentariske forsamling, Adrian Severin, ligeledes ville tale

Punkt 33 om et affaldsforbrændingsanlæg ved Dublin Bay
Punkt 34 om forurening i Kilkenny og indvirkningen heraf på husdyr
Punkt 35, for hvilket der ville blive hørt indlæg fra seks andragere og fra formanden for 

departementsråd du Loiret, vedrørende forslag om at bygge en omfartsvej ved Orléans.

Carlos José Iturgaiz Angulo anmodede om, at andragende nr. 1001/2005 under punkt 41 
skulle behandles under et separat punkt, fordi det drejede sig om et andet emne. Det vedtoges 
at behandle det som punkt 41a).

Proinsias De Rossa anmodede om, at punkt 16 og 17 vedrørende Estland kunne blive 
behandlet efter punkt 22.

Dagsordenen godkendtes.

2. Godkendelse af protokollen fra mødet den 20.-21. november 2006 (PE 382.482)

Protokollen godkendtes.

3. Meddelelser fra formanden.

Det blev foreslået at tage følgende andragender op til ny behandling på grundlag af nye 
oplysninger fra andrageren:

- Andragende 658/2005 om en strid vedrørende installation af en satellit;
- Andragende 230/2005 om den spanske socialsikringmyndighed INNS' pensionsrettigheder 

og uretfærdig behandling som vandrende arbejdstager.

Behandlingen af følgende andragende skulle afsluttes:

- Andragende 955/2005 på grundlag af et svar fra Underudvalget om Menneskerettigheder, 
som blev informeret om andragendet og anmodet om kommentarer. Der ville blive sendt en 
særlig skrivelse til andragerne på grundlag af dette svar samt en kopi af Parlamentets 
beslutning om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse, som også indeholder en henvisning til 
det græske folkedrab i Pontus.

- Andragende 469/2005 om skade på miljø, landskab og kulturarv som følge af et 
byplanlægningsprojekt i  området ved San Lorenzo de El Escorial. Andrageren var blevet 
anmodet om mere udførlige oplysninger, men svarede aldrig.

I afsnit B, ville punkt 44 på anmodning af David Hammerstein Mintz blive placeret i afsnit A 
på næste møde.
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4. Diverse sager

Formanden meddelte medlemmerne, at udvalget havde modtaget en rapport fra de græske 
myndigheder vedrørende sagen med Claire Baker, en britisk statsborger, der havde indgivet et 
andragende til udvalget, og som navnlig var blevet støttet af Sir Robert Atkins.
Formanden understregede, at dokumentet, som var resultatet af en særlig undersøgelse 
foretaget af det græske indenrigsministerium af toldmyndighedernes virksomhed, var 
fortroligt og indeholdt oplysninger af privat karakter, som hørte under 
databeskyttelseskonventionen. Derfor blev det kun stillet til rådighed for formanden og Sir 
Robert Atkins.  Sekretariatet ville beholde en kopi til udvalgets arkiv. Navnene i dokumentet 
måtte ikke offentliggøres i tilfælde af, at der senere skulle finde en drøftelse af dette 
spørgsmål sted.

Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins og Proinsias de Rossa tog ordet i forbindelse 
med det planlagte studie- og informationsbesøg i Spanien. Der blev opnået enighed om at 
fortsætte drøftelsen under koordinatormødet.

Andragender om ejendomsrettigheder

5. Nr. 665/2006 af Stratos Paradias (græsk statsborger), for International Union of 
Property Owners, og fire medunderskrivere, om behovet for at beskytte 
ejendomsrettigheder i EU og på det vestlige Balkan

6. Andragende13/2004, af Andrew Herman, britisk statsborger, om tilbagegivelse af 
konfiskeret ejendom i Den Tjekkiske Republik

7. 945/2004, af Daniela Gray, slovakisk og britisk statsborger, om de slovakiske 
myndigheders påståede konfiskering af hendes ejendom

8. 942/2004, af Vasile og Valeria Rusu, tyske statsborgere, om tilbagegivelse af en 
konfiskeret lejlighed i Rumænien

