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Møde den 2. maj 2007 kl. 9.30-12.30 og kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

1. Koordinatormøde (kl. 9.30 -10.00)

Kl. 10.00

Mødet åbnet onsdag den 2. maj 2007 kl. 10.05 af formanden, Marcin Libicki.

2. Vedtagelse af den foreslåede dagsorden (PE 388.482)

Den foreslåede dagsorden vedtoges med følgende ændringer: Punkt 22 (andragende 
0391/2005) og 25 (andragende 0176/2006) udsattes begge til et senere møde efter anmodning 
fra andragerne. Det blev desuden besluttet at behandle punkt 17 (andragende 1149/2003) efter 
punkt 24 (andragende 1259/2003). Formanden meddelte medlemmerne, at der ville være 
andragere til stede ved behandlingen af punkt 9 (andragende 0045/2006),  10 (andragende 
0851/2005), 17 (andragende 1149/2003), 23 (andragende 0142/2006) og 24 (andragende 
1259/2003).

3. Godkendelse af protokollen fra mødet den 27. februar 2007 (386.543)

Protokollen fra mødet den 27. februar 2007 godkendtes.

4. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at behandlingen af følgende andragender ville blive afsluttet: 
Behandlingen af andragende 0737/2004 om mediedækning af den tjekkiske valgkampagne i 
forbindelse med valget til Europa-Parlamentet ville blive afsluttet, eftersom der i forbindelse 
med den undersøgelse, der var blevet foretaget i samarbejde med Parlamentets kontor i Prag, 
ikke var fundet beviser for andragerens påstande.  Behandlingen af andragende 0358/2006 
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ville blive afsluttet på grundlag af Kommissionens skriftlige bekræftelse vedrørende 
anvendelsen af direktiv 2004/38/EF. Endelig ville behandlingen af andragende 1112/2001 
blive afsluttet på grundlag af et mundtligt svar fra Kommissionen på andragende 1113/2002 
om samme emne, afgivet på mødet den 11. april 2007.

5. Diverse sager

Intet under dette punkt

6. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

Formanden havde følgende meddelelser: 

Det foreløbige program for undersøgelsesrejsen til Polen, der ville finde sted fra den 11. til 
den 14. juli 2007, drøftedes og godkendtes af koordinatorerne. Rejsen ville hovedsageligt 
have til formål at undersøge de spørgsmål, der var blevet rejst i andragenderne om Via 
Baltica. Formanden meddelte, at der var endnu en plads tilbage til enten ALDE- eller PPE-
gruppen, der begge endnu ikke havde udpeget noget delegationsmedlem. Endvidere blev 
koordinatorerne forsøgsvis enige om, at den planlagte undersøgelsesrejse til Irland skulle 
finde sted fra den 26. til den 29. juni 2007, dvs. efter det irske parlamentsvalg. 
Koordinatorerne havde overvejet, hvilke spørgsmål man eventuelt skulle se på under besøget, 
og var blevet enige om, at man skulle forsøge at få møder i stand i Landbrugsministeriet og 
Miljøministeriet og med embedsmænd fra det irske Environmental Protection Agency. 
Formanden opfordrede de politiske grupper, der endnu ikke havde udpeget 
delegationsmedlemmer, til at gøre dette, når tiden var inde. Han meddelte endvidere, at 
koordinatorerne var blevet enige om, at udvalget skulle søge om tilladelse til at foretage en 
undersøgelsesrejse til Loiret-Orléans senere på året, muligvis i oktober.

Desuden meddelte formanden, at koordinatorerne havde drøftet og godkendt et udkast til 
mundtlig forespørgsel til Kommissionen og Rådet vedrørende multipel sklerose. Spørgsmålet 
var tidligere blevet drøftet i udvalget og med det tyske formandskab i forbindelse med en 
udvalgsdelegationsrejse til Berlin den 22. marts 2007. Det vedtoges at forelægge den 
mundtlige forespørgsel på plenarmødet i maj måned. Formanden meddelte endvidere, at 
koordinatorerne havde besluttet at udarbejde en mundtlig forespørgsel om Kommissionens 
reaktion på udvalgets rapport om den seneste undersøgelsesrejse til Spanien med henblik på 
forelæggelse på plenarmødet i juni. Endelig meddelte formanden, at koordinatorerne havde 
afholdt en generel drøftelse af spørgsmålet om, hvorvidt Udvalget for Andragender eventuelt i 
højere grad skulle gøre brug af proceduren med mundtlige forespørgsler. 

Koordinatorerne besluttede, at individuelle sager rejst i andragender om situationen for det 
russisktalende mindretal i Letland skulle henvises til de lettiske myndigheder med anmodning 
om en undersøgelse af hver enkelt sag. LIBE ville blive hørt med henblik på afholdelse af en 
fælles høring om spørgsmålet vedrørende personer uden EU-borgerskab.

