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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2013)11 25_26

ПРОТОКОЛ
Заседание от 25 ноември 2013 г., 15.00—18.30 ч.,

и 26 ноември 2013 г., 9.00—12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 25 ноември 2013 г., понеделник, в 15.05 ч., под 
председателството на Ерминия Мацони (председател).

1. Приемане на дневния ред PETI_OJ PE523.156v01-00

Относно точка 16 от проекта на дневен ред, Татяна Жданока и Ангелика Вертман 
обявиха, че не са съгласни с текста на председателя в работния документ за 
проучвателната мисия в Галисия и че точка 16 трябва да бъде свалена от дневния 
ред. Беше взето решение разглеждането на точката да бъде отложено. Петер Яр 
подчерта, че неговата група е против отлагането на разглеждането на точката.

Дневният ред беше приет.

2. Одобряване на протокола от заседанието от 17 октомври 2013 г.

Ангелика Вертман поиска писменото становище от Маргрете Аукен относно 
проучвателното посещение в Дания, прикрепено към този протокол, да бъде 
премахнато. Председателят отбеляза искането и беше решено, че приложението 
със становището ще бъде премахнато от протокола.

Протоколът беше одобрен.

3. Съобщения на председателя

Председателят обяви, че Емили О'Райли , новият европейски омбудсман, ще 
присъства в комисията за пръв път във вторник, за да представи първия си 
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специален доклад. Във вторник делегация от членове и служители на комисията 
по петиции на ирландския парламент ще присъства на заседанието, за да 
наблюдава работата на комисията по петиции.

Председателят обяви, че ще присъстват вносители на петиции или техни 
представители за следните петиции: Понеделник, 25 ноември

- Петиция 0689/1998 относно положението на преподавателите на чужди езици в 
Италия: г-н Петри и г-н Инес;

- Петиция 1954/2012 относно професионалната квалификация в Унгария: Беа 
Юдит Бодроги (представляваща вносителя);;

- Петиция 1380/2011 относно становище на Комисията във връзка с план за 
развитие на град Дьор в Унгария: Ференц Тибор Жак;

- Петиция 1342/2011 относно нарушаването на Рамковата директива за водите, 
Директивата за екологичната отговорност и Конвенцията от Орхус: Ноелия 
Хурадо Ортега (представляваща вносителя);;

- Разглеждане на работен документ за проучвателната мисия в Гърция: г-н Гикас 
и г-н Пападопулос;

- Петиция 0847/2011 относно съкращения в публичните служби на ЕС: Мохамад 
Реза Фардум.

Вторник, 26 ноември

- Петиция 1441/2012 относно депо за отпадъци в Боа дю Роа (Франция): Жан-
Клод Бокийон (представляващ вносителя);;

- Петиция 1194/2013 относно определянето на депо за отпадъци за Рим 
(Фалконяна) за замяна на Малагрота: Андреа Пането (представляващ 
вносителя);;

- Петиция 1574/2013 относно същия въпрос: Паскуале Калцета;
- Петиция 1713/2013 относно същия въпрос: Алфредо Палоне, член на ЕП;
- Петиция 1856/2013 относно същия въпрос: Лаура Пазети;
- Петиция 0051/2013 относно газови проекти в Уелва (Испания): Педро Хименес 

Сан Хосе и Франсиско Веласко Ередеро (от името на Gas Natural); 
- Петиция 0085/2013 относно добив на газ без разрешително за комплексно 

предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC): Давид Хамерщайн 
(представляващ вносителя).. 

Председателят информира членовете, че приложението към бележките на 
председателя, както и списъкът на исканията с неясен статут, са разпространени, 
по тях няма вписани възражения и тези документи ще бъдат приложени към 
протокола от заседанието. 

Председателят също така информира членовете, че Роландас Паксас, докладчик 
по становището на комисията по петиции (PETI) относно Годишния доклад 
относно контрола върху прилагането на правото на ЕС, не е в състояние да 
присъства и ще бъде заместван от Юозас Имбрасас. 

4. Разни въпроси
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Карлос Хосе Итургайс Ангуло (заместник-председател) предложи процедурата за 
работния документ за Галисия да бъде оставена за заседанието на координаторите 
по-късно следобед.

