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SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pre petície

PETI_PV(2013)1216

ZÁPISNICA
zo schôdze, ktorá sa konala 16. decembra 2013 od 15.00 do 18.30 h

v BRUSELI

Schôdza sa začala v pondelok 16. decembra 2013 o 15.40 h. Predsedala jej predsedníčka 
Erminia Mazzoni.

1. Oznámenia predsedajúcej o schôdzi koordinátorov

Predsedajúca oznámila v súvislosti so schôdzou koordinátorov, ktorá sa uskutočnila 
pred schôdzou výboru, nasledovné:

Koordinátori schválili v rámci naliehavého postupu žiadosti o prípustnosť petícií 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, ktoré sa týkajú starostlivosti o deti/únosov/opatrovníctva v Dánsku, na žiadosť 
poslankyne EP Angeliky Werthmannovej.

Koordinátori preskúmali tieto zmeny odporúčaní k novým petíciám:

a) Petícia 0655/2013: diskusia bola odložená na schôdzu koordinátorov v januári 2014.

b) Petícia 0708/2013: zamietnutá; petícia bola vyhlásená za prípustnú a jej preskúmanie 
sa uzavrelo.

c) Petícia 0709/2013: prijatá, petícia bola vyhlásená za prípustnú a ostáva otvorená.

d) Petície 0691/2013 a 0694/2013: jednomyseľná dohoda, aby tieto petície ostali 
otvorené.

Návrh programu schôdze v januári 2014 dostanú účastníci v nasledujúci deň a bude schválený 
písomným postupom. Koordinátori boli požiadaní, aby doručili svoje pripomienky 
do 18. decembra do 12.00 h.



PE526.282v01-00 2/12 PV\1014945SK.doc

SK

V súvislosti s postupmi pri organizácii európskej iniciatívy občanov koordinátori 
poznamenali, že na základe revidovaných pravidiel, ktoré boli rozoslané, môže gestorský 
výbor vypočuť najviac troch hostí, ktorým budú uhradené všetky náklady. Okrem toho, 
za hostí, ktorým budú uhradené všetky náklady, sa považujú najviac traja organizátori 
iniciatívy vrátane kontaktnej osoby, ktorá bola prizvaná, aby konala ako sprostredkovateľ 
medzi EP a občanmi. Vypočutia o EIO sa uskutočnia, ak to bude vhodné, počas bežných 
časov organizujúceho výboru, prípadne vo štvrtok popoludní počas týždňa schôdzí výborov. 
V súlade s článkom 4 je potrebné o tom vopred informovať predsedu. Prvé možné dátumy 
formálneho predkladania EIO boli predbežne stanovené na február 2014.

Čo sa týka nového internetového portálu výboru PETI, na základe rokovaní s GR ITEC a GR 
COMM sa rozhodlo, že pilotná fáza, ktorá poslancom umožní testovať a vyjadriť sa k novému 
portálu, bude odložená a začne sa až v polovici januára, namiesto predpokladaného termínu 
polovice decembra. Počas pilotnej fázy môžu poslanci v úlohe možných predkladateľov 
petícií podávať návrhy a nápady, ktoré vyplynú z ich testovania tohto portálu. Pôjde 
o dôležitú fázu, v ktorej by sa mali odhaliť všetky možné nedostatky portálu, aby sa už 
v budúcnosti pri predkladaní petícií nevyskytovali nijaké problémy. Kvôli tomuto odkladu sa 
aj prvá fáza oneskorí o približne mesiac. Výbor bude pravdepodobne na svojej februárovej 
schôdzi vyzvaný schváliť tento nový internetový portál, v každom prípade ešte pred jeho 
oficiálnym spustením, a sekretariáty GR ITEC a GR PETI predstavia poslancom fungovanie 
internetového portálu na špeciálnej schôdzi.

V súvislosti s rozhodnutím Konferencie predsedov o rámci UNCRPD podporila Konferencia 
predsedov 12. decembra 2013 odporúčanie vypracované konferenciou predsedov výborov, 
podľa ktorého bude výbor EMPL v úzkej spolupráci s výborom LIBE zastupovať Parlament 
v Rámci EÚ pre práva osôb so zdravotným postihnutím. Výbor EMPL bol navyše poverený 
uplatňovaním hľadiska dohovoru OSN v Parlamente, v úzkej spolupráci s výborom LIBE 
a s ostatnými pridruženými výbormi, ktorých sa táto otázka týka.