7. Andragende 0858/2006 af Andres Martinez Espinosa, spansk statsborger, for 
forbrugersammenslutningen "Junta Central de Usuarios del Vinalopó, L'Alacanti 
y Consorcio de Aguas de la Marina Baja", om Júcar-Vinalopó-
vandomledningsprojektet i Valencia
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Andragende 859/2006 af Gema Amor Perez, spansk statsborger, for Generalitat 
Valenciana, om lægning af rørledningen til Júcar-Vinalopó-
vandomledningsprojektet i overensstemmelse med den oprindelige plan
- afstemning om indstillinger

Behandlingen af disse andragender var allerede blevet drøftet på koordinatormødet den 11. 
april 2007. Eftersom behandlingen af en række andragender om samme spørgsmål var blevet 
afsluttet på mødet den 20.-21. november 2006 på grundlag af Kommissionens svar, havde 
Sekretariatet anbefalet, at nye andragender skulle anses for at opfylde betingelserne, at 
Kommissionens svar på de tidligere andragender skulle sendes til andrageren, og at 
behandlingen af disse andragender derefter skulle afsluttes. 

I overensstemmelse med den afgørelse, der var blevet truffet på det seneste møde, meddelte 
formanden, at der ikke ville afholdt nogen åben drøftelse. Kun to medlemmer fik ordet (med 
deltagelse af andragerne Andreas Martinez Espinosa og José Ramón García Antón, 
repræsentant for den valencianske regering). Først argumenterede Carlos Iturgaiz for en 
yderligere behandling af andragenderne i lyset af nye oplysninger. Derimod støttede Joan 
Calabuig Sekretariatets ovennævnte anbefaling. 

Afgørelse: Det vedtoges at gøre som anbefalet af Sekretariatet og således afslutte 
behandlingen af andragenderne (for: 13; imod: 8; hverken/eller: 0).

8. Udtalelse om kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten 

Diana Wallis (rådgivende ordfører) forelagde sine synspunkter vedrørende dette spørgsmål og 
opregnede en række aspekter, som hun ville tage op i udtalelsen. Udvalget afholdte 
efterfølgende en første drøftelse, hvor følgende tog ordet: Manolis Mavrommatis, Michael 
Cashman og Margrete Auken.

Afgørelse: Udvalget ville satse på at få udtalelsen vedtaget i juni eller juli afhængig af 
Retsudvalgets videre tidsplan.

9. Andragende 0045/2006 af Chris Slade, britisk statsborger, for House of  Smocking, 
og Stuart Johnston, britisk statsborger, og mere end 435 medunderskrivere om den 
misvisende praksis hos den spanske virksomhed European City Guide S.L. (ECG)

Indlæg: Jules Woodell (andrager), Marc Goodacre (Kommissionen), Richard Corbett, 
Michael Cashman, Manolis Mavrommatis, Simon Busuttil, Diana Wallis, Inés Ayala Sender 
og formanden

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Udvalget ville søge om tilladelse til at udarbejde 
en initiativbetænkning, jf. forretningsordenens artikel 192, og, hvis tilladelsen gives, anmode 
både Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget om en 
udtalelse.
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10. Andragende 851/2005 af Baronesse Sarah Ludford, britisk MEP, og 237 
medunderskrivere om kvaliteten af vandet i Themsen

Indlæg: Baroness Sarah Ludford (andrager), Sibylle Grohs (Kommissionen), Manolis 
Mavrommatis og Michael Cashman

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. En særlig skrivelse ville blive sendt til de britiske 
myndigheder.

11. Andragende 0082/2006 af Julia Kelly, britisk statsborger, om britiske lokale 
myndigheders forskelsbehandling af ikke-lokale personer (krænkelse af EF-
traktatens Artikel 12) 

Indlæg: Julia Kelly (andrager), Ana Herrera de la Casa (Kommissionen), Gay Mitchell og 
Sarah Ludford

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, og der ville blive sendt en 
skrivelse til de britiske myndigheder.

12. Andragende 0691/2005 af Tim Todd, britisk statsborger, for Exmouth Citizens 
Forum (borgerforum), og tre medunderskrivere om foreslået anlægsarbejde, som 
vil berøre et område med dyreliv i East Devon District (Det Forenede Kongerige)

Indlæg: Sibylle Grohs (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens svar.