9. Andragende 282/2005 af Mira Pohle, tysk statsborger, om tilbagegivelse af konfiskeret 
fast ejendom i Rumænien

10. Andragende 491/2006 af Derek Young, britisk statsborger, om sendrægtighed i 
gennemførelsen af loven om tilbagegivelse af ejendom i Litauen

Indlæg: Formanden, Eftratios Paradias (International Union for Property Owners, UIPI, 
andrager 665/2006), Bogdan Veljkovic(Network for Restitution in Serbia),Claudius Mott 
(Romanian Association for Private Property, medlem af UIPI), Edo Pirkmajer (UIPI), Agim 
Tartari (UIPI); Derek Joseph Anthony Young (andrager 0491/2006); Alain Servantie and 
Aristotelis Gavriliadis (for Kommissionen), Manolis Mavrommatis, Sir Robert Atkins, 
Proinsias De Rossa og Maria Matsouka.
Afgørelse: Lade behandlingen af andragenderne forblive åben og iværksætte en uafhængig 
undersøgelse af dette spørgsmål i temaafdelingen. Der blev også opnået enighed om, at 
koordinatorerne skulle afgøre, hvordan spørgsmålet skulle følges op ud fra medlemmernes 
forslag under mødet (skrivelse til kommissær Rehn i forbindelse med udvidelsen, skrivelse fra 
kommissæren til de pågædende medlemsstater).
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Andragender om forskelsbehandling på grund af sprog

11. Andragende 38/2006 af Wojciech Pomorski, tysk og polsk statsborger, om 
forskelsbehandling på grund af sprog i forbindelse med  samværsrettigheder

Andragende 712/2006 af Lidia Jochimsen, polsk statsborger, om de tyske 
ungdomsforsorgsmyndigheders påståede forskelsbehandling af polsktalende

Andragende 713/2006 af Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer, polsk statsborger, om 
de tyske ungdomsforsorgsmyndigheders påståede forskelsbehandling af polsktalende

Andragende 848/2006 af Miroslaw Kraszewski, polsk statsborger, og
849/2006 af Brygida Pokrzeptowicz, polsk statsborger, om de tyske 
ungdomsforsorgsmyndigheders påståede forskelsbehandling af polsktalende

Indlæg: Formanden, Beata Monika Pokrzeptowic-Meyer (andrager 713/2006), Miroslaw 
Kraszewski (andrager 848/2006), Aristotelis Gavriliadis (for Kommissionen), Mairead 
McGuinness, Proinsias De Rossa,Margrete Auken, Thijs Berman og Bogusław Rogalski.
Afgørelse: Lade behandlingen af andragenderne forblive åben, medens der afventes 
supplerende oplysninger fra Kommissionen, hvor der tilvejebringes skriftlig bekræftelse af 
forbindelser med fællesskabsretten og Charteret for Grundlæggende Rettigheder, samt fra de 
tyske myndigheder. Der blev opnået enighed om, at de tyske myndigheder skulle være til 
stede på det næste møde, hvor disse andragender skulle drøftes. Spørgsmålet skulle også 
drøftes under delegationsbesøget i Berlin den 21.-23. marts 2007.

Andragender om borgerrettigheder i Letland og situationen for ikke-statsborgere

12. Andragende 810/2005 af Genādijs Goglovs, russisk statsborger, om afslag på hans 
ansøgning om naturalisering i Letland

1000/2004, af Tatjana Ždanoka, lettisk statsborger, for Juri Petropavlovsk, om 
forskelsbehandling i Letland på grund af etnisk oprindelse

13. 928/2004, af Geoffrey Simmonds, britisk statsborger, om situationen for det 
russisktalende mindretal i Letland og dets vanskeligheder med hensyn til fri 
bevægelighed inden for EU

Andragende 214/2005 af Nadya Yasinsky, lettisk ikke-statsborger, for  the Society of 
Russian Speakers in Dublin, og 46 medunderskrivere, om det russisktalende 
mindretals rettigheder i Letland 

Andragende 342/2005af "Russian speakers in Ireland", statsløse, og 46 
medunderskrivere, om det russisktalende mindretal i Letland

