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Reuniunea a fost deschisă marți, 10 februarie 2009, la ora 15.02, fiind prezidată de Marcin 
Libicki (președinte).

1. Adoptarea ordinii de zi (PE 420.044)

Proiectul de ordine de zi a fost adoptat cu următoarele modificări:

 Dezbaterea privind punctul 5 (Raport privind raportul special al Ombudsmanului 
European prezentat Parlamentului European, în urma propriului proiect de 
recomandare adresat Comisiei Europene în plângerea 185/2005/ELB 
(2008/0000(INI)), raportor Martinez Martinez, a fost anulată;

 Punctele 18, 35 și 37 au fost, de asemenea, anulate.

 Punctele din secțiunea B de pe ordinea de zi:
- punctul 57: Petiția nr. 452/2007 rămâne deschisă întrucât petiționarul și-a 

anunțat intenția de a furniza informații suplimentare;
- punctele 59 și 69: Petițiile nr. 704/2007 și 1300/2007 sunt transferate la 

punctele din secțiunea A, urmând să fie discutate în cadrul reuniunii viitoare;

Au intervenit: Robert Atkins, Miguel Angel Martínez Martínez și președintele

2. Președintele a comunicat următoarele:

 Petiționarii vor fi prezenți în vederea dezbaterii următoarelor puncte ale ordinii de zi:
- punctul 6: petiția nr. 620/2008 privind minoritatea de limbă poloneză din 

regiunea cehă Zaolzie;
- punctul 7: petițiile nr. 188/2006 și 1198/2008 privind sistemele de securitate 

socială pentru lucrătorii migranți;
- punctul 9: petiția nr. 790/2007 privind discriminarea persoanelor care suferă 
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de scleroză multiplă din Polonia;
- punctul 10: petiția nr. 998/2006 privind ajutorul acordat persoanelor care 

suferă de scleroză multiplă din Spania;
- punctul 12: petiția nr. 1016/2007 privind mucopolizaharidoza și accesul la 

medicamente;
- punctul 13: petiția nr. 1234/2007 privind Banco Santander și drepturile la 

pensie;
- punctul 15: petiția nr. 1354/2007 privind documentele în materie civilă și 

comercială din Grecia;
- punctul 29: petiția nr. 1232/2007 privind o rafinărie în Bilbao. Ministrul 

regional va fi, de asemenea, prezent.

 Votarea cu privire la punctele 21 și 22 urmează să aibă loc electronic, toți membrii 
trebuind să se asigure că au asupra lor cardurile pentru votarea electronică.

 Următoarele petiții vor fi închise:
- petiția nr. 1173/2003 privind drepturile de pensie pentru munca forțată 

efectuată în timpul regimului nazist
- petiția nr. 617/2005 privind incidentul de pe aeroportul din München care a 

avut loc în urma reacției autorităților germane;
- petiția nr. 936/2006 privind drepturile la pensie în Luxemburg; președintele a 

menționat, de asemenea, faptul că petiționarii s-au exprimat a fi foarte 
mulțumiți de rezultat.

- Petiția nr. 224/2007 privind democrația în Guinea, adresată în urma unei 
scrisori din partea lui Glenys Kinnock, co-președinte al Adunării 
Parlamentare ACP-UE.

- Petiția nr. 604/2007 privind nerecunoașterea în Grecia a pregătirii 
profesionale în specialitatea ortodonție efectuată la o universitate din 
România

 Petițiile nr. 80/2006 și 1265/2007 vor fi redeschise pentru a examina noi informații 
primite din partea petiționarilor.

3. Chestiuni diverse:

 Prezentarea vizitei președintelui, efectuată la 28 ianuarie 2009 în Gateshead și 
Newcastle (Regatul Unit), având drept scop petiția nr. 727/2005 privind depozitul de 
deșeuri de la Path Head:

Președintele a menționat faptul că vizita a fost efectuată la invitația petiționarilor, 
făcută de aceștia vara trecută și repetată în toamnă. Cu ocazia vizitei a avut loc o 
reuniune cu părțile interesate (petiționari, autoritățile locale din Gateshead și 
administratorii depozitului de deșeuri - SITA). Cei trei deputați locali ai Parlamentului 
au fost informați din timp cu privire la vizită, iar Fiona Hall, deputat și asistentul lui 
Martin Callanan, deputat, au participat la diverse reuniuni. Petiționarii au avut 
posibilitatea de a prezenta zona afectată de amenajarea depozitului de deșeuri, din 
apropierea locuințelor lor, și și-au exprimat îngrijorarea cu privire la riscurile de 
poluare. Autoritățile au furnizat informații foarte detaliate, inclusiv note privind 
istoricul depozitelor de deșeuri și a activităților miniere din zonă, iar administratorul 
depozitului a efectuat o vizită la fața locului și a răspuns la întrebări. Președintele a 
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acceptat invitația președintelui Consiliului din Newcastle de a efectua o vizită de 
curtoazie. În cadrul reuniunii au fost prezentat informații cu privire la procedura 
referitoare la petiții din Parlamentul European și a avut loc o dezbatere informală, în 
special privind politica UE în domeniul gestionării deșeurilor și politicile urmate de 
autoritățile din Newcastle. Se va întocmi în curând un raport scris care va fi distribuit 
deputaților.

Au intervenit: Robert Atkins și președintele.

4. Expunerea de către Ombudsmanul European, Nikiforos Diamandouros, a raportului 
special prezentat Parlamentul European, în urma propriului proiect de recomandare 
adresat Comisiei Europene în plângerea 185/2005/ELB (discriminarea interpreților 
independenți pe criterii de vârstă)

Au intervenit: Nikiforos Diamandouros (Ombudsmanul European), Jordi Curell 
(reprezentant al Comisiei Europene), Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis 
Mavrommatis, Robert Atkins și președintele.

Decizie: Comisia a reamintit sprijinul său în favoarea elaborării unui raport din proprie 
inițiativă privind raportul special al Ombudsmanului European care ar trebui votat 
înainte de încheierea legislaturii. Aceasta și-a exprimat regretul cu privire la decizia 
luată de Conferința președinților de comisie de a nu recomanda aprobarea pregătirii 
raportului. Coordonatorii urmau să dezbată posibilitatea de a adresa un eventual apel 
președintelui Hans-Gert Pöttering pentru a solicita dreptul de a întocmi un raport.

5. Petiția nr. 620/2008, adresată de Józef Staniek, de naționalitate poloneză, în numele 
fundației „The Polish Word to Zaolzie”, însoțită de 16 semnături, privind 
minoritatea de limbă poloneză din regiunea cehă Zaolzie

Au intervenit: Józef Staniek și Stanislaw Gawlik (petiționari), Aristide Lavrentzos 
(reprezentant al Comisiei Europene), Tatjana Ždanoka, Árpád Duka-Zólyomi, 
Grażyna Staniszewska și președintele.

Decizie: petiția rămâne deschisă; președintele urmează să trimită o scrisoare Reprezentanței 
permanente a Republicii Cehe pe lângă Uniunea Europeană pentru a solicita prezentarea 
de observații cu privire la acest subiect; petiția va fi transmisă pentru aviz Comisiei 
pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne, precum și Intergrupului pentru minorități 
naționale și limbi regionale din Parlamentul European.

.

6. Petiția 188/2006, adresată de Anna Krazucka, de naționalitate poloneză, în numele 
„Izba Pracodawców Polskich” (Asociația angajatorilor polonezi), privind presupusa 
încălcare de către autoritățile poloneze și germane a dispozițiilor UE de 
reglementare a regimurilor de securitate socială pentru lucrătorii salariați și 
familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunității

Petiția nr. 1198/2008, adresată de Tomasz Major, de naționalitate poloneză, în 
asociației angajatorilor polonezi, „IPP”, privind eliberarea certificatului E-101 
lucrătorilor care intră sub incidența articolului 40 alineatul (1) din Regulamentul 
(CEE) nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială 
în raport cu lucrătorii salariați și cu familiile acestora care se deplasează în cadrul 
Comunității

Au intervenit: Radek Casta (reprezentant al Comisiei Europene), Hubert Czerniuk 
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(reprezentant al Reprezentanței Permanente a Poloniei pe lângă Uniunea Europeană) și 
președintele.
Decizie: petiția rămâne deschisă pentru a permite petiționarului să prezinte noi 
informații; în cazul în care acesta nu va face acest lucru, petiția urmează să se închidă 
în cadrul unei reuniuni viitoare.