13. Andragende 0137/2005 af Michael Keating, irsk statsborger, for "Crumlin Against 
Asbestos", om etablering af et område til opbevaring af asbest nær byen Crumlin

En skrivelse fra de britiske myndigheder som svar på Udvalgets anmodning om oplysninger 
var indeholdt i mødedokumenterne. Indlæg: Sibylle Grohs (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

14. Andragende 0295/2005 af James Lunney, formodentlig irsk statsborger, for "Nevitt 
Lusk Action Group", mod en kæmpelosseplads på et foreslået område til 
deponering af affald

Indlæg: Helmut Maurer (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.
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15. Andragende 0838/2004 af Andrew McGrath, irsk statsborger, for Tara-stiftelsen, 
om forurening af Det Irske Hav med atomaffald

Indlæg: Stefanos Karadaras (Kommissionen) og Gay Mitchell

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen. Kommissionen ville blive anmodet om at 
optræde som mægler og opfordre de britiske og irske myndigheder til at foretage en fælles 
observatørrejse. 

16. Andragende 0994/2005 af Denis Leonard, irsk statsborger, for miljøgruppen 
"Killucan Kinnegad Environment Group", om Irish Environmental Protection 
Agency’s overtrædelse af adskillige EU-miljødirektiver

Indlæg: Helmut Maurer (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

17. Andragende 0274/2006 af Geoffrey Kealty, britisk statsborger, om påståede 
overtrædelser af direktiv 91/271/EØF, begået af de lokale myndigheder i Corbera 
de Llobregat (Catalonien, Spanien)

Indlæg: Sophie Breul-Busson (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

18. Andragende 0261/2006 af Marta Gumà Bondia, spansk statsborger, om 
byggeaktiviteter på Río Llobregat i Barcelona

Indlæg: Ignacio Ramallo (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

19. Andragende 1121/2003 Stéphan Bellegy, fransk statsborger, om beskatning af 
adgang til internettet

Indlæg: Arnaud Bouin (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes på grundlag af Kommissionens svar.

Mødet udsat kl. 12.18.
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Mødet genoptaget kl. 15.04 af formanden, Marcin Libicki.

Formanden startede mødet med at meddele, at Helga Pietzsch, der havde arbejdet i 
Sekretariatet i mange år, og som var til stede på mødet, ville gå på pension. Han takkede 
hende varmt for hendes store bidrag til udvalgets arbejde og ønskede hende held og lykke.

20. Den Europæiske Ombudsmands årsberetning 2006 

Formanden bød velkommen til den europæiske ombudsmand, Nikiforos Diamandouros, der 
derefter forelagde udvalget sin årsberetning for 2006. Under den efterfølgende drøftelse tog 
følgende ordet: Manolis Mavrommatis, Michael Cashman, Simon Busuttil, Carlos Carnero 
González, Luciana Sbarbati (ordfører for udvalgets betænkning om ombudsmandens 
årsberetning) og William Floyd (Kommissionen)

Afgørelse: Udvalget vedtog en tidsplan for udvalgets betænkning om ombudsmandens 
årsberetning, der således ifølge planen ville blive vedtaget i udvalget den 17. juli 2007.

21. Den europæiske ombudsmands forslag til ændring af statutten for Den 
Europæiske Ombudsmand 

Den europæiske ombudsmand forelagde en række forslag til ændring af sin statut, som han 
mente ville styrke hans beføjelser i forbindelse med undersøgelse af klager. Under den 
efterfølgende drøftelse tog følgende ordet: Maria Matsouka (rådgivende ordfører for 
udtalelsen fra Udvalget for Andragender til betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender), Michael Cashman, Simon Busuttil og Luciana Sbarbati.

22. Andragende 0142/2006 af Wasilios Katsoulis, tysk statsborger, om tyske 
forsikringsselskabers diskriminering af handicappede

Indlæg: Wasilios Katsoulis (andrager), Petra Schott (Kommissionen), Luciana Sbarbati, 
Maria Matsouka, Kathy Sinnot  og formanden

Afgørelse: Der ville blive truffet beslutning om opfølgningen af dette andragende på næste 
koordinatormøde.

23. Andragende 1259/2003 af Rocco Margapoti, italiensk statsborger, for 
borgeraktionsgruppen "Case rosse e Settecamini", og 3 508 medunderskrivere mod 
et forbrændingsanlæg til farligt affald

Indlæg: Rocco Margapoti (andrager), Lorenzo Pazzagli (Kommissionen) og Luciana Sbarbati
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

24. Andragende 1149/2003 af Robert William Henry, britisk statsborger, for AMP 
("Against More Pylons/ Alternative Means of Power"), og 5 medunderskrivere om 
anlægstilladelse til en elledning

Indlæg: Martina Roddy (andrager), Andrew McGrath (andrager), Liam Cashman 
(Kommission), Kathy Sinnot, Michael Cashman og Marian Harkin

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes, og andragendet henvistes til Udvalget 
om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed til orientering.