*** Време за гласуване ***

5. Становище относно 29-ия годишен доклад относно контрола върху 
прилагането на правото на ЕС 

Приети изменения: 1, 2, 3, устно изменение. (параграф 1a (нов)), 4, 6, 7, 8, 10, 11, 
12, 13, компр. изм. 1, 17, 21, 26, 31, 32, устно изменение. (параграф 9 б (нов)), 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 и 44.
Отхвърлени изменения: 5, 9, 22 (част 1), 30, 40, 45 и 46.
Отпаднали изменения: 14, 15, 16, 19, 20, 22 (част 2), 28 и 29
Оттеглени изменения: -
Окончателно гласуване:  14 гласа „за, 1 „против“, 0 „въздържали се“

*** Край на гласуването ***

В присъствието на представители на Европейската комисия

А. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

6. Петиция 0749/2012, внесена от M. Б., с британско гражданство, относно 
продължаването на изпитателния период за рентгеновите скенери за 
проверка на хора на летище Манчестър
както и 
Петиция 1636/2012, внесена от М. Б., с британско гражданство, относно 
скенерите за проверка на хора на летищата в Обединеното кралство

Оратори: Председателят, Кай Тулиус (Европейска комисия) и Виктор Боштинару 
Решение: Да се приключи разглеждането на петицията, въз основа на 
съобщението на Комисията, че летище Манчестър наскоро е сменило старите си 
рентгенови скенери с нови скенери с милиметрови вълни и че Обединеното 
кралство е прекратило така наречената политика „Ако не минеш през скенер - не 
пътуваш“. Сега на всички пътници, които не са съгласни да минат на скенер, се 
предлагат алтернативни методи за проверка.

7. Петиция 0689/1998, внесена от Дейвид Петри, с британско гражданство, от 
името на „Associazione Lettori di Lingua Straniera in Italia“, относно 
положението на преподавателите по чужд език в Италия
както и
Петиции 0508 и 0509/2007, внесени от Саймън Лендър и Черил Ули, с 
британско гражданство, относно дискриминационно третиране на 
асистентите с чужд език в университет Калиари и други италиански 
университети
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Оратори: Председателят, Дейвид Петри (вносител), Франсиско Перес Флорец 
(Европейска комисия), Маргрете Аукен, Виктор Боштинару и Ярослав Пашка
Решение: петициите да останат отворени за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.

8. Петиция 1954/2012, внесена от Фазакаш Палма, с унгарско гражданство, и 
две други лица, от името на Асоциацията на родилните домове, относно 
предполагаемо нарушение от страна на Унгария на Директивата относно 
признаването на професионалните квалификации   

Оратори: Председателят, Беа Юдит Бодроги (представляваща вносителя), 
Константинос Томарас (Европейска комисия), Кинга Гьонц, Маргрете Аукен и 
Виктор Боштинару 
Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията и от вносителя.

9. Петиция 1380/2011, внесена от Ференц Тибор Жак, с унгарско гражданство, 
от името на Обществото на защитниците на околната среда в Източна 
Унгария, относно Становище C (2011) 351 на Европейската комисия относно 
защитата на животните и растенията във връзка с промяната на плана за 
развитие на град Дьор в Унгария

Оратори: Председателят, Ференц Тибор Жак (вносител), Пшемислав Огински 
(Европейска комисия), Маргрете Аукен и Ярослав Пашка
Решение: петициите да останат отворени за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Да се поиска становище от комисията 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

10. Петиция 1342/2011, внесена от Розмари Хенеке-Грамацки, с германско 
гражданство, от името на Орнитоложкото дружество за черни щъркели 
(Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra), относно нарушаването на Рамковата 
директива за водите, Директивата за екологичната отговорност и 
Конвенцията от Орхус в Сан Бернабе, Алгесирас (Кадис)

Оратори: Председателят, Ноелия Хурадо Ортега (представляваща вносителя), 
Хосе Мария Рамос Флоридо (Европейска комисия), Иняки Ирасабалбейтия 
Фернандес и Виктор Боштинару
Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Да се изпрати писмо до постоянния 
представител на Испания.

Заседанието продължи в 16.53 ч. под председателството на Карлос Хосе Итургайс 
Ангуло (заместник-председател).

11. Доклад от проучвателната мисия в Гърция (17—20 септември 2013 г.)

Оратори: Карлос Хосе Итургайс Ангуло (ръководител на делегацията), Марино 
Балдини, Николаос Хундис, Маргрете Аукен, Хараламбос Ангуракис, Жан 
Пападопулос (вносител) и Кириакос Гикас (вносител). Членовете на делегацията 
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ще се срещнат за разглеждане на предложенията относно препоръките и за 
финализиране на документа.

