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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV1017-01

ПРОТОКОЛ
Заседание от 17 октомври 2013 г., 09.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 17 октомври 2013 г., четвъртък, в 09.10 ч., под 
председателството на Ерминия Мацони (председател).

1. Приемане на дневния ред PETI_OJ (2013)226_1

Дневният ред беше приет.

Оратори: председателят, Николаос Салавракос и Иняки Ирасабалбейтия Фернандес

Проектът на дневен ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобряване на протокола от заседанието от:

16–17 септември 2013 г.

Протоколите бяха одобрени.

3. Разни въпроси

Оратори: председателят, Филип Булан, Кинга Гьонц

Беше отбелязано, че изказванията бяха свързани с петициите 0979/2012, 1298/2012 и 
1571/2012, за които беше поискана възможността да останат отворени за разглеждане
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4. Становище относно 29-ия годишен доклад относно контрола върху 
прилагането на правото на ЕС (2011 г.)
за JURI 2013/2119 (INI).
Докладчик:    ПАКСАС (EFD)
- разглеждане на проектостановището

Оратор: Мара Бицото, от името на докладчика, Иняки Ирасабалбейтия 
Фернандес и Тамас Барси (Комисията)

Решение: краен срок за внасяне на измененията: 30.10.2013 г., в 17.00 ч. 
Разглеждане на предложенията за изменения и гласуване 25.11.2013 г.

5. Петиция 1633/2012 от Мара Бицото, Джино Аджерде и Розарио Боскиери от 
името на Comitato Libera informazione Radio Televisiva (Италия), подкрепена 
от 11 432 подписа, относно конфликта на лицензионната такса на RAI TV 
(Италия) с правото на ЕС

Оратори: председателят, Розарио Боскиери (вносител на петицията), адвокат Риго 
(вносител на петицията), Симона Марторели (представител на RAI), Ваутер Пике 
(Комисията), Мара Бицото (вносител на петицията, член на ЕП), Виктор Боштинару, 
Карлос Хосе Итургайс Ангуло, Марио Боргецио, Матео Салвини.

Решение: петицията остава отворена за разглеждане и ще бъде обсъждана отново по 
време на заседанието през месец март 2014 г.  Ще бъдат поканени представител на 
комисията, отговарящ за надзора върху RAI в италианския парламент, както и 
представител на Комисията, отговарящ за медиите. искане за допълнителна 
информация ще бъде изпратено до Комисията.

6. Петиция 1022/2012 от Шон Лоулес (с ирландско гражданство) относно 
неправомерното прилагане на реда и условията във връзка с единното 
плащане на стопанство и схемите за необлагодетелстваните райони от 
органите в Голуей, Ирландия

Оратори: председателят, Тереза Мърфи (вносител на петицията), Валери Адам 
(Комисията), Джим Хигинс, Пат Коуп Галахърr и Марейд Макгинес. 

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане. Искане за допълнителна 
информация с одит за специфичните условия по този случай ще бъде изпратен до 
Комисията. Ще бъде изпратено писмо до Министерството на земеделието на Ирландия 
с искане за изяснение по отношение на използваните методи и причините за 
възникването на толкова очевидни несъответствия. Случаят ще бъде предоставен на 
комисията по земеделие и развитие на селските райони. 
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7. Петиция 0760/2007, внесена от Козимо Фракасо, с италианско гражданство, 
относно тревога, свързана с диоксин, в Таранто

Оратори: председателят, Антония Баталия (от името на вносителя на петицията), 
Йон Кодеску (Комисията), Райнер Виланд, Иняки Ирасабалбейтия Фернандес и Иво 
Вайгъл. 

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане. Комисията трябва да 
предостави допълнителна информация и ще бъде поискано ускоряване на процедурата 
за неизпълнение на задължения спрямо Италия, като се има предвид, че настоящата 
петиция е внесена преди 6 години.

*** Време за гласуване ***

8. Доклад относно проучвателната мисия в Полша (29–31 май 2013 г.)
- разглеждане на измененията (краен срок за внасяне на измененията: 25.9.2013 г.)
- одобрение на доклада от проучвателната мисия

Решение: Докладът беше приет с 19 гласа „за“, 2 „против“ и 0 „въздържал се“.
Приети изменения:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 и 21.
Изменения 7 и 19 отпаднаха, а изменения 16 и 22 бяха оттеглени.