7. Petiția nr. 1007/2006, adresată de Marek Michalowski, de naționalitate poloneză, 
privind nerecunoașterea de către fondul de pensii german DRB a perioadelor de 
angajare din Polonia

Au intervenit: Radek Casta (reprezentant al Comisiei Europene), Manolis 
Mavrommatis și președintele.
Decizie: se închide petiția pe baza răspunsului din partea Comisiei Europene;

8. Petiția nr. 790/2007, adresată de Izabela Odrobinska, de naționalitate poloneză, în 
numele „Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego” (Asociația poloneză a 
persoanelor care suferă de scleroză), privind discriminarea persoanelor care suferă 
de scleroză din Polonia

Petiția nr. 998/2006, adresată de Carles Riquelme Felip, de naționalitate spaniolă, 
privind ajutorul regional acordat persoanelor care suferă de scleroză multiplă

Au intervenit: Monica Filipowicz (în numele petiționarei Izabela Odrobinska), Carles 
Riquelme Felip (petiționar), Pedro Carrascal Rueda (în numele Asociației spaniole de 
scleroză multiplă), Nick Fahy (reprezentant al Comisiei Europene), Manolis 
Mavrommatis, Michael Cashman, Grażyna Staniszewska, Antolín Sánchez Presedo, 
Christoph Talheim (în numele Asociației spaniole de scleroză multiplă) și 
președintele.
Decizie: petiția rămâne deschisă, președintele urmând să trimită scrisori speciale 
miniștrilor sănătății din Polonia și Catalunia (o copie a scrisorii urmează să fie 
transmisă spre informare comisarului european pentru sănătate, Markos Kyproanou).

9. Petiția nr. 1242/2007, adresată de Alessandro Rasman, de naționalitate italiană, 
privind tratamentul medicamentos în scleroza multiplă în Italia

Au intervenit: Christophe Roeland (reprezentant al Comisiei Europene) și 
președintele.
Decizie: petiția rămâne deschisă; președintele urmează să transmită o scrisoare 
specială ministrului italian al sănătății.

10. Petiția nr. 1016/2007, adresată de Teresa Matulka, de naționalitate poloneză, în 
numele „Societății copiilor bolnavi de mucopolizaharidoză și boli asociate” și a 2 
cosemnatari, privind nerespectarea de către autoritățile poloneze a dispozițiilor 
Regulamentului (CE) nr. 141/2000 al Parlamentului European și al Consiliului 
privind produsele medicamentoase orfane
Petiția nr. 239/2008, adresată de Tomasz Bratasz, de naționalitate franceză, privind 
subvențiile neadecvate acordate de guvernul polonez pentru medicamentele pentru 
tratarea mucopolizaharidozei, o afecțiune genetică rară

Au intervenit: Christophe Roeland (reprezentant al Comisiei Europene) și 
președintele.
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Decizie: petiția rămâne deschisă; se așteaptă informații suplimentare din partea 
Comisiei.

11. Petiția nr. 1012/2007, adresată de Miguel Gersol Fernandez, de naționalitate 
spaniolă, în numele mișcării sindicale din Banca Santander, privind presupusa 
încălcare a tratatului (articolul 39) și a legislației secundare de către regimul de 
pensii suplimentare din Spania
Petiția nr. 1234/2007, adresată de Juan Maria Martínez Fernández, de naționalitate 
spaniolă, în numele „Asociación para la defensa de los derechos civiles” (Asociației 
pentru apărarea libertăților civile), privind pretinsa încălcare a libertății de 
circulație a lucrătorilor de către legislația spaniolă privind pensiile

Au intervenit: Antonio Ferrer Sais, Juan Maria Martínez Fernández (petiționari), 
Georg Fischer și Francisco Perez Flores (reprezentanți ai Comisiei), Inés Ayala 
Sender, Antolín Sánchez Presedo și președintele.
Decizie: petiția rămâne deschisă; se așteaptă informații suplimentare din partea 

Comisiei.

12. Examinarea proiectului de raport anual referitor la activitatea Comisiei pentru 
petiții 2008 (2008/2301 (INI)) Raportoare: Mairead McGuinness (PPE-DE)

Au intervenit: Mairead McGuinness, Manolis Mavrommatis, Gay Mitchell, Robert 
Atkins, William Floyd (reprezentant al Comisiei Europene) și președintele.
Decizie: termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru 10 martie 2008, 
ora 17.00.

