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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV1017-01

NOTULEN
Vergadering van 17 oktober 2013, 09.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 17 oktober 2013 om 9.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ (2013)226_1

De agenda wordt aangenomen.

Sprekers: de voorzitter, Nikolaos Salavrakos en Iñaki Irazabalbeitia Fernández.

De agenda wordt goedgekeurd in de volgorde die blijkt uit deze notulen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

16-17 september 2013

De notulen worden goedgekeurd.

3. Rondvraag

Sprekers: de voorzitter, Philippe Boulland en Kinga Göncz.

De interventies houden verband met verzoekschriften 0979/2012, 1298/2012 en 1571/2012 
die nog niet afgesloten zouden mogen worden; hiervan wordt een aantekening gemaakt. 
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4. Advies inzake het 29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-
recht (2011)
voor JURI (2013/2119(INI))
Rapporteur :    PAKSAS   (EFD)
- behandeling ontwerpadvies

Sprekers: Mara Bizzotto namens de rapporteur, Iñaki Irazabalbeitia Fernández en 
Tamas Barsi (Commissie).

Besluit: termijn voor de indiening van amendementen: 30 oktober 2013, 17.00 uur;
behandeling amendementen en stemming: 25 november 2013

5. Verzoekschrift 1633/2012, ingediend door Mara Bizzotto, Gino Agerde en Rosario 
Boschieri (Italiaanse nationaliteit), namens het Comitato Libera informazione 
Radio Televisiva, gesteund door 11 432 medeondertekenaars, over de strijdigheid 
van de omroepbijdrage voor RAI TV (Italië) met het Unierecht

Sprekers: de voorzitter, Rosario Boschieri (indiener), adv. Rigo (indiener), Simona Martorelli 
(vertegenwoordiger van RAI), Wouter Pieke (Commissie), Mara Bizzotto (indiener en EP-lid), 
Victor Boştinaru, Carlos José Iturgaiz Angulo, Mario Borghezio en Matteo Salvini.

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten en zal opnieuw worden besproken tijdens de 
vergadering in maart 2014. Een vertegenwoordiger van de Italiaanse parlementaire commissie 
die toezicht houdt op de RAI en een vertegenwoordiger voor de media van de Commissie 
moeten worden uitgenodigd voor die vergadering. Er zal een verzoek om nadere informatie 
naar de Commissie worden gestuurd.

6. Verzoekschrift 1022/2012, ingediend door Sean Lawless (Ierse nationaliteit), over 
het onjuist toepassen van de voorwaarden van de regelingen inzake 
bedrijfstoeslagen en achtergebleven gebieden door de autoriteiten in Galway, 
Ierland

Sprekers: de voorzitter, Teresa Murphy (indiener), Valerie Adam (Commissie), Jim Higgins, 
Pat the Cope Gallagher en Mairead McGuinness.

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten. Een verzoek om nadere informatie met 
daarin een controle over de bijzonderheden van deze zaak zal naar de Commissie worden 
gestuurd. Er zal een brief worden gestuurd naar de Ierse minister van Landbouw met het 
verzoek om opheldering over de gehanteerde methoden en de redenen waarom er zulke 
duidelijke inconsistenties bestaan. De zaak wordt doorverwezen naar de Commissie landbouw 
en plattelandsontwikkeling.
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7. Verzoekschrift 0760/2007, ingediend door Cosimo Fracasso (Italiaanse 
nationaliteit), over een dioxinealarm in Taranto

Sprekers: de voorzitter, Antonia Battaglia (namens indiener), Ion Codescu (Commissie), 
Rainer Wieland, Iñaki Irazabalbeitia Fernández en Ivo Vajgl. 

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten. De Commissie moet aanvullende 
informatie verstrekken en wordt verzocht de inbreukprocedure tegen Italië te versnellen, 
aangezien dit verzoekschrift al zes jaar geleden is ingediend. 

*** Stemming ***

8. Verslag over de studiereis naar Polen (29-31 mei 2013)
- behandeling amendementen (indieningstermijn AM: 25 september 2013)
- goedkeuring verslag studiereis

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor en 2 tegen, bij 0 onthoudingen.
Goedgekeurde amendementen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20 en 21.
Amendementen 7 en 19 komen te vervallen en amendementen 16 en 22 worden ingetrokken.

9. Verslag over de studiereis naar Denemarken (20-21 juni 2013)
- behandeling amendementen (indieningstermijn AM: 3 oktober 2013, 12.00 uur)
- goedkeuring verslag studiereis

Spreker: Angelika Werthmann.

Besluit: Het verslag wordt goedgekeurd met 20 stemmen voor en 1 tegen, bij 0 onthoudingen.
Goedgekeurde amendementen: 2, 3, 6, 9, 11, 14 en 17, mondeling amendement op 
aanbeveling 6 en compromisamendement over aanbeveling 11 bis (nieuw).
Verworpen amendementen: 1, 5, 7 en 18.