Andragende 975/2005 af Sergejs Lazarevs, statsløs, om de lettiske myndigheders 
klassifikation af ham som ikke-statsborger i Letland
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Andragende 358/2006af Paul Roditelev, britisk statsborger, om manglende klarhed i 
teksten til direktiv 2004/38/om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at 
færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område 

14. 615/2004 af Panayotis Xanthopoulos, græsk statsborger, for "Panhellenic Society of 
Pontion Scientists", og 1 medunderskriver, om det russiske mindretals situation i 
Letland

Andragende 757/2004 af  Hans-Jürgen Hahn, tysk statsborger, om beskyttelse af 
etniske mindretalssprog i de nye EU-medlemsstater

Andragende L-11/2004 af the International Council of Russian Compatriots, russiske 
statsborgere, om det russiske mindretals situation i Letland

Andragende 21/2005 af Ilja Ketris lettisk statsborger, om forskelsbehandling i 
Letland på grund af etnisk oprindelse

15. Andragende 269/2005 af Velta Briedīte, lettisk statsborger, og 34 medunderskrivere, 
om Letlands fremtid, for så vidt angår de uløste problemer fra den russiske 
besættelsestid

Andragende 315/2005 af Inta Leimane, lettisk statsborger, og 334 medunderskrivere, 
om Letlands fremtid, i betragtning af de uløste problemer fra den russiske 
besættelsestid

Andragende 452/2005 af Georgs Latiševs, lettisk statsborger, for "Latvijas Politiski 
represēto apvienība", og 1 medunderskriver, om Letlands fremtid, i betragtning af de 
uløste problemer fra den russiske besættelsestid

Der blev uddelt flere dokumenter, herunder dokumenter, der var stillet til rådighed af 
Letlands faste repræsentation, resolution 1527(2006) om nationale mindretals rettigheder i 
Letland, vedtaget af det stående udvalg i Europarådets parlamentariske forsamling (PACE) 
den 17. november 2006.

Indlæg: Formanden, Juri Petropavlovskis (andragende 1000/2004), Eduards Stiprais 
(Letlands faste repræsentant ved EU), Michal Meduna (for Kommissionen), Adrian Severin 
(MEP og ordfører for betænkningen om nationale mindretals rettigheder i Letland i det 
stående udvalg i Europarådets parlamentariske forsamling (PACE), Ģirts Valdis Kristovskis, 
Guntars Krasts, Proinsias De Rossa, SErgejs Lazarevs (andrager 0975/2005), Paul Roditelev 
(andrager 0358/2006), Inta Leimane (andrager 0315/2005), David Hammerstein Mintz, Sir 
Robert Atkins, Tatjana Ždanoka, Maria Matsouka, Inés Ayala Sender og Rihards Pīks.

Afgørelse: Behandlingen af andragende 358/2006 og 615/2004 afsluttes. Behandlingen af de 
andre andragende forbliver åben. Det blev vedtaget, at koordinatorerne skulle træffe afgørelse 
om de forslag, der var blevet fremsat under mødet (skrivelse til de lettiske myndigheder for at  
gennemgå de sager, hvor statsborgerskab var blevet afslået af politiske årsager, fælles høring 
med LIBE og DROI, studie- og informationsbesøg).

Mødet udsat kl. 12,35.
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0O0

Som følge af de lange drøftelser af ovenstående spørgsmål, blev der ingen tid til overs til 
koordinatormødet, som derfor blev udsat.

0O0

Mødet åbnet kl. 15,04 af Marcin Libicki, formand.

16. Formandens meddelelser vedrørende koordinatorernes afgørelser

Formanden foreslog at afholde det koordinatormøde, der ikke havde kunnet finde sted om 
formiddagen, den 1. februar efter det konstituerende møde.

17. Andragende 546/2002 af Norbert Zollweg, tysk statsborger, om brandvæsenets 
arbejdstid i Tyskland

Indlæg: formanden og Madeleine Reid (for Kommissionen).
Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben, medens der afventes supplerende 
oplysninger fra Kommissionen.