12. Петиция 847/2011, внесена от Мохамад Реза Фардум, с британско 
гражданство, от името на „Солидарност, независимост и демокрация“ (SID), 
относно съкращения в публичните служби на ЕС

Оратори: Председателят и Мохамад Реза Фардум (вносител)
Решение: Петицията да остане отворена. Да се поиска становище от комисията по 
бюджети.

Заседанието продължи в 17.58 ч. под председателството на Карлос Хосе Итургайс 
Ангуло (заместник-председател). Заседанието беше прекратено в 18.04 ч. 

13. Заседание на координаторите (при закрити врата)

* * * 

вторник, 26 ноември 2013 г., 9.00 ч.

Заседанието беше подновено в 9.10 ч. под председателството на Ерминия Мацони 
(председател).

14. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Прилагане на работните методи на комисията PETI

Координаторите се запознаха с междинен доклад, изготвен от Секретариата, относно 
прилагането на работните методи съгласно решенията на координаторите от юни и 
октомври 2013 г., постигнатия напредък и наваксването с изоставащите документи. Беше 
решено, че са необходими периодични проверки, за да се потвърди ефективността на 
методите. 

Представяне на бъдещия уебпортал за петиции

Координаторите се запознаха с резюмиран документ относно разработването на новия 
уебпортал за петиции. Те оцениха и одобриха възприетия подход и извършената до 
момента работа. Координаторите одобриха и предварителния филтриращ въпросник и се 
съгласиха, че трябва да има пилотна фаза до края на януари 2014 г., която да позволи на 
членовете и техните служители да изпробват и да се запознаят с новия портал и, при 
нужда, да предложат възможни подобрения. Маргрете Аукен подчерта, че при 
създаването на портала трябва да се спазва Правилникът за дейността, включително 
възможността други лица освен (основния) вносител да добавят подписа си в подкрепа 
на петиция, съгласно член 202.

Сцециален доклад на Европейския омбудсман относно оплакване, свързано с Frontex 

Координаторите се съгласиха да поискат разрешение от комисията за съставяне на 
проект на доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман съгласно член 
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205, параграф 2 от Правилника за дейността. Групата на S&D е първа в реда за 
номиниране на докладчици за този доклад. Графикът за доклада е да бъде приет от 
комисията през март и представен и гласуван в пленарна зала през април.

Решения за процедури по спешност

Координаторите изразиха позицията си – чрез разделно гласуване – по предложението за 
процедури по спешност, както следва:

- Петиции 1596/2012, 1714/2013, 1769/2013, 1909/2013, 1946/2013, 1948/2013, 2056/2013 и 
2091/2013 относно имиграцията в Средиземно море и в частност последните събития в 
Лампедуза:  одобрени единодушно;

- Петиция 2259/2013, с повече от 55 000 подписа, прилагане с обратно действие на 
италианския закон 190/2012 относно недопустимостта и забраната за явяване на избори 
след присъда: отхвърлена, очаква се превод, който ще позволи по-задълбочено и 
цялостно разбиране на случая

- Петиция 1753/2013 относно продължаващи проблеми с проверки на границата между 
Испания и Гибралтар: отхвърлена, тъй като не е определена като спешна;

- Петиция 1845/2013, предлагаща застраховка за отговорност на ядрени реактори, 
валидна в цяла Европа (с 14658 подписа): отхвърлена, тъй като не е определена като 
спешна;

- Петиция 1784/2013 за екстрадиция на М. Джилберти: одобрена с мнозинство.

Проекти на дневен ред

Координаторите вече писмено бяха одобрили проекта на дневен ред за заседанието на 5 
декември. Те бяха информирани, че проекта на дневен ред за заседанието на 16 декември 
ще бъде разпространен и членовете ще могат да предложат промени. 

Искания за промяна на препоръки

Координаторите одобриха всички искания за промяна на препоръки с изключение на 
препоръката относно петиция 0324/2013, която, по искане на Виктор Боштинару, остава 
непроменена, т.е. петицията е недопустима съгласно препоръката на Секретариата.

