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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2013)1216

ПРОТОКОЛ
Заседание от 16 декември 2013 г., 15.00–18.30 ч.,

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 16 декември 2013 г., понеделник, в 15.40 ч., под 
председателството на Ерминия Мацони (председател).

1. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Във връзка със заседанието на координаторите, което се състоя преди заседанието на 
комисията, председателят съобщи следното:

Координаторите одобриха исканията за допустимост на петиции 0939/2013, 0944/2013, 
0954/2013, 089/2013, 1235/2013, 1398/2013, 1547/2013, 1564/2013, 1630/2013, 1656/2013, 
1797/2013, 1936/2013, 1940/2013, 1955/2013, 2127/2013, 2166/2013, 2296/2013 относно 
датските органи за грижа за детето/отвличане/попечителство, съгласно неотложната 
процедура, по искане на Ангелика Вертман, член на ЕП.

Координаторите разгледаха следните искания за промяна на препоръките в нови 
петиции:

а) Петиция 0655/2013: обсъждането беше отложено за заседанието на 
координаторите през януари 2014 г.

б) Петиция 0708/2013: отхвърля се; петицията е обявена за допустима и 
разглеждането ѝ се приключва.

в) Петиция 0709/2013: приета. Петицията е обявена за допустима и остава 
отворена.

г) Петиции 0691/2013 и 0694/2013: беше взето единодушно решение, че тези 
петиции остават отворени.
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Проектът на дневен ред за заседанието през януари 2014 г. трябва да бъде 
разпространен на следващия ден и одобрен чрез писмена процедура. Умоляват се 
координаторите да внесат своите забележки до 12.00 ч. на 18 декември.

Що се отнася до процедурите за организиране на Европейската гражданска инициатива, 
координаторите отбелязаха, че според преразгледаните правила, които бяха 
разпространени, водещата комисия може да изслуша до три поканени лица, чиито 
разходи ще им бъдат възвърнати. Освен това се счита, че най-много трима 
организатори на инициативата, един от които е поканеното лице за контакт, действащ в 
ролята си на посредник между ЕП и гражданите, са поканени лица, чиито разходи ще 
бъдат покрити. Изслушванията относно ЕГИ (Европейска гражданска инициатива) ще 
се провеждат при възможност по време на редовните срещи на комисията организатор 
или в четвъртък следобед през седмицата за заседания по комисии. Трябва да бъде 
представено предварително уведомление до председателя съгласно член 4 от този 
правилник. Първото предложение за дати, което е съобразено с официалното 
представяне на ЕГИ, беше отбелязано условно за февруари 2014 г.

По отношение на новия интернет портал на комисията по петиции (PETI) беше взето 
решение, вследствие на обсъждане с ГД „Иновации и техническо обслужване“ и ГД 
“Комуникации“, че пилотната фаза, която ще позволи на членовете на ЕП да тестват и 
да направят коментари относно новия портал, ще бъде отложена и ще започне не по-
рано от средата на януари вместо от средата на декември. По време на пилотната фаза 
членовете на ЕП ще внесат своите предложения и идеи в резултат от тестването на 
портала в ролята им на потенциални вносители на петиции. Това е важна фаза, защото 
следва да бъдат открити всички потенциални проблеми, свързани с портала, за да се 
избегнат всякакви недоразумения с вносителите на петиции. Вследствие на това 
отлагане фаза 1 също ще се забави с около един месец. Комисията ще бъде приканена 
да одобри новия интернет портал, по възможност на своето заседание през февруари 
или, във всеки случай, преди порталът да бъде официално стартиран, а ГД „Иновации и 
техническо обслужване“ и секретариатът на комисията PETI ще представят дейността 
на интернет портала на членовете на ЕП на специално заседание.