18. 521/2005 af R.S., tysk statsborger, om lastbilchauffører, der overskrider deres 
lovbestemte køretid

Indlæg: formanden og Pirkanniemi (for Kommissionen).
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes, men andragendet sendes til TRAN, 
således at der kan tages hensyn til det under Parlamentets behandling af den bebudede 
revision af de respektive regler om tilladelse til at udøve landevejstransporterhvervet og 
vedrørende erhvervs- og markedsadgang. 

19. Andragende 696/2005 af Michael John Herbert, britisk statsborger, om lovgivningen 
i forbindelse med pensionsordningen i Det Forenede Kongerige.

Indlæg: formanden, Françoise Berthiaume (for Kommissionen), Proinsias De Rossa og 
Mairead McGuinness.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben, medens der afventes supplerende 
oplysninger fra Kommissionen. 

20. Andragende 157/2006 af Reg Fraser, britisk statsborger, for Plymouth Senior 
Citizens Forum, om ligestilling for kvinders pensionsrettigheder i Storbritannien.

Indlæg: formanden, Petra Schott (for Kommissionen) og Proinsias de Rossa.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes og henvises til FEMM.

21. Andragende 283/2006 af Jacquie and Derek Burks, britiske statsborgere, om 
tvivlsomme metoder i forbindelse med timeshare-kontrakter

22. Andragende 352/2006 af Gwynallt Bowen, britisk statsborger, om svigagtige metoder 
i forbindelse med en timeshare-kontrakt

Indlæg: formanden, Costa Petri (for Kommissionen) og Manolis Mavrommatis.
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben, medens der afventes supplerende 
oplysninger fra Kommissionen, som er i gang med at revidere direktivet; sendes til IMCO, 
JURI og TRAN til orientering.

23. Andragende 495/2006 af Chris Andrews, irsk statsborger, om et planlagt 
forbrændingsanlæg på Poolbeg-halvøen i Dublin Bay

Indlæg: formanden, Chris Andrews (andrager), Francis Core (også på andragerens vegne), 
Peter Wessmann (for Kommissionen), Gay Mitchell, Proinsias de Rossa, Eoin Ryan, Kathy 
Sinnott, Sir Robert Atkins.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben, der sendes en skrivelse til de irske
myndigheder, idet der gøres opmærksom på smuthullet og den manglende 
miljøkonsekvensvurdering; medtages som et af de mulige bestemmelsessteder for det studie-
og informationsbesøg, der er planlagt til Irland senere på året. 

24. Andragende 161/2006 af Dan Brennan, irsk statsborger, om forurening i Kilkenny 
(Irland) og dens indvirkning på husdyravlen

Indlæg: formanden, Dan Brennan (andrager),og på andragerens vegne: Dr. Tom Flevin, Dr. 
Michael Lamb, Mary White; Gabriela Gerzsenyi (for Kommissionen), Liam Aylward, 
Mairead McGuinness, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Sir Robert Atkins.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben, medens der afventes supplerende 
oplysninger fra Kommissionen (navnlig om IPPC-direktivet); der sendes en skrivelse til det 
irske landbrugsministerium; medtages også som del af studie- og informationsbesøget i 
Irland 

Kl. 16.46 blev mødet afbrudt i 4 minutter.

25. 185/2004 af A. Terrazzoni, fransk statsborger, for "Association Contre le Grand 
Contournement d’Orléans et le massacre de la Sologne", om en foreslået omfartsvej 
ved Orléans
Andragende 261/2004, af Jean de la Forge, fransk statsborger, for Comité de 
Défense Rural Donnery/Fay-aux-Loges om planer for en omfartsvej ved Orléans

Andragende 37/2005, af Laurence de la Martinière, fransk statsborger, for 
foreningen A.D.I.P.H.C.M., om anlægning af en større omfartsmotorvej rundt om 
Orléans

Andragende 580/2005 af Anne Joëlle Legourd, fransk statsborger, for "Carillon de 
Combreux"-foreningen, der er imod udvidelsen af en lufthavnsinfrastruktur i et 
område beskyttet af "Natura 2000"

Andragende 883/2005 af Sylvie David - Rousseau, fransk statsborger, om de lokale 
Loiret-myndigheders manglende overholdelse af direktiv 79/409/EEC og 92/43/EC 
om beskyttelse af vilde fugle og bevaring af naturtyper;

Andragende 117/2006 af Janine Benamor, fransk statsborger, for Selle/Bied 
Gatinais-miljøbeskyttelsesforeningen, og fem medunderskrivere, om den 
projekterede motorvej A 19 fra Artenay - Courtenay (Loiret) og krænkelse af EU's 
miljødirektiver
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Flere vigtige dokumenter, herunder kort, blev stillet til rådighed for og fordelt til 
medlemmerne af de enkelte andragere og departementsrådet for Loiret.