Въпроси за сведение

Координаторите приеха за сведение следните документи:

- - проект на писмо до постоянното представителство на Литва във връзка с петиция 
0358/2011;

- писмо, изпратено до Конференцията на председателите на комисиите на 24 октомври 
2013 г, в което се повтаря искането за двата доклада по собствена инициатива за 
Европейската гражданска инициатива и за казусите пред Съда – според решение на 
координаторите от 17 октомври 2013 г.; 

- проект на писмо до председателството на Съвета и Комисията за неотложното 
ратифициране на Договора от Маракеш, отнасящ се за материалите за четене за 
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незрящи – според решение на координаторите от 17 октомври 2013 г. 

Координаторите приеха за сведение следните графици:

Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. (на база на COM(2013) 269 ) 
Докладчик: Николаос Салавракос (EFD)

Представяне на проектодоклад на английски език: Вторник, 26 ноември 
Краен срок за внасяне на измененията: 16 Декември
Разглеждане на измененията: 20 – 21 януари
Заседание на докладчиците в сянка: края на януари
Гласуване в комисията PETI: 10  11 февруари 2014 г.

Очаквано пленарно заседание: февруари II 

Годишен доклад на комисията PETI за 2013 г.
Докладчик: Ярослав Лешек Валенса (PPE)

Първа размяна на мнения отнсоно работния документ:  Четвъртък, 5 декември
Представяне на проектодоклад  20 – 21 януари 2014 г.
Краен срок за внасяне на измененията: 24 януари 2014 .
Представяне на измененията и гласуване в комисията PETI: 10 – 11 февруари 

2014 г.
Очаквано пленарно заседание: 27 февруари 2014 г.

Петер Яр уведоми координаторите, че Лена Коларска-Бобинска, коята беше номинирана 
за докладчик от EPP по годишния доклад на комисията PETI, е напуснала Парламента, за 
да служи на страната си в ролята на министър на науката и висшето образование на 
Полша. Дейности по докладването се поемат от Ярослав Лешек Валенса.  

Координаторите се запознаха и с: 

- - бележка с обратна връзка от събитието „Работен форум за прилагане на Конвенцията 
на ООН за правата на хората с увреждания в ЕС през 2013 г.“;

- Писмо, изпратено от European Disabilities Forum с предложение за създаване на 
работна група, водена от комисията по петиции и писмо, изпратено от Клаус-Хайнер 
Лене по всички председатели на комисии с покана за заявяване на интерес, на които 
председателят ще отговори. 

Разни въпроси

Координаторите се запознаха с отлагането на разглеждането на работния документ от 
проучвателната мисия в Галисия, решено с мнозинство. Беше решено, че документът ще 
се разгледа на заседание, координирано от Бюрото с цел да се постигне съгласие сред 
членовете на делегацията по описателната част. Координаторите потвърдиха графика и 
сроковете за изменения и одобрение на работния документ:

Краен срок за внасяне на измененията: 27 ноември 2013 г.
Разглеждане на измененията: 5 декември 2013 г. (още няма преводи)  
Гласуване: 16 декември 2013 г.
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15. Доклад за гражданството на ЕС за 2013 г. „Граждани на ЕС: вашите права, 
вашето бъдеще“ – COM(2013)269

Оратори: Председателят, Николаос Салавракос (докладчик), Татяна Жданока, 
Хайнц К. Бекер, Николаос Хундис, Виктор Боштинару

Краен срок за внасяне на измененията: 16 декември 2013 г.
Разглеждане на измененията: 20 – 21 януари 2014 г.
Приемане в комисията: 10 – 11 февруари 2014 г.

16. Доклад относно проучвателната мисия в Галисия, Испания

Разглеждането на тази точка беше отложено.

17. Петиция 1441/2012, внесена от Дидие Мале, с френско гражданство, относно 
депо за отпадъци в Боа дю Роа (Франция)

Оратори: Председателят, Жан-Клод Бокийон (представляващ вносителя), Бартош 
Замбърски (Европейска комисия), Карлос Хосе Итургайс Ангуло (от името на 
Филип Булан) и Петер Яр
Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.