13. Petiția nr. 1354/2007, adresată de Anastasia Gaki, de naționalitate elenă, privind 
încălcarea de către autoritățile elene a Regulamentului (CE) nr. 1348/2000 al 
Consiliului privind notificarea și comunicarea în statele membre a actelor judiciare 
și extrajudiciare în materie civilă și comercială

Au intervenit: Anastasia Gaki și Andreas Heinen (petiționari), Thomas Ljungquist 
(reprezentant al Comisiei Europene), Georgios Georgiou, Angeliki Kampanari 
(Reprezentanța Permanentă a Greciei pe lângă UE) și președintele.

Decizie: petiția rămâne deschisă; președintele urmează să trimită o scrisoare specială 
Reprezentanței Permanente a Greciei pe lângă UE).

14. Petiția nr. 440/2006, adresată de dl Vincent Farrugia, de naționalitate malteză, în 
numele Camerei pentru întreprinderi mici și mijlocii din Malta, privind încălcările 
Directivei privind electricitatea (2003/54/CE) de către guvernul maltez

Au intervenit: Elisabetta Garofalo (reprezentant al Comisiei Europene) și președintele.
Decizie: se închide petiția pe baza răspunsului din partea Comisiei Europene 
(reprezentantul Comisiei urmează să prezinte o confirmare scrisă a intervenției sale 
orale);

15. Petiția nr. 951/2004, adresată de Jan Dolezal, de naționalitate poloneză, în numele 
„Wielkopolskie Zrzeszenie Handlu i Usług w Poznaniu”, privind încălcarea 
dreptului comunitar de către noile dispoziții fiscale polone

Au intervenit: Monika Waloszczyk (reprezentant al Comisiei Europene) și 
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președintele.
Decizie: petiția rămâne deschisă; se așteaptă informații suplimentare din partea 
Comisiei.

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.20.

Miercuri, 11 februarie 2009

16. Reuniunea coordonatorilor (cu ușile închise, 9.00 - 09.30)

Reuniunea a fost reluată la ora 10.05 fiind prezidată de Marcin Libicki, președinte.

17. Comunicări ale președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori

Președintele a comunicat următoarele:

 Propunerea privind un cod al bunelor practici privind activitatea viitoare a comisiei:
Coordonatorii au convenit să înregistreze „Codul bunelor practici” redactat de 
membrii PPE-DE și ai PSE ca document de lucru al comisiei.

 Documentul va fi tradus și înaintat spre adoptare la următoarea reuniune a comisiei.
 Situația actuală a studiilor efectuate de departamentului tematic: coordonatorii au 

primit o notă informativă care prezintă studiile care au fost efectuate sau inițiate la 
solicitarea comisiei.

 Chestiuni diverse: Raport din proprie inițiativă al comisiei privind raportul 
special al Ombudsmanului: coordonatorii au sprijinit opinia generală exprimată în 
comisie și au sugerat să i se solicite președintelui Hans-Gert Pöttering să autorizeze 
comisia cu întocmirea și adoptarea unui raport înainte de încheierea legislaturii.

18. Adoptarea proiectului de aviz privind un dialog activ cu cetățenii cu privire la 
Europa (2008/2224 (INI)), Raportoare Kathy Sinnott (IND/DEM)

Au intervenit: Kathy Sinnott, raportoare, care a prezentat o scurtă declarație 
introductivă, Michael Cashman și președintele.
Decizie: avizul, astfel cum a fost modificat, a fost adoptat în unanimitate (au fost 
exprimate 37 de voturi).

19. Adoptarea proiectului de raport privind impactul urbanizării extensive din Spania 
asupra drepturilor individuale ale cetățenilor europeni, asupra mediului 
înconjurător și asupra aplicării legislației europene, pe baza petițiilor primite (petiția 
609/2003 și altele) (2008/2248(INI)) Raportoare Margrete Auken (Verts/ALE)

Au intervenit: Margrete Auken, raportoare, care a prezentat o scurtă declarație 
introductivă, Michael Cashman, Gay Mitchell (solicitarea respectării Regulamentului 
de procedură), Robert Atkins (solicitarea respectării Regulamentului de procedură), 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Cristina Gutiérrez-Cortines (solicitarea respectării 
Regulamentului de procedură), Nicolae Vlad Popa și președintele.
Decizie: raportul, astfel cum a fost modificat, a fost adoptat cu 24 de voturi pentru, 11 
împotrivă și 1 abținere (au fost exprimate 36 de voturi).
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20. Raport privind misiunea de anchetă în Bulgaria (27-30 octombrie 2008)

Au intervenit: Robert Atkins, Simon Busuttil, Kathy Sinnott, Robert Atkins 
(solicitarea respectării Regulamentului de procedură), Andras Demeter (reprezentant 
al Comisiei Europene), Dushana Zdravkova și președintele
Decizie: raportul a fost adoptat sub rezerva observațiilor din partea dnei Zdravkova.