Що се отнася до взетото решение от Председателския съвет относно рамката на 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, на 12 декември 2013 г. 
Председателският съвет подкрепи препоръката, изготвена от Съвета на председателите 
на комисии, според която комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) в тясно 
съдействие с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) 
ще осигурят представителството на Европейския парламент в „Рамката на ЕС за 
правата на хората с увреждания“. Освен това комисията EMPL има за задача да включи 
Конвенцията на ООН в дейността на Парламента, в пряка връзка с комисията LIBE и 
други комисии, в зависимост от предмета на обсъждане.

Координаторите изразиха съжалението си относно това решение, тъй като в своя 
проект на дневен ред комисията отдава голямо значение на проблемите на хората с 
увреждания и през последната година е работила с другите партньори по „Рамката на 
ЕС за правата на хората с увреждания“, както беше съобщено в писмото на 
председателя на заседанието до председателя на ЕП през февруари. Председателят 
спомена, че решението беше взето съгласно компетентността на законодателната 
комисия по тези въпроси.
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Що се отнася до работните процедури на комисията по петиции, координаторите 
отбелязаха факта, че от януари 2014 г. до сега са регистрирани 2724 петиции и че са 
разпространени резюмета до пореден номер 825/2013 на членовете на ЕП.

Накрая, по отношение на бъдещото планиране на дневния ред, координаторите 
отбелязаха решението на Съвета на председателите на комисии да не бъде отправяно 
искане за доклад по собствена инициатива (специален доклад на Европейския 
омбудсман относно агенцията Frontex) до Председателския съвет заедно с всички други 
искания за изготвяне на становища, внесени от други комисии, тъй като наближава 
краят на законодателния мандат. Председателят се съгласи да внесе отново искането за 
одобрение до Съвета на председателите на комисии, особено като се има предвид 
неотдавнашното назначаване на новия омбудсман Емили О'Райли. Петер Яр предложи 
всички политически групи да подпишат писмо до председателя на ЕП Мартин Шулц, а 
г-н Лене помоли да бъде направено изключение за този конкретен доклад.

Координаторите също се съгласиха, че в допълнение към наличните точки ще бъдат 
представени петиции относно случаи на датски органи за грижа за 
детето/отвличане/попечителство, както и междинното проучване „Европейска 
гражданска инициатива – първи уроци от прилагането“ по време на заседанието на 10 и 
11 февруари. По време на заседанието на 19 и 20 март ще бъдат обсъдени петиции 
относно случаи на грижа за детето/отвличане/попечителство от Великобритания, 
Германия, Австрия и Нидерландия.

Накрая на координаторите беше раздадена предварителната версия на брошурата, 
съдържаща годишния доклад за 2012 г.

2. Приемане на дневния ред PETI_OJ (2013)228_1v01-00

Хайнц К. Бекер и първото подписало петицията лице направиха предложение по 
отношение на точка 14 от проекта на дневен ред (обсъждане на петиция 1690/2012, 
внесена от Регина Шлахт относно професионалната подготовка на търсещите убежище 
лица) за отлагане на обсъждането на тази петиция поради отсъствието на първия 
вносител на петицията. Неговото предложение беше прието и обсъждането беше 
отложено за заседанието през януари 2014 г.

Що се отнася до точка 16 от дневния ред (петиции, свързани с проблемите засягащи 
околната среда, причинени от проекта за добив на злато в Рошия Монтана, Румъния), 
Петер Яр и Виктор Боштинару поискаха отлагане на обсъждането, заявявайки, че 
искането е обосновано и е в полза на вносителя. Председателят прецени, че това искане 
е внесено със закъснение; освен това вносителят на петицията също присъства. След 
гласуване на присъстващите членове на комисията, с 6 гласа „за“ и 6 „против“ 
(председателят гласува „против“), предложението беше отхвърлено.

По отношение на петициите относно имиграцията (точки 6–14), Илка Лайтинен 
(изпълнителен директор на агенцията FRONTEX) присъстваше и насочи вниманието 
към общите проблеми, свързани с имиграцията, с които се занимава тази агенция. По 
отношение на точка 15 вносителят на петицията не беше в състояние да присъства и 
изпрати уведомителна бележка, която да бъде прочетена. Гласуването относно доклада 
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от проучвателната мисия в Галисия (точка 18 от дневния ред) ще се проведе в 18.00 ч. 
по искане на Филип Булан, член на ЕП.