9. Доклад относно проучвателната мисия в Дания (20–21 юни 2013 г.)
- разглеждане на измененията (краен срок за внасяне на измененията: 3.10.2013 г., в 
12.00 ч.)
- одобрение на доклада от проучвателната мисия

Оратор: Ангелика Вертман.

Решение: Докладът беше приет с 20 гласа „за“, 1 „против“ и 0 „въздържал се“.
Приети изменения:  2, 3, 6, 9, 11, 14 и 17, устно изменение по шестата препоръка и 
компромисно изменение по препоръка 11 а (ново).
Отхвърлени изменения: 1, 5, 7 и 18.

ИЗМ. 4, 8, 10, 12, 15 и 16 отпаднаха, а ИЗМ. 13 беше оттеглено.

10. Доклад от проучвателната мисия в Гърция (17–20 септември 2013 г.)
- предварителен устен доклад
   

Оратори: Карлос Хосе Итургайс Ангуло и Марино Балдини.

Членовете изразиха задоволството си от резултатите и организацията на посещението. 
Обширен писмен доклад ще бъде представен по време на едно от предстоящите 
заседания.
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11.30–12.30 ч. — Заседание на координаторите (при закрити врата)

Заседанието беше закрито в 12.45 ч.

°°°

Заседанието беше възобновено в 15.00 ч. под председателството на Ерминия Мацони 
(председател).

11. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите на 
16 септември 2013 г.

а. Актуална информация относно проучвателните мисии.

 Нотр Дам де Ланд (Франция): отказ за разрешение за мисията от страна на 
Председателския съвет.

 Река Ебро (Испания) – решението относно възможността за проучвателна мисия 
беше отложено до следващия мандат.

 Петиция относно предполагаемото нарушение от страна на Обединеното 
Кралство по прилагането на директивата на ЕС относно депонирането на 
отпадъци в Хотън льо Спринг (Houghton-le-Spring); този въпрос също беше 
отложен за следващия мандат. 

б. Преглед на текущи доклади и становища:

Координаторите взеха решение да не внасят предложение за резолюция относно 
безопасността на пчелите и устойчивото производство на пчелен мед във връзка с 
петиция 0812/2011.

в. Разглеждане на изменението на приложение VII към Правилника за дейността 
на ЕП

Предложенията, представени от Секретариата, бяха следните:

„Комисията отговаря за:
1 приемането, оценката и последващите действия, свързани с процеса на 

внасяне и разглеждане на петиции;
2 връзките с Европейския омбудсман
3 организиране на публични изслушвания относно успешните европейски 
граждански инициативи, свързани с водещата комисия
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4 защита на правата на хората с увреждания съгласно „Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за защита на правата на хората с 
увреждания“ 

Всички изменения бяха приети, с изключение на последното, на което се 
противопоставиха групите SD и PPЕ. 
 Въпреки това, комисията PETI ще продължи своята дейност в областта на 
хората с увреждания.

г. Въпроси с искане за устен отговор: 

Координаторите взеха решение за внасяне на въпроси с искане за устен отговор по 
отношение на:

 петиции относно практиките на банките при ипотечните кредити; 
 петиции относно измамни действия и злоупотреби при продажбата на 

финансови инструменти на клиенти на спестовни банки в Испания; 
 петиции относно управление на отпадъците в региона Кампания, Италия;
 петиции относно хуманното отношение към животните.

Проекти на въпроси с искане за устен отговор ще бъдат разпространени за одобрение.

д. Становище на Правната служба относно докладите от проучвателните мисии.

 Координаторите бяха информирани за становището на Правната служба относно 
проучвателните мисии. „Тълкуване на член 202, параграф 5 от Правилника за 
дейността – процедурата, която трябва да се следва по отношение на приемането на 
доклада в случай на разногласие между членовете на една проучвателна мисия.“ 
Правната служба одобри разпоредбите, които гарантират, че съдържанието на 
докладите от мисиите е съгласувано между членовете на делегацията – в случай на 
разногласие, всички гледни точки ще бъдат взети предвид. и наличното 
политическо съдържание в препоръките ще стане предмет за изменение и ще 
подлежи на гласуване от цялата комисия. 