Amendementen 4, 8, 10, 12, 15 en 16 komen te vervallen en amendement 13 wordt 
ingetrokken.

10. Verslag over de studiereis naar Griekenland (17-20 september 2013)
- voorlopig mondeling verslag

Sprekers: Carlos José Iturgaiz Angulo en Marino Baldini.

De leden uiten hun tevredenheid over de resultaten en de organisatie van het bezoek. Een 
uitgebreid schriftelijk verslag zal worden ingediend tijdens een van de volgende 
vergaderingen.

Van 11.45 tot 12.45 uur – coördinatorenvergadering (achter gesloten deuren)
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De vergadering wordt om 12.45 uur geschorst.

°°°

De vergadering wordt om 15.00 uur hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter)

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren van 
16 september 2013

a. Updates over studiereizen

 Notre Dame des Landes (Frankrijk): er is geen toestemming voor deze missie verleend 
door de Conferentie van voorzitters.

 Rivier de Ebro (Spanje): een besluit over een mogelijke studiereis wordt uitgesteld tot 
de volgende wetgevingsperiode. 

 Verzoekschrift over vermeend verzuim van het VK om de EU-richtlijn betreffende de 
storting van afval in Houghton-le-Spring ten uitvoer te leggen; ook deze kwestie 
wordt uitgesteld naar de volgende wetgevingsperiode. 

b. Overzicht van lopende verslagen en adviezen

De coördinatoren besluiten geen resolutie over de veiligheid van bijen en duurzame 
honingproductie in te dienen naar aanleiding van verzoekschrift 0812/2011.

c. Behandeling van de wijziging van bijlage VII van het Reglement

Het secretariaat stelt de volgende wijzigingen voor:

“Commissie ten principale voor:
1 de ontvangst, de beoordeling en de opvolging van de verzoekschriftenprocedure;
2 betrekkingen met de Europese Ombudsman;
3 het organiseren van openbare hoorzittingen over succesvolle Europese 

burgerinitiatieven, in samenwerking met de ten principale bevoegde commissie;
4. bescherming van de rechten van mensen met een handicap, uit hoofde van het 

Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van personen met een 
handicap."

Alle wijzigingen worden goedgekeurd, behalve de laatste die wordt verworpen door 
S&D en PPE.

Desalniettemin zal PETI haar activiteiten op het vlak van gehandicapten voortzetten.

d. Mondelinge vragen 

De coördinatoren besluiten voor de plenaire zitting mondelinge vragen in te dienen met 
betrekking tot:
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 verzoekschriften over praktijken van hypotheekbanken in Spanje; 
 verzoekschriften over frauduleuze praktijken en vermeende gevallen van misbruik 

bij de verkoop van financiële instrumenten aan klanten van spaarbanken in Spanje; 
 verzoekschriften over afvalbeheer in Campania;
 verzoekschriften over dierenwelzijn.

Ontwerpen van mondelinge vragen zullen ter goedkeuring worden rondgestuurd.

e. Advies van de Juridische Dienst inzake verslagen over studiereizen

 De coördinatoren worden op de hoogte gebracht van het advies van de Juridische Dienst 
inzake verslagen over studiereizen. "Interpretatie van artikel 202, lid 5, van het Reglement 
– te volgen procedure bij de goedkeuring van een verslag in het geval van onenigheid 
tussen leden van een studiereis." De Juridische Dienst schaart zich achter de bepalingen 
waarmee wordt gegarandeerd dat de leden van de delegatie het eens zijn over inhoud van 
het verslag over hun werkbezoek: bij onenigheid moeten alle standpunten worden 
opgenomen; daarnaast onderschrijft de Juridische Dienst dat er amendementen moeten 
worden ingediend op de politieke inhoud van de aanbevelingen, waarover vervolgens 
gestemd wordt door de hele commissie.

12. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren van 
17 oktober 2013

a. Updates over studiereizen

 Ierland: het werkbezoek is geannuleerd vanwege een te klein aantal leden dat bereid is 
deel te nemen aan de studiereis en om organisatorische redenen aan de zijde van het 
Ierse parlement.

b. Overzicht van lopende verslagen en adviezen

De verslagen zijn volgens het d’Hondt-systeem toegewezen aan de volgende fracties:

 het verslag over het Europees burgerschap aan EFD
 het jaarverslag 2013 van de commissie aan PPE

De groepen wordt verzocht rapporteurs te benoemen vóór 21-10-2013.

De coördinatoren komen overeen een ontwerpbrief aan de Commissie LIBE te sturen 
over het verslag over de situatie van de grondrechten in de Europese Unie.