Дневният ред беше приет в съответния му вид.

3. Съобщения на председателя

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

4. Разни въпроси

Не бяха повдигнати никакви въпроси.

A. Петиции за обсъждане в комисията въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

5. Петиция 1596/2012, внесена от Люси Харт, с германско гражданство, от 
името на „Jugendliche ohne Grenzen“, подкрепена от близо 25 организации и 
стотици подписи, относно човешките права на бежанците в Европа

6. Петиция 1714/2013, внесена от Елизабет Шмок, с германско гражданство, 
подкрепена от тридесет и един подписа, относно равнопоставеното 
споделяне на тежестта във връзка с бежанците, които влизат в ЕС през 
Италия и Гърция

7. Петиция 1769/2013, внесена от Бернхард Зенген, с германско гражданство, 
относно проблема с бежанците и намирането на евентуално решение

8. Петиция 1909/2013, внесена от Ренато Лели, с италианско гражданство, от 
името на Асоциация на разделените родители, относно регулиране на 
имиграцията в Европейския съюз

9. Петиция 1946/2013, внесена от Pro Asyl - Bundesweite Arbeitsgemeinschaft für 
Flüchtlinge e.V. (Германия), подкрепена от стотици подписи, относно 
задържането на лица, търсещи закрила

10. Петиция 1948/2013, внесена от Доротее Матиас, с германско гражданство, 
относно третирането на лица, търсещи убежище

11. Петиция 2056/2013, внесена от Чезаре Рици, с италианско гражданство, от 
името на Асоциацията „Неделни приятели“, относно трагедията с 
имигранти в Лампедуза, Италия

12. Петиция 2091/2013, внесена от Емилиано Фатело, с италианско 
гражданство, относно обща европейска стратегия за имиграцията в 
Средиземноморския район
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Оратори: Емилиано Фатело (вносител на петицията), Джулио ди Блази (Европейска 
комисия), Илка Лайтинен (изпълнителен директор на агенцията FRONTEX), Уили 
Мейер, Хараламбос Ангуракис, Маргрете Аукен, Николаос Салавракос, Петер Яр, 
Виктор Боштинару.

Джулио ди Блази се позова на съобщението на Европейската комисия по този въпрос, 
оповестено на 4 декември 2013 г., което беше обсъдено в Съвета на 5 декември 2013 г.
и ще бъде изпратено до Парламента през следващите дни. Той уведоми вносителя на 
петицията, че понастоящем се провежда допитване до обществеността по въпроса и 
помоли за допълнителен срок, за да може да представи конкретна стратегия, която все 
още е в процес на изготвяне.

Според Илка Лайтинен положението на Лампедуза е първостепенен приоритет за 
международната дейност на Frontex. Той се позова на Оперативната група за 
Средиземноморието, чиито действия са текущи и в които Frontex участва активно. Той 
определи положението в централното Средиземноморие като тежко, поради 
нарастването на миграционните потоци. Плавателните съдове стават все по-опасни, а и 
условията на превоз са по-рискови. Геополитическата несигурност е огромна: страните 
на произход са главно Сирия, Еритрея, Сомалия и също така Афганистан. Италия, 
например, поема два миграционни потока – от Либия и Египет. Броят на имигрантите 
се мени според моментното положение, но е определено по-голям, отколкото през 
2011 г. Бежанците от Сирия влизат през границата между Турция и България, като 
броят им нараства рязко. Главното предизвикателство за оперативната група е да успее 
да засича по-малките плавателни съдове, които превозват имигранти, тъй като 
понастоящем се счита, че това е една от нейните слабости. Ролята на Frontex е да 
координира действията: те се осъществяват от държавите членки на територията, на 
която се извършва нарушение. Тези държави членки са все по-малко склонни към 
подпомагане и съдействие и степента на намеса е доста ограничена. Що се отнася до 
финансирането, Frontex получи 8 милиона евро (вместо поисканите 14 милиона), за да 
предприеме мерки по цялото Средиземноморие. Граничните контроли и спазването на 
правата на човека са приоритети за агенцията, които тя насърчава чрез точно планиране 
на действията за намеса, подходящо обучение на участващите служители и 
хоризонтални дейности.