12. Съобщения на председателя относно решенията, взети от координаторите на 
17 октомври 2013 г.

а. Актуална информация относно проучвателните мисии.

 Ирландия: мисията беше отменена, поради липса на членове на комисията, 
желаещи да участват, и поради определени организационни причини, свързани 
с ирландския парламент.

б. Преглед на текущи доклади и становища:

Що се отнася до системата Д'Онт, докладите бяха разпределени на следните групи:

 Докладът относно европейското гражданство – на EFD
 Годишният доклад на комисията за 2013 г. – на EPP
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Групите са поканени да определят докладчици до 21.10.2013 г.

Координаторите взеха решение за съставяне на проект на писмо до комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) във връзка с доклада за 
състоянието на основните права в Европейския съюз.

Във връзка с предложения доклад на комисията по икономически и парични 
въпроси (ECON) относно въздействието на кризата, който очаква одобрение, 
координаторите се съгласиха, че комисията PETI може да състави становище под 
формата на подробно писмо с основните заключения на комисията след 
изслушването, организирано от PETI на 24 септември. „Въздействието на кризата 
върху европейските граждани и засилването на демократичното участие в 
управлението на Съюза“, както и проверката на получените петиции.

в. Проект на дневен ред за заседанието на комисията през месец ноември.

Проектът на дневен ред беше одобрен с добавянето на Петиция 0847/2011 

г. Процедурни въпроси

Координаторите одобриха с мнозинство поредица от мерки относно обработването 
на петиции, които четирима от тях бяха внесли (вж. допълнителното предложение), 
като в същото време изразиха пълната си подкрепа към секретариата, който работи, 
за да навакса с резюметата на нови петиции. 

Секретариатът предостави на членовете подробна информация за допълнителното 
работно натоварване през 2013 г. и за ефектът от постовете, останали незаети 
прекалено дълго време.

Членовете бяха информирани и за ефекта от организирането на многобройни 
проучвателни мисии, провеждането на избори за омбудсман и други фактори, 
които са допринесли за забавянето в изготвянето на резюметата. 

д. Процедура по спешност

Координаторите се съгласиха да приложат процедура по спешност спрямо следните 
петиции:

 Петиция 0051/2013;
 Петиции 1194-13 и 1574-13 и други възможни петиции, отнасящи се до 

последиците от случая „Малагрота“.

Координаторите решиха да не прилагат процедурата по спешност спрямо 
Петиция 0570/2013, а да изпратят писмо до компетентните национални органи, с 
което да поискат допълнителна информация по въпроса.

е. Въпрос с искане за устен отговор 
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 Координаторите потвърдиха, че ще представят на пленарното заседание 
въпроси с искане за устен отговор относно петициите за хуманното 
отношение към животните; петициите относно практиките на банките при 
ипотечните кредити в Испания; петициите относно измамни действия и 
предполагаеми злоупотреби при продажбата на финансови инструменти на 
клиенти на спестовни банки в Испания; петиции относно управлението на 
отпадъците в Кампания, Италия;

ж. Разни

 Координаторите решиха да представят отново пред председателя на Съвета 
на председателите на комисии искане за доклади по собствена инициатива 
относно гражданската инициатива и относно петициите, чието разглеждане в 
Съда предстои. 

 Координаторите решиха с мнозинство да прекратят разглеждането на 
петиция 1298/2012 (SD, ALDE, EFD +, EPP -; GUE 0).

 Календарът на заседанията на комисията PETI за 2014 г. беше одобрен.
 Проектопрогамата за „Работен форум за прилагане на Конвенцията на ООН 

за правата на хората с увреждания в ЕС през 2013 г.“ беше взета предвид.
    Председателят поиска подкрепа за изготвяне на писмо до Председателството 

на Съвета и Комисията за неотложното ратифициране на Договора от 
Маракеш, отнасящ се за материалите за четене за незрящи.

Оратори: председателят, Золтан Баго, Едит Бауер и Алайош Месарош. 