18. Петиция 1194/2013, внесена от Лидия Пането, относно определянето на депо 
за отпадъци за Рим (Фалконяна) за замяна на Малагрота
както и
Петиция 1574/2013 , внесена от Паскал Калцета, с италианско гражданство, 
относно депото за отпадъци във Фалконяна
както и
Петиция 1713/2013, внесена от Алфредо Палоне, член на ЕП, с италианско 
гражданство, и 4 други членове на ЕП по същата тема
както и
Петиция 1856/2013, внесена от Лаура Пасети, с италианско гражданство, по 
същата тема
както и
Петиция 1968/2013, внесена от Луиджино Буки, с италианско гражданство, по 
същата тема
както и
Петиция 2330/2013, внесена от Роберта Анджелили, член на ЕП, с италианско 
гражданство, по същата тема  

Оратори: Председателят и Андреа Бафони (представляващ вносителя), 
председателят - който приветства делегацията от комисията за разследване, 
надзор и петиции на националния парламент на Ирландия – Паскуале Калцета 
(вносител), Лаура Пазети (вносител), Луиджино Буки (вносител), Йон Кодеску 
(Европейска комисия), Маргрете Аукен, Юдит А. Меркис, Роберта Анджелили, 
Алфредо Антониоци, председателят и Роберта Анджелили.
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Решение: петициите да останат отворени за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Ще бъде написано писмо до члена на 
Комсиията, отговарящ за околната среда Янез Поточник с покана да присъства в 
комисията по време на обсъждането на ситуацията с отпадъците в Лацио и с 
предложение да посети мястото на проблема в региона Лацио.

19. Петиция 0051/2013, внесена от Педро Хименес Сан Хосе, с испанско 
гражданство, относно одобряването на проекти, свързани с добива, 
съхраняването и преноса на природен газ в Доняна (Уелва), зона по мрежата 
„Натура 2000“
както и
Петиция 0085/2013 от Аурелио Гонзалес Перис, с испанско гражданство, от 
името на Asocación Mesa de la Ría de Huelva относно добив на газ, подземни 
хранилища и управление на отпадъците в Доняна (Уелва) без разрешително 
за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването (IPPC) от 2008 
г.

Оратори: Председателят, Педро Хименес Сан Хосе (вносител), Давид
Хамерщайн (представляващ вносителя), Йон Кодеску (Европейска комисия), 
Уили Мейер, Карлос Хосе Итургайс Ангуло, Франсиско Веласко Ередеро 
(представляващ Gas Natural, опреатор на природен газ в Доняна (0051/13)), Луис 
Янес-Барнуево Гарсия и Иняки Ирасабалбейтия Фернандес
Решение: петициите да останат отворени за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията.

20. Изказване на председателя на комисията за разследване, надзор и петиции на 
националния парламент на Ирландия 

Оратори: Председателят и Порик Мак Локлан (председател на комисията за 
разследване, надзор и петиции), който благодари на комисията по петиции за 
поканата на делегацията му и за топлото посрещане. Той подчерта, че комисията 
по петиции на ЕП е водещ пример за добра работа на комисиите по петиции и 
отбеляза, че основната цел на посещението на делегатите е да наблюдават и да се 
учат от процедурите на комисията PETI. Г-н Мак Локлан благодари по-специално 
на Дейвид Лоу (началник на секретариата на комисията PETI) за изключително
ценните му и полезни съвети към комисията за разследване, надзор и петиции в 
началото на работата ѝ. Той маркира правомощията и процедурите на комисията 
за разследване, надзор и петиции и подчерта изключителната подкрепа на на 
настоящия омбудсман Емили О'Райли при създаването на комисията.

21. Изложение на Европейския омбудсман, г-жа Емили О'Райли, относно 
изготвения от нея специален доклад относно жалба във връзка с Frontex

Оратори: Председателят, който представи и приветства новия Европейски 
омбудсман, Емили О'Райли (Европейски омбудсман), която представи първия си 
специален доклад пред комисията, Джим Хигинс, Кинга Гьонц, Петер Яр, Пол 
Мърфи, Татяна Жданока, Емили О'Райли (Европейски омбудсман), която 
отговори на въпроси, отправени към нея от предишните оратори, и председателят, 
който информира Омбудсмана, че комисията по петиции е решила спешно да 
разгледа няколко петиции по имиграционните въпроси в Средиземно море.
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 * * * 

Заседанието беше закрито в 12.36 ч.

* * *

Б. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 1216/2008, 1471/2008, 
0820/2009, 1595/2009, 1384/2010, 1104/2011, 1028/2012, 1217/2012, 1341/2012, 
1475/2012, 1485/2012, 1489/2012, 1500/2012, 1501/2012, 1504/2012, 1507/2012, 
1509/2012, 1518/2012, 1528/2012, 1530/2012, 1541/2012, 1557/2012, 1576/2012, 
1588/2012, 1658/2012, 1676/2012, 1687/2012, 1719/2012, 1733/2012, 1736/2012 и 
1738/2012.