21. Petiția nr. 828/2006, adresată de Niall Gilligan, de naționalitate irlandeză, privind 
presupusele încălcări de către Irlanda ale Directivelor CE 96/82 și 89/391 (în ceea ce 
privește aeroportul Shannon)

Au intervenit: Tobias Biermann (reprezentant al Comisiei Europene), Sean Liddy (în 
numele petiționarului), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott și președintele.
Decizie: petiția rămâne deschisă; președintele urmează să trimită o scrisoare specială 
ministrul irlandez pentru mediu

22. Petiția nr. 959/2006, adresată de Michael Zammit, de naționalitate malteză, privind 
activitatea fabricii Blokrete Ltd care a creat probleme de sănătate și de mediu 
locuitorilor din Lija (Malta)

Au intervenit: Andrej Kobe (reprezentant al Comisiei Europene), Simon Busuttil 
(acesta și-a exprimat nemulțumirea față de absența unui răspuns din partea Comisiei la 
cererile sale anterioare prin care dorea obținerea de la autoritățile malteze a unei liste a 
acțiunilor concrete pe care aceștia intenționează să le întreprindă în vederea 
soluționării problemelor legate de poluarea aerului în Lija) și președintele.
Decizie: petiția rămâne deschisă; se așteaptă informații suplimentare din partea 
Comisiei.

23. Petiția nr. 1232/2007, adresată de Manuel Garcia Gonzáles, de naționalitate spaniolă, 
în numele Plataforma Ciudadana Refineria NO, privind presupusele încălcări ale 
Directivelor CE 2003/4 și 85/337 referitoare la proiectul rafinăriei Balboa care 
urmează să fie construită în Extremadura (Spania)

Au intervenit: Pedro Sanchez (în numele Plataforma Ciudadana Refineria NO), 
Yolanda Villar Ruberte (reprezentant al Comisiei Europene), José Luis Navarro 
Ribera, ministrul regional pentru industrie, energie și mediu al guvernului regional din 
Extremadura, Alejandro Cercas, Willy Meyer Pleite, David Hammerstein și 
președintele.
Decizie: petiția rămâne deschisă; se așteaptă informații suplimentare din partea 
Comisiei.

24. Examinarea proiectului de aviz referitor la cel de-al 25-lea raport anual al Comisiei 
privind monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2007) COM(2008)0777, 
(2008/2337 (INI)) Raportoare: Diana Wallis (ALDE)

Au intervenit: Diana Wallis, raportoare, care a subliniat aspectele principale abordate 
în document, Jonathon Stoodley (reprezentant al Comisiei Europene), David 
Hammerstein și președintele.
Decizie: termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru 10 martie 2008, 
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ora 17.00.

25. Dezbaterea punctelor 26 (Petiția nr. 434/2006), 27 (125/2008), 31 (265/2007), 32 
(643/2007), 33 (760/2007), 34 (784/2007), 36 (350/2007) a fost amânată. Comisia 
trebuie să prezinte actualizări scrise ale comunicărilor sale anterioare privind 
petițiile nr. 265/2007, 643/2007, 760/2007 și 350/2007.

26. Petiții din secțiunea B

 Petițiile nr. 594/2002, 597/2002, 83/2003, 1233/2003, 1257/2003, 54/2004, 49/2005, 
57/2005, 60/2005, 61/2005, 64/2005, 71/2005, 94/2005, 171/2005, 242/2005, 
397/2005, 547/2005, 629/2005, 661/2005, 816/2005, 817/2005, 60/2006, 596/2006, 
650/2006, 722/2006, 383/2007, 521/2007, 931/2008, 1040/2002, 783/2003, 340/2004, 
344/2005, 113/2005, 143/2005, 264/2005, 653/2005, 997/2005, 126/2006, 187/2006, 
413/2006, 518/2006, 634/2006, 660/2006, 689/2006, 760/2006, 902/2006, 1004/2006, 
467/2007, 799/2007, 866/2007, 875/2007, 1119/2007, 1120/2007, 1161/2007, 
1166/2007, 1236/2007, 1286/2007, 1311/2007, 1427/2007, 59/2008, 80/2008, 
81/2008, 95/2008, 127/2008, 232/2008, 272/2008, 338/2008, 342/2008, 442/2008, 
469/2008, 628/2008, 709/2008 au fost închise pe baza răspunsului Comisiei.