13. Петиция 660/2011, внесена от Анна Спира, с полско гражданство, относно 
общи европейски стандарти за инициативи в областта на профилактиката и 
лечението, свързани с бременността и раждането

Оратори: Председателят, Анна Спира (вносител на петцията), Исабел де ла Мата 
(ЕК), Ярослав Лешек Валенса, Виктор Боштинару, Лена Коларска-Бобинска

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане. Искане до Европейската 
комисия за информация относно статистика за смъртността и уврежданията при бебета 
в ЕС и възможността за прилагане на член 168, параграф 5 и 6 от ДФЕС. Ще бъде 
поискано становище от Постоянното представителство на Полша и комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

14. Петиция 1454/2012 от Уилям Сандърс (с британско гражданство) относно 
предполагаема дискриминация във връзка със студентските такси, заплащани 
от английските студенти в Шотландия

Оратори: Председателят, Антониу Марк (ЕК),Петер Яр и Иняки Ирасабалбейтия 
Фернандес.
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Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане. Искане до Комисията за 
допълнителна информация. Ще бъде изпратено писмо до шотландската комисия по 
петиции.

Председателство на Карлос Хосе Итургайс Ангуло, заместник-председател, от 16.15 
ч.

15. Петиция 1186/2007 от Майкъл Кейн (с британско гражданство) относно 
покритието на медицинската застраховка за британски граждани във 
Франция
както и
Петиция 1218/2007 от Питър Джорджевич (с британско гражданство) относно 
покритието на медицинската застраховка за британски граждани, живеещи 
във Франция

Оратори: Председателят, Елс Фертонген (ЕК).

Решение: петициите ще останат отворени за разглеждане. Искане до Комисията 
за допълнителна информация. Комисията трябва да продължи действията по 
процедурата за нарушение без отлагане, тъй като петицията е внесена през 2007 г.

16. Петиция 0277/2010 от A.K. (с полско гражданство) относно липсата на 
възможности в Полша за предаване на съдебни и извънсъдебни документи за 
връчване по поща или чрез електронни средства
както и
Петиция 1399/2010 от Хенрика Гленц (с полско гражданство) относно 
ограничения в Полша върху правото на връчване на съдебни и извънсъдебни 
документи

Оратори: Патриция де Лука (ЕК) и Петер Яр. Документ, предоставен от А.К. 
(вносител на петицията) беше разпространен в залата.

Решение: Петицията се затваря въз основа на информацията, предоставена от 
Комисията, с която комисията в по-голямата си част се съгласи. 

17.  Петиция 1691/2012 от Ервин Михелер (с германско гражданство) относно 
неговата италианска пенсия и италианската пенсионна агенция INPS

Оратори: Председателят, Елс Фертонген (ЕК) и Петер Яр. 

Решение: петицията ще остане отворена за разглеждане. Писмо с искане за разяснения 
ще бъде изпратено до INPS. 

18. Петиции по точка Б



PV\1008790BG.doc 9/13 PE522.910v01-00

BG

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 82/2003,0543/2005, 
0508/2006, 0998/2006, 1020/2006, 0056/2007, 0067/2007, 0149/2007, 0070/2007, 
1180/2007, 1462/2007, 1068/2008, 0931/2009, 1308/2011, 1017/2011, 1304/2011, 
1318/2011, 0074/2012, 0486/2012, 0524/2012, 0701/2012, 1130/2012, 1152/2012, 
1167/2012, 1259/2012, 1265/2012, 1298/2012, 1372/2012, 1388/2012, 1400/2012, 
1403/2012, 1415/2012, 1416/2012, 1425/2012, 1427/2012, 1436/2012, 1437/2012, 
1446/2012, 1453/2012, 1458/2012, 1463/2012, 1466/2012, 1472/2012, 1474/2012, 
1540/2012, 1554/2012, 1584/2012, 1598/2012, 1605/2012, 1619/2012, 1625/2012, 
1626/2012, 1647/2012, 1659/2012, 161/2012, 1684/2012.

Следните петиции ще бъдат преместени от раздел „Б“ и ще останат отворени: 
0840/2004, 0546/2005, 0723/2005, 1200/2007, 1268/2010, 0390/2011, 0979/2012, 
1444/2012, 1445/2012, 1461/2012, 1464/2012, 1469/2012, 1481/2012, 1542/2012, 
1571/2012,

19. Дата и място на следващото заседание
 25.11.2013 г., 15.00 – 18.30 ч.
 26.11.2013 г.,  9.00 – 12.30 ч.   

Заседанието беше закрито в 17.40 ч.