Wat betreft het door de Commissie ECON voorgestelde verslag over de gevolgen van de 
crisis, dat nog moet worden goedgekeurd, komen de coördinatoren overeen dat PETI een 
advies kan uitbrengen in de vorm van een gedetailleerde brief waarin de belangrijkste 
bevindingen van de commissie uiteengezet worden met betrekking tot de hoorzitting die 
op 24 september was georganiseerd door PETI over "De impact van de crisis op de 
Europese burgers en de versterking van de democratische betrokkenheid bij het bestuur 
van de Unie", en over het onderzoek naar de ontvangen verzoekschriften.
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c. Ontwerpagenda voor de commissievergadering van november

De ontwerpagenda, aangevuld met verzoekschrift 0847/2011, wordt goedgekeurd.

d. Procedurele kwesties

De coördinatoren keuren met een meerderheid een reeks maatregelen over de 
behandeling van verzoekschriften (zie bijlage) goed, die vier van hen hadden ingediend, 
waarbij ze hun volledige steun geven aan het secretariaat dat bezig is om de achterstand 
bij de samenvattingen van nieuwe verzoekschriften weg te werken. 

Het secretariaat voorziet de leden van details over de toegenomen werkdruk in 2013 en 
de gevolgen van het feit dat vacatures voor extreem lange perioden onvervuld blijven.

De leden worden tevens op de hoogte gesteld van de gevolgen van het organiseren van 
diverse studiereizen in 2013, van het organiseren van de verkiezing van de Ombudsman 
en andere factoren die hebben bijgedragen aan de vertraging bij het voorbereiden van de 
samenvattingen.

e. Urgentieprocedure

De coördinatoren stemmen ermee in de urgentieprocedure toe te passen op volgende 
verzoekschriften:

 verzoekschrift 0051/2013;
 verzoekschriften 1194-13 en 1574-13 en eventuele andere verzoekschriften over 

het vraagstuk post-Malagrotta.

De coördinatoren besluiten de urgentieprocedure niet toe te passen op verzoekschrift 
0570/2013, maar een brief te sturen naar de bevoegde nationale instanties met het 
verzoek om meer informatie over het onderwerp.

f. Mondelinge vragen

 De coördinatoren bevestigen voor de plenaire zitting mondelinge vragen in te 
zullen dienen met betrekking tot verzoekschriften over dierenwelzijn, 
verzoekschriften over praktijken van hypotheekbanken in Spanje, verzoekschriften 
over frauduleuze praktijken en vermeende gevallen van misbruik bij de verkoop 
van financiële instrumenten aan klanten van spaarbanken in Spanje, en 
verzoekschriften over afvalbeheer in Campania;

g. Diversen

 De coördinatoren besluiten opnieuw een verzoek om INI-verslagen over het 
burgerinitiatief en over de verzoekschriften die in behandeling zijn bij het Hof van 
Justitie in te dienen bij de Conferentie van commissievoorzitters. 
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 De coördinatoren besluiten met een meerderheid om verzoekschrift 1298/2012 
(S&D, ALDE, EFD +, PPE -, GUE 0) af te sluiten.

 Het rooster van de vergaderingen van PETI voor 2014 wordt goedgekeurd. 
 Er wordt kennis genomen van het ontwerpprogramma van het "werkforum 2013 

voor de tenuitvoerlegging van het Verdrag van de rechten van personen met een 
handicap van de Verenigde Naties".

 De voorzitter vraagt steun voor een brief aan het voorzitterschap van de Raad en 
aan de Commissie over de dringende ratificatie van het Verdrag van Marrakesh 
betreffende leesmateriaal voor blinden.

Sprekers: de voorzitter, Zoltán Bagó, Edit Bauer en Alajos Mészáros. 

13. Verzoekschrift 0660/2011, ingediend door Anna Spyra (Poolse nationaliteit), over 
pan-Europese normen voor preventie en behandeling bij zwangerschap en geboorte

Sprekers: de voorzitter, Anna Spyra (indiener), Isabel de la Mata (Commissie), Jarosław 
Leszek Wałęsa, Victor Boştinaru en Lena Kolarska-Bobińska.

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten. Verzoek aan de Europese Commissie 
om informatie over sterftecijfers en cijfers in verband met handicaps bij baby’s in de EU 
en de mogelijkheid om gebruik te maken van artikel 168, leden 5 en 6 VWEU. Er wordt 
om een advies gevraagd bij de Poolse permanente vertegenwoordiging en bij de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. 

14. Verzoekschrift 1454/2012, ingediend door William Sanders (Britse nationaliteit), 
over vermeende discriminatie bij het betalen van collegegeld door Engelse studenten 
in Schotland

Sprekers: de voorzitter, Antoniu Marc (Commissie), Peter Jahr en Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández.