27. Data și locul următoarei reuniuni

 Marți, 31 martie 2009, 9.00 - 18.30, la Bruxelles.

Reuniunea a fost închisă la ora 12.35.
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PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Marcin Libicki (1,2), Michael Cashman (1,2), Kathy Sinnott (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2),

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

Robert Atkins (1,2), Simon Busuttil (2), Cristina Gutiérrez-Cortines (2), Martin Kastler(1), Mairead McGuinness (1,2), Manolis 
Mavrommatis (1,2), Gay Mitchell (1,2), José Javier Pomés Ruiz (1,2), Nicolae Vlad Popa (2), Andreas Schwab(2), Richard Seeber (2), 
Rainer Wieland (1,2), Inés Ayala Sender (1,2), Alessandro Battilocchio (2), Victor Boștinaru (2), Alexandra Dobolyi (1,2), Glyn Ford 
(2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), David Martin (2), Miguel Angel Martínez Martínez (1,2), Marian Harkin (1), Diana Wallis 
(2), Mario Borghezio (2), Margrete Auken (2), David Hammerstein (1,2), Willy Meyer Pleite (2),

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

Marie-Hélène Descamps (1,2), Juan Andrés Naranjo Escobar (2), Margie Sudre (2), Dushana Zdravkova (2), Thijs Berman (2), María 
Sornosa Martínez (2), Alexander Alvaro (2), Henrik Lax (2), Grażyna Staniszewska (1), Mieczysław Edmund Janowski (2), Tatjana 
Ždanoka (1), Georgios Georgiou (1), Roger Helmer (1,2)

178 (2)

Vicente Miguel Garcés Ramón (2), Ewa Tomaszewska (2), Jules Maaten (2), Teresa Riera Madurell (2), Frédérique Ries (2)

183 (3)

Árpád Duka-Zólyomi (1), Maria Badia i Cutchet (1), Antolín Sánchez Presedo (1), Juan Fraile Cantón (2), José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra (2), Salvador Garriga Polledo (2), José Manuel García-Margallo y Marfil (2), Luis Yañez-Barnuevo García (2), Seán Ó 
Neachtain (2), Liam Aylward (2), Neil Parish (2), Richard Corbett (2), Alejandro Cercas (2), Thomas Wise (2)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 10.2.2009
(2) 11.2.2009
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Platform), Margarita Navarro Perez, Pedro Carrascal Rueda (Spanish MS Society), Isabel Cano, Antonio Ferres Sais, Miguel Gersol 
Fernandez, Javier Vila Pino, Juan Maria Martínez Fernández, Anastasia Gaki, Andreas Heinen, Benjamin Munoz Pando, Paul Small, 
Adrian James Goldstone, Manuel Garcia Gonzáles, Pedro Sanchez (Plataforma Ciudadna Rafineria NO), Sean Liddy (petitioners), 
Andreas Heinen (lawyer), Jose Luis Navarro Ribera (Regional Minister of Environment, Extremadura)

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

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosanna Restivo, Jordi Curell, Aristide Lavrentzos, Alienor Vappereau, Radek Casta, Nick Fahy, 
Chfistophe Roeland, Claire Scharf-Kroener, Georg Fischer, Thomas Ljungquist, Elisabetta Garofalo, Massimo Maraziti, Monika 
Waloszczyk, Urska Grahek, Yolanda Villar-Ruberte, Andras Demeter, Tobias Biermann, Arnaldo Teles Grilo, Olivier Waldner, Balazs 
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PREU of Poland
PREU of Greece
PREU of Bulgaria
PREU of Spain

Nikiforos Diamandouros
Hubert Czerniuk,
Vasileios Koniakos, Angeliki Kabanari,
Ralitza Jotova
Ferrera Carion

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
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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
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