Приложения:

Списък на петициите, обявени за допустими на последното заседание (16-17 
септември 2013 г.).
Списък с петициите, които предстои да бъдат оттеглени, приключени или разгледани 
отново в съответствие с приложението към докладните записки на председателя.
Списък на исканията с неясен статут.

Изложение от Маргрете Аукен, член на ЕП, относно проучвателната мисия в Дания.

Допълнително приложение: 

Методи на работа – Решения на координаторите от октомври

Решения от заседанието на координаторите от 17 октомври 2013 г.

1. Крайните срокове по отношение на разглеждането на петиции, които бяха ПРИЕТИ 
на заседанието на 19 юни 2013 г. трябва да се спазват без изключения и закъснения.

2. Членовете СПЕШНО трябва да вземат предвид изоставащите петиции, 
регистрирани през 2013 г. Днес бяха регистрирани 1673 петиции. Само 50 от тях 
достигнаха до членовете на база допустимост.  Неотложните мерки, които трябва 
да се предприемат, са:
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 Няма да бъдат приемани искания за отчети, становища, резолюции и 
посещения на делегации преди голяма част от петициите, регистрирани 
през 2013 г., да бъде обработена.

 Резюметата и проектопрепоръките ще бъдат незабавно предавани на 
членовете, веднага щом бъдат преведени на английски език. Членовете 
винаги могат да поискат преразглеждане на взетото решение.

 Могат да бъдат взети други мерки по предложение на секретариата на 
комисията PETI и администраторите на политическите групи

3. В дългосрочен план, но преди края на законодателния период, генералният 
секретар ще бъде помолен да разгледа процедурите на PETI по член 201, 202, 203 и 
203а от Правилника за дейността.

4. Специално внимание трябва да се обърне на двата филтъра, които комисията PETI 
реши да използва: един в ГД „Председателство“ за административни процедури по 
съмнителни документи и още един в ГД „Вътрешни политики“ в секретариата на 
комисията PETI за допълнителна правна проверка на допустимостта на петициите.

5. Горепосочените мерки няма да се отразяват върху точки от процедурата по 
спешност.



PV\1008790BG.doc 11/13 PE522.910v01-00

BG

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

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 (*)

Erminia Mazzoni , Willy Meyer , Carlos José Iturgaiz Angulo

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

Heinz K.Becker, Philippe Boulland, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa , Rainer Wieland,  
Victor Boştinaru,  Iliana Malinova Iotova , Miguel Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann , Tatjana Zdanoka, Roger Helmer, 
Jaroslav Paska , Nikolaos Salavrakos

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

Zoltan Bago , Daniel Caspary,  Jim Higgins, Axel Voss, Marino Baldini, Kinga Goncz, Gerald Häfner, Maria Bizzotto

187 (2)

Danuta Jazlowiecka, Ivo Vajgl, Werner Kuhn, Tadeusz Zwiefka, Ivari Padar, Jan Kozlowski

193 (3)

Alajos Meszaros, Csaba Ory, Csaba Sogor, Edith Bauer, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Crescenzio Rivellini,  Pat the Cope 
Gallagher, Bela Glattfelder, Mario Borghezio, Mairead McGuinness, Matteo Salvini

49 (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 fuq l-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:

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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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 tal-President/ 
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

Avv. Domenico Rigo, Rosario Boschieri, Simona Martorelli,  Sean Lawless, Teresa Murphy,  Mary Murphy, Antonia Battaglia,  Anna 
Spyra,  Hans Spyra

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 (*)

Tamas Barsi, Wouter Pieke,Valerie Adam, Giuseppe Manganaro, Ion Codescu, Antoniu Marc, Els Vertongen, Isabel De La Mata, 
Patrizia de Luca, Pascal Lefevre, Anna Wlazlo

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Belgian Parliament

Irish Perm Rep

Modrzewski

JP Mulherin

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Virginia Bustos, Elena Martin, Oana Matei, Teresa Selvaggio

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
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politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Anne-Michelle De Mathelin, Mina Petrucci

Perrin Ambroise,  Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

David Batt

Marc Gimenez

Elvira Isabel Hernandez Toledo
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Natalia Dasilva
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
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David Lowe, Francesco Calazzo,  Michal Martela, Giorgio Mussa, Natalia Papasteriadou, Georgiana Sandu, Martina Schonard,
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(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