25. Andragende 340/2006 af James Croke, irsk statsborger, for "Irish Reverse Vending 
Association", om indførelse af returautomater i Irland

Indlæg: James Croke (andrager), Karolina Fras (Kommissionen), Kathy Sinnot og Michael 
Cashman

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes, og der ville blive sendt en skrivelse til de 
irske myndigheder.

26. Andragende 1374/2002 af Petros Tselepidis, græsk statsborger, for nordgræske 
importører, producenter, agenter og forhandlere af elektroniske og automatiske 
spil, om forbudet mod brug af computerspil

Indlæg: Yiannos Tolias (Kommissionen)

Afgørelse: Behandlingen af andragendet ville forblive åben, indtil der var modtaget 
supplerende oplysninger fra Kommissionen.

27. Andragende 0016/2006 af Sinéad Quinn, irsk statsborger, om spanske og irske love 
om ophold og rettigheder med hensyn til statsborgerskab, der fører til begrænsning 
af den frie bevægelighed inden for EU's medlemsstater

Indlæg: Michal Meduna (Kommissionen), Michael Cashman og Kathy Sinnot

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes, og andragendet henvistes til Udvalget 
om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender til orientering.

28. Andragende 0228/2006 af Gerda Margarethe Fikke, nederlandsk statsborger, om 
fradrag i sygesikringen foretaget af de nederlandske myndigheder til trods for, at 
hun er bosiddende og forsikret i Spanien

Indlæg: William Floyd (Kommissionen), der meddelte, at andragerens problemer var blevet 
løst, og Michael Cashman.
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Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttedes.

29. Behandling af B-andragender

Behandlingen af andragende 192/2004, 770/2004, 792/2004, 45/2005, 496/2005, 769/2005, 
906/2005, 928/2005, 932/2005, 35/2006, 141/2006, 183/2006, 217/2006, 232/2006, 284/2006, 
338/2006, 347/2006, 389/2006, 459/2006, 493/2006, 507/2006, 510/2006 og 546/2006 
afsluttedes på grundlag af Kommissionens skriftlige svar. Andragende 0992/2005 og 
0406/2006 ville blive behandlet under punkt A på et senere møde.

30. Tid og sted for næste møde

Næste møde ville finde sted torsdag den 7. juni 2007 kl. 15.00 i Bruxelles.



PV\671550DA.doc 9/11 PE 388.662v01-00

DA

LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Marcin Libicki, Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Maria Matsouka,Kathy Sinnott

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Simon Busuttil,Daniel Caspary,Luis Herrero-Tejedor, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rainer 
Wieland, Inés Ayala Sender, Alexandra Dobolyi, Lasse Lehtinen, Miguel Angel Martínez Martínez, Radu Podgorean, Luciana Sbarbati, 
Diana Wallis, Margrete Auken, David Hammerstein

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

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

178 (2)

José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo,Antonio López-Istúriz White, Javier Moreno Sánchez, Iratxe García 
Pérez, Antolín Sánchez Presedo

183 (3)

Richard Corbett, Sarah Ludford

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/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/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

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

По покана на председателя/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/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
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Antonio Porbonel, Gema Amor Perez, Luisa Pastor Lillo, Angeles Urena Guillem, Pedro Marci Segura, Andrés Martinez Epinosa, Luis 
A. Alvarez, Julia Kelly, Julgs Woodal, Andrew McGrath, Martina Roddy, Frank Milligan, Rocco Margapoti, Edna English, Wasilios 
Katsoulis, Sarah Gray

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

Adrien Roux, Gomez Bustos

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

Marian Szakal, William Floyd, Sybille Grohs, Geogios, Peroulakis, Paula Godwin, Marc Goodacre, Anna Waszlo, Arnaud Bouin, 
Loernzo Pazzagli, Raoul Zoriat Diaz, 

Други институции/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/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

REPER Espagne Antonio Troya, Manuel Garcia Guirado

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

A. Takazona, M. Fortes, E. Dirring, A. Maceiras, A. M. Mougliati

Секретариат на политическите групи/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/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

ITS

NI

Léo Cox,  Marie-Christine Amiot-Romero

Marijke Sickesz, Yannick Latoudis

Hristomira Nikolova

Kjell Sevon, Federico Blazquez Garcia

Dionisio Fernandez Dias

Кабинет на председателя/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/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli



PV\671550DA.doc 11/11 PE 388.662v01-00

DA

Кабинет на генералния секретар/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/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

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

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

Kristina Föh

Natalia Dasilva

Правна служба/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/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/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/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Karen Lone Chioti, Hannes Kugi, Alina Vasile, Amelia Fernandez Navarro, Alexandra Szabo, Helga Pietzsch,

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

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

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

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

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


	671550da.doc