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten. Verzoek aan de Commissie om 
aanvullende informatie. Er zal een brief worden gestuurd aan de Schotse Commissie 
verzoekschriften.

Carlos José Iturgaiz Angulo (ondervoorzitter) neemt het voorzitterschap over om 16.15 uur.

15. Verzoekschrift 1186/2007, ingediend door Michael Cain (Britse nationaliteit), over 
een ziektekostenverzekering voor Britse staatsburgers in Frankrijk
en
Verzoekschrift 1218/2007, ingediend door Peter Djordjevic (Britse nationaliteit), 
over een ziektekostenverzekering voor Britse staatsburgers in Frankrijk

Sprekers: de voorzitter, Els Vertongen (Commissie).
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Besluit: de verzoekschriften worden niet afgesloten. Verzoek aan de Commissie om 
aanvullende informatie. De Commissie moet de inbreukprocedure onverwijld inleiden, 
aangezien de verzoekschriften dateren van 2007.

16. Verzoekschrift 0277/2010, ingediend door A. K. (Poolse nationaliteit), over het 
gebrek aan mogelijkheden voor de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken per post of via elektronische weg in Polen
en
Verzoekschrift 1399/2010, ingediend door Henryka Glenc (Poolse nationaliteit), over 
de restricties van het recht op de betekening en kennisgeving van gerechtelijke en 
buitengerechtelijke stukken in Polen

Sprekers: Patrizia de Luca (Commissie) en Peter Jahr. Een document dat is verstrekt 
door A.K. (indiener) wordt uitgedeeld in de zaal.

Besluit: het verzoekschrift wordt afgesloten, op grond van de door de Commissie 
verschafte informatie, waar de Commissie verzoekschriften het helemaal mee eens is. 

17. Verzoekschrift 1691/2012, ingediend door Erwin Michaeler (Duitse nationaliteit), 
over zijn Italiaans pensioen en de Italiaanse pensioeninstelling INPS

Sprekers: de voorzitter, Els Vertongen (Commissie) en Peter Jahr. 

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten. Er zal een brief met een verzoek om 
opheldering worden gestuurd naar de INPS. 

18. Verzoekschriften onder B

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 0082/2003, 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.

De volgende verzoekschriften worden uit deel B geschrapt en niet afgesloten: 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. Datum en plaats volgende vergadering
 25 november 2013, 15.00 - 18.30 uur
 26 november 2013, 9.00 - 12.30 uur
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De vergadering wordt om 17.40 uur gesloten.

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (16-17 september 2013) 
ontvankelijk zijn verklaard.
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief ingetrokken, 
afgesloten of heropend moeten worden.
Lijst van aanvechtbare verzoeken.

Een verklaring van Margaret Auken, lid, over de studiereis naar Denemarken. 

Aanvullende bijlage: 

Werkmethoden – besluiten van de coördinatoren van oktober

Besluiten die zijn genomen op de coördinatorenvergadering van 17 oktober 2013.

1. De termijnen voor de behandeling van verzoekschriften waarover een besluit was 
genomen op de vergadering van 19 juni 2013, moeten zonder uitzondering of vertraging 
in acht worden genomen.

2. De leden moeten dringend kennis nemen van de achterstand bij de in 2013 ingeschreven 
verzoekschriften. Er zijn momenteel 1673 verzoekschriften geregistreerd; slechts 50 
daarvan zijn doorgestuurd naar leden voor een ontvankelijkheidsverklaring. De volgende 
dringende maatregelen moeten worden genomen:

 Er worden geen nieuwe aanvragen voor verslagen, adviezen en werkbezoeken 
geaccepteerd voordat een aanzienlijk deel van de in 2013 ingeschreven 
verzoekschriften verwerkt zijn.

 De samenvattingen en de ontwerpaanbevelingen worden onmiddellijk 
doorgestuurd naar de leden zodra ze in het Engels vertaald zijn. Leden mogen 
altijd vragen om een herziening van het genomen besluit.

 Er kunnen andere maatregelen genomen worden op voorstel van het 
secretariaat van PETI en de administrateurs van de fracties.

3. Op langere termijn, maar vóór het eind van deze wetgevingsperiode, wordt de secretaris-
generaal verzocht de PETI-procedures uit hoofde van artikel 201, 202, 203 en 204 te 
evalueren.

4. Er moet speciale aandacht worden geschonken aan de twee filters waartoe PETI heeft 
besloten: één bij DG Presidium voor administratieve procedures over twijfelachtige 
stukken die zijn ingediend, en een tweede filter dat is ingesteld door DG IPOL binnen het 
secretariaat van PETI voor nader juridisch onderzoek naar de ontvankelijkheid van een 
verzoekschrift.

5. Bovengenoemde maatregelen hebben geen gevolgen voor documenten die onder de 
urgentieprocedure vallen.
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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/ 
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