Решение: петицията остава отворена; Комисията ще потърси начини за дейност и 
намеса от страна на Парламента, като например нови законодателни инициативи по 
отношение на правата на човека, перспективи за имигрантите и т.н. Координаторите ще 
се занимават с този въпрос, за да се развие конкретна стратегия на действие.

13. Петиция 1375/2013, внесена от Джузепе Лампарели, с италианско 
гражданство, относно запазването на италианските провинции

Оратори: Ерминия Мацони, Роланд Айзенберг (Европейска комисия), Иняки 
Ирасабалбейтия Фернандес, Виктор Боштинару, Маргрете Аукен, Петер Яр

Председателят прочете бележка, изпратена от вносителя на петицията, в която излага 
позицията си по случая; след това обясни, че членове 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21 и 41 от 
Европейската конвенция за правата на човека са били нарушени, докато през март 
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2013 г. Съветът на Европа оспорваше съдебните решения, издадени от италианските 
съдилища, което доведе до пренебрегването на италианските органи.

Решение: петицията остава отворена; ще бъде отправено искане за допълнителна 
информация към Европейската комисия, като същевременно ще бъде изпратена 
информация до Комитета на регионите.

14. Петиция 622/2010, внесена от A.I.C., с румънско гражданство, от името на 
AD Astra, асоциация на румънските учени, относно предполагаемо 
нарушение на законодателството на Общността, свързано с проекта за 
добив на злато „Рошия Монтана“ (Румъния)
както и
Петиция 628/2011, внесена от Сорин Юрка, с румънско гражданство, от 
името на културната фондация „Рошия Монтана“, относно вредите, 
причинявани на околната среда от проекта за добив на злато в Рошия 
Монтана, Румъния
както и
Петиция 891/2011, внесена от A. С., с румънско гражданство, относно 
базиран на цианид добив в Рошия Монтана

Оратори: Октавиан Войкулеску (от името на асоциацията AD Astra, вносител на 
петицията), Мариане Мюлер (Европейска комисия), Виктор Боштинару, Робърт 
Хелмър, Маргрете Аукен, Хараламбос Ангуракис

Гледната точка на Европейската комисия е, че не е открито нарушение на 
законодателството на ЕС в разглеждания случай, тъй като не е издавано никакво 
разрешение за започване на действия, нито все още е направена оценка на 
въздействието върху околната среда.

Решение: петицията остава отворена; Комисията очаква допълнително разглеждане и 
информация от Европейската комисия

15. Петиция 298/2012, внесена от „Аривем“, френско сдружение, относно 
изграждането на завод за производство на газ в Роменвил (Франция)
както и
Петиция 1005/2012, внесена от A.C., с френско гражданство, относно 
планираното разположение на инсталация за метанизация в Роменвил, 
Франция

Оратори: Давид Гримо (Европейска комисия), Петер Яр, Маргрете Аукен

Според представителя на Европейската комисия обхватът на настоящия проект е бил 
ограничен и значително променен и разрешението за неговото осъществяване е било 
преразгледано. Освен това има предявен иск в съда; съдебното решение по случая се 
очаква през юни 2014 г.

Решение: петицията остава отворена; ще бъде отправено искане за допълнителна 
информация към Европейската комисия
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16. Доклад от проучвателната мисия в Галиция, Испания (11–13 февруари 
2013 г.)