Петиции 1102/2009, 1737/2009, 1770/2009 и 1514/2012 ще бъдат извадени от 
секция „Б“ на дневния ред и ще се обсъждат в секция „А“ на предстоящо 
заседание.

22. Дата и място на следващото заседание

5 декември 2013 г., четвъртък, 9.00—12.30 ч.  

Приложения: 

Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание (17 октомври 
2013 г.).
Списък на петициите, които предстои да бъдат оттеглени, приключени или разгледани 
отново в съответствие с приложението към докладните записки на председателя.
Списък с искания с неясен статут.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 

NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di 
presidenza/Prezidijs/ Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Erminia Mazzoni (1-2), Chrysoula Paliadeli (2), Willy Meyer (2),Carlos José Iturgaiz Angulo (1-2),

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

Margrete Auken (1-2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1-2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1-2), 
Nikolaos Chountis  (1-2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iñaki Irazabalbeitia Fernández  (1-2), Peter Jahr (1-
2), Judith A. Merkies (1-2), Roberta Metsola (1-2), Nikolaos Salavrakos (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Angelika 
Werthmann (1-2), Tatjana Ždanoka (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Zamjenici/Su
ppléants/ Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros 
suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Charalampos Angourakis (1-2), Robert Atkins (2), Marino Baldini (1), Daniel Caspary (2), Ryszard Czarnecki (2), Kinga 
Göncz (1-2), Jim Higgins (2), Paul Murphy (2), Rolandas Paksas (1-2), David-Maria Sassoli (2), Keith Taylor (1), 
Ioannis A. Tsoukalas (1)

187 (2)

Juozas Imbrasas (1)

193 (3)

Roberta Angelilli (2), Alfredo Antoniozzi (2), Salvatore Caronna (2), Jean Louis Cottigny (2), Frédéric Daerden (2), 
Leonardo Domenici (2), Pat the Cope Gallagher (2), Guido Milana (2), Alfredo Pallone (2), Marc Tarabella (2), Patrizia 
Toia (2) Luis Yáñez-Barnuevo García (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/Točka dnevnog reda/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/Promatrači/Obse
rvateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozor
ovatelia/ Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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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) 25.11.2013
(2) 26.11.2013

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/Na 
poziv predsjednika/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

Jean-Claude Bocquillon, Lidia Panetto, Andrea Baffoni, Pasquale Calzetta,  Laura Pasetti, Luigino Bucchi, Pedro 
Gimenez San Jose, David Hammerstein, Francisco Velasco Heredero, Carmen Vindel Sánchez, David Petrie, James 
Innes, Bea Judith Bodogri, Rita Bence, Ferenc Zsák, Fekete Hajnal, Noelia Jurado Ortega, Kyriakos Gkikas, Jean 
Papadopoulos,  Mohamed Reza Fardoomm, Michael P. Kitt TD (Deputy), Michael Healy-Rae TD (Deputy), Pádraig 
Mac Lochlainn TD ( Deputy), Susan O’Keeffe (Senator)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Vijeće/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 (*)

Anna Wlazlo, Gaby Kremer, Kai Tullius, Francisco Perz Flores, Andreas Zsigmond, Konstantinos Tomaras, 
Przemyslaw Oginski, José Maria Ramos Florido, Chrysoula  Baltzaki, Nathalie Stockwell, Ion Codescu, Bartosz 
Sambrzycki, Pascal Lefèvre, Danny de Temmerman, 

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

EIB Felissimo Alcarpe

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

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/Tajništva klubova zastupnika/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



PV\1011637BG.doc 13/15 PE524.676v01-00

BG

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Mina Petrucci, Anne-Michelle de Mathelin

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Aris Meier

David Batt 

Marc Jimenez

Brian Carthy, Elvira  Isabel Hernandez Toledo
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des 
Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Ured predsjednika/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

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/Ured 
glavnog tajnika/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/Glavna uprava/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 COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Natalia da Silva

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/Tajništvo odbora/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, Jari Pekka Erholm, Jos Heezen, Michal Martela, Georgio Mussa, Georgiana Sandu, Martina Schonard, 
Natalia Papasteriadou, Francesco Calazzo

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

Sybille Pecsteen de Buystwerve

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



PV\1011637BG.doc 15/15 PE524.676v01-00

BG

Ordförande
(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 

Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/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/Član/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

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