Indlæg: formanden, A. Terrazzoni (andrager 185/2004), Anne Joëlle Legourd (andrager 
580/2005), Sylvie David - Rousseau (andrager 883/2005), Janine Benamor (andrager 
117/2006), J.M. Salomon, for Laurence de la Martinière (andrager 37/2005), C. Grataroli 
(borgmester i byen Donnery), E. Doligé (formand for deparmementsrådet i Loiret), Marie-
Claude Blin (for Kommissionen), Marie Anne Isler-Béguin, Jean-Pierre Audy, Janelly 
Fourtou, Marie-Hélène Descamps, Proinsias De Rossa, David Hammerstein Mintz, Margrete 
Auken. (En repræsentant for Frankrigs faste repræsentation var til stede, men deltog ikke i 
drøftelsen.)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben, medens der afventes supplerende 
oplysninger fra Kommissionen; der sendes en skrivelse til de franske myndigheder;
koordinatorerne skulle yderligere behandle forslaget om at besøge dette område efter 
indbydelse fra myndigheder og andragere. 

26. Andragende 175/2006 by Etienne Triau, fransk statsborger, for SCEA TRIAU, om 
ændring af hans baggrundsoplysninger i forbindelse med rettigheder efter 2003-
reformen af den fælles landbrugspolitik

Indlæg: formanden og Roland Feral (for Kommissionen).
Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben, medens der afventes supplerende 
oplysninger fra Kommissionen.

27. Andragende 995/2002 af Stylianos Zambetakis, græsk statsborger, for Foreningen af
Passagerskibsejere i Grækenland, om gennemførelsen i Grækenland af Rådets 
forordning (EØF) nr. 3577/92 om cabotagesejlads

Indlæg: formanden, Costa Petri (for Kommissionen) og Manolis Mavrommatis.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben, medens der afventes supplerende 
oplysninger fra Kommissionen.

28. Andragende 504/2004 af Inés Sabanés Nadal, spansk statsborger, for Madrids 
kommunale venstreparti, Izquierda Unida, om miljøvirkninger af det foreslåede 
arbejde på motorvej M30 i Madrid
Andragende 788/2005 af Belen Gómez Alfonso, spansk statsborger, for "Afectados 
Nudo Sur", om M30-motorvejens miljøvirkninger i Madrid;
Andragende 838/2005 af Samuel Martin-Sosa Rodriguez, spansk statsborger, for 
"Ecologists in Action", om miljøvirkningerne af det foreslåede arbejde på motorvej 
M30 i Madrid 

Indlæg: På grund af tidnød gav formanden kun Kommissionens repræsentant, Javier Ruíz-
Tomás lov til at afgive en formel erklæring om den meddelelse, som Kommissionen for nylig 
havde sendt til de spanske myndigheder, og som bl.a. henviste til de henstillinger, der var 
blevet fremsat efter udvalgets studie- og informationsbesøg i Madrid.
Afgørelse: Behandlingen af andragendet forbliver åben , medens der afventes supplerende 
oplysninger fra Kommissionen (overtrædelsesproceduren forbliver åben).

Behandlingen af andragende 1001/2005 blev udsat på grund af manglende tid.
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Andragender 813/2005, 814/2005, 536/2005, 67/2006, 320/2005, 720/2002, 83/2006, 
318/2005, 129/2006, 273/2006 og 1001/2005 blev udsat til et senere møde.