Ангелика Вертман се изказа относно нарушение на правилника, позовавайки се на 
писмото си, подписано и от Татяна Жданока и изпратено до председателя на ЕП 
Мартин Шулц, с което протестира срещу подхода, използван за окончателното 
изменение на доклада. Тя посочи отговора на председателя на ЕП Мартин Шулц. 
Татяна Жданока взе думата и отбеляза, че при такива обстоятелства няма да участва в 
гласуването. Маргрете Аукен подкрепи ораторите и поиска несъгласието на 
малцинството да бъде приложено като становище към протокола на заседанието.

Председателят благодари на членовете за техните забележки и им съобщи, че ще 
направи всичко възможно, за да осигури постигането на съгласие и спазване на 
правилата съгласно изискването на председателя на ЕП Мартин Шулц.

*** Време за гласуване ***

Приети изменения: 2, 4 (част 1), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (част 1), 32, 35 (част 1), 36, 37, 
38, 39, 43, 45, 49, 50 (части 1 и 2), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 76, 
77, 79, 80, 81, 83, 84
Отхвърлени изменения: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 30 
(част 2), 31, 34, 35 (част 2), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 74, 78, 
82
Отпаднали изменения: 4 (част 2), 33
Оттеглени изменения: 75
Недопустими изменения 1, 5, 10, 59
Окончателно гласуване:  20 гласа „за“, 7 „против“, 0 „въздържали се“

*** Край на гласуването ***

Заседанието беше закрито в 18.44 ч.

17. Петиции по точка Б

Разглеждането на следните петиции беше приключено: 0643/2007, 0940/2008, 
0302/2009, 0938/2011, 1385/2011, 0552/2012, 0876/2012, 1391/2012, 1401/2012, 
1477/2012, 1550/2012, 1566/2012, 1574/2012, 1579/2012, 1614/2012, 1644/2012 1683/2012, 
1685/2012, 1720/2012, 1737/2012, 1874/2012, 1880/2012

Петиции 1367/2012, 1929/2012 и 1334/2010 ще бъдат премахнати от раздел Б в дневния 
ред и ще останат отворени.

18. Дата и място на следващото заседание
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Брюксел, 20 януари 2014 г., понеделник, 15.00 – 18.30 ч. и 21 януари 2014 г., 
вторник, 9.00 – 12.30 ч.

Приложения: 

Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание на 5 декември 
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.
Становище на несъгласие относно доклада от проучвателната мисия в Галисия.
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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, Carlos José Iturgaiz Angulo, Willy Meyer

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

Philippe Boulland,  Peter Jahr, Roberta Metsola, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland,Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos 
Chountis, Roger Helmer, Nikolaos Salavrakos

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

Pablo Arias Echeverría, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Axel Voss, Marino Baldini, Vicente Miguel Garcés Ramón, Tonino 
Picula, Sylvana Rapti, Charalampos Angourakis,

187 (2)

Pilar Ayuso, Francisco José Millán Mon, Eva Ortiz Vilella, Claude Turmes, Antolín Sánchez Presedo, Pablo Zalba Bidegain, Traian 
Ungureanu, Nikos Chrysogelos, Josefa Andrés Barea, Esther Herranz García, Verónica Lope Fontagné,

193 (3)

Krzysztof Lisek

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/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
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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

Emiliano Fatello, Octavian Voiculescu

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

Teresa Collantes

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

Gulio Di Blasi, Alexandra Cupsan-Catalin, Roland Eisenberg, Heinrich Wollny, Marianne Muller, David Grimeaud, Jose M. Servert 
Martin, Gabriele Kremer

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

Frontex Ilkka Laitinen

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
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PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Mina Petrucci, Anne-Michelle de Mathelin

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Aris Meier

David Batt

Marc Gimenez

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, Francesco Calazzo, Jari Pekka Erholm, Johanes Heezen, Giorgio Mussa, Natalia Papasteriadou, Georgiana Sandu, Martina 
Schonard

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

Sybille Pecsteen de  Buytswerve

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

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/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/ 
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