29. Behandling af B-andragender

Andragender 164/1999, 71/2002, 309/2006, 394/2003, 527/2003, 703/2003, 307/2004, 
482/2004, 594/2004, 121/2005, 168/2005, 361/2005, 431/2005, 549/2005, 614/2005, 
714/2005, 721/2005, 756/2005, 772/2005, 820/2005, 824/2005, 841/2005, 892/2005, 
926/2005, 993/2005, 996/2005, 3/2006, 4/2006, 19/2006,89/2006, 99/2006, 105/2006, 
127/2006, 164/2006, 189/2006, 196/2006, 219/2006, 244/2006, 263/2006.

blev afsluttet på grundlag af Kommissionens svar.

Andragende 1332/2002 ville blive behandlet under A på næste møde.

30. Tid og sted for næste møde

Mandag den 26. februar 2007 kl. 15.00-18.30
og tirsdag den 27. februar 2007 kl. 9.00-12.30 i Bruxelles.

Mødet hævet kl. 12.23.
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Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Robert Atkins, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Richard Seeber, Inés Ayala Sender, Proinsias 
De Rossa, Alexandra Dobolyi, Miguel Angel Martínez Martínez, Janelly Fourtou, David Hammerstein Mintz, Willy Meyer Pleite.

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ Suppleanter

Marie-Hélène Descamps, Thijs Berman, Joan Calabuig Rull, Carlos Carnero González.

178 (2)

Glyn Ford (for David Martin).

183 (3)

Jean-Pierre Audy, Marie Anne Isler Béguin, Salvador Garriga Polledo, Véronique Mathieu, Bogusław Rogalski, Tatjana Ždanoka, 
Margrete Auken, Adrian Severin, Charles Tannock, Guntars Krasts, Ģirts Valdis Kristovskis, Radu Podgorean, Katrin Saks, Brian 
Crowley, Rihards Pīks, Jörg Leichtfried, Seán Ó Neachtain, Liam Aylward, Kathy Sinnott, Marian Harkin, Gay Mitchell, Eoin Ryan.

46 (6) (Punto del orden del día/Bod pořadu jednání/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebėtojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Lielinska, Elena Martin Alonso , Pilar Garcia de la Cuddra , Monica Polarova , Katerina Saparicova , Maria Panagiotou , Edouard 
Dirrig, Mark Foster , Jennifer Forrest , Roxana Pruncu , Oana Moldovean , Kyrieri Aikaterini-Ma, P. Ross, Ioannis Latoudis.
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Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

M. Servantie, Stratos Paradias, Derek Young, Miroslaw Kraszewski, William Floyd, Aristotelis Gavriliadis, Michal Meduna, 
Madeleine Reid, Olli Parkanniemi, Françoise Berthiaume, Petra Schott, Gosta Petri, Peter Wessmann, Gabriella Gerzsenyi, Marie-
Claude Blin, Roland Feral, Daniel Warin, Javier Ruiz-Tomas, Szakàl Mariann.

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

European 
Ombudsman

Repr. Perm. Latvia

Repr. Perm.
Slovaquie

M. Catephores

Eduards Stiprais, Ambassador

M. Filadelfiou

Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Bogdan Vrijkovic, Agim Tartari, Andrew Zoztovski, Gheorghe Ionescu, Oleana Theodoru, Theodore Stefan-zugen, Maria Marvridaci, 
François Chevalier, Petropavloski (petitioner), Inta Leimane (petitioner), Sergejs Lazarevs (petitioner), Paul Roditelev (petitioner), Dann 
Brennan (petitioner), Tom Flevin (petitioner), Michael Lamb, Mary White, A. Terrazoni, Celine Grataroli, Anne-Joëlle Legourd, Sylvie 
David-Rousseau, Janine Ben-Amor, M. Doligé, M. Salomon

Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide 
sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Marie-Christine Amiot-Romero, Leo Cox

Marijke Sickesz, Youri Van Guth, Jekaterina Dorodnova, Marta Bonifert

Hristomira Nikolova, Ursa Pondelek

Kjell Sevon

Dionisio Fernandez
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Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Karen Lone Chioti, Hannes Kugi, Tina Ohliger, Pierro Soave, Alina Vasile

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

Alexandra Szabo, Amelia Fernandez Navarro, Helga Pietzsch, Sybille Pecsteen deBuytswerve

* (P) = Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigūnas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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