Koordinátori vyjadrili poľutovanie nad týmto rozhodnutím, pretože otázka zdravotného 
postihnutia patrila medzi priority výboru, a ako predsedajúca informovala predsedu v liste 
z minulého februára, výbor minulý rok na Rámci spolu s ďalšími partnermi pracoval.. 
Predsedajúca uviedla, že toto rozhodnutie bolo prijaté v súlade s legislatívnou právomocou 
výboru v tejto otázke.

V súvislosti s pracovnými postupmi Výboru pre petície koordinátori poznamenali, že 
od januára 2013 bolo k dnešnému dňu zaregistrovaných 2 724 petícií a že zhrnutia ich obsahu 
boli doručené poslancom až po sériu 825/2013.

Nakoniec, v súvislosti s plánovaním budúceho programu, koordinátori vzali na vedomie 
rozhodnutie Konferencie predsedov výborov nepostúpiť žiadosť o iniciatívnu správu 
(osobitná správa európskeho ombudsmana o agentúre Frontex) Konferencii predsedov, spolu 
so všetkými ďalšími žiadosťami o vypracovanie stanovísk iných výborov, vzhľadom 
na blížiaci sa koniec volebného obdobia. Koordinátori zastávajú názor, že osobitná správa 
o Frontexe by sa mala vypracovať a prezentovať počas tohto obdobia, pretože je na túto 
aktuálnu tému pravý čas. Predsedajúca súhlasila so znovupredložením žiadosti Konferencii 
predsedov výborov na schválenie, predovšetkým z dôvodu nedávneho vymenovania novej 
ombudsmanky O’Reillyovej. Jahr navrhol, aby všetky politické skupiny podpísali list 
adresovaný Schulzovi a Lehnemu, v ktorom žiadajú o udelenie výnimky pre túto konkrétnu 
správu.
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Koordinátori sa takisto dohodli, že počas schôdze 10. až 11. februára predložia spolu 
s existujúcimi bodmi aj petície o starostlivosti o deti/únosoch/opatrovníctve v Dánsku 
a sprostredkovateľskú štúdiu Európska iniciatíva občanov – prvé skúsenosti 
z uskutočňovania. O petíciách týkajúcich sa starostlivosti o deti/únosov/opatrovníctva 
zo Spojeného kráľovstva, Nemecka, Rakúska a Holandska sa bude rokovať na schôdzi 19. až 
20. marca.

Nakoniec sa koordinátorom rozdala prípravná verzia výročnej správy za rok 2012 vo viazanej 
forme.

2. Prijatie programu schôdze PETI_OJ (2013)228_1v01-00

V súvislosti s bodom 14 návrhu programu schôdze (diskusia o petícii 1690/2012 Reginy 
Schlachtovej, týkajúcej sa odbornej prípravy žiadateľov o azyl), Becker a prvý signátor 
petície navrhli, aby sa diskusia o tejto petícii odložila z dôvodu neprítomnosti prvého 
signátora petície. Jeho návrh bol prijatý a diskusia odložená na schôdzu v januári 2014.

V súvislosti s bodom 16 programu schôdze (rumunské petície týkajúce sa environmentálnych 
problémov spojených s projektom bane na ťažbu zlata Roşia Montană), Peter Jahr a Victor 
Boştinaru žiadali odložiť diskusiu a tvrdili, že žiadosť je opodstatnená a v prospech 
predkladateľa petície. Predsedajúca považovala túto žiadosť za oneskorenú; navyše, 
predkladateľ petície je prítomný. Po hlasovaní s prítomnými členmi výboru, za: 6 a proti: 6 
(predsedajúca: proti) bola táto žiadosť zamietnutá.

Čo sa týka petícií o imigrácii (body 6 – 14), výkonný riaditeľ Frontexu Ilkka Laitinen je 
prítomný a vyjadrí sa k základným otázkam o prisťahovalectve, ktorým sa táto služba venuje. 
Ohľadom bodu 15, predkladateľ petície sa nemôže zúčastniť a bude prečítaná správa, ktorú 
poslal. Hlasovanie o správe o vyšetrovacej návšteve v Galícii (bod 18 programu schôdze) sa 
na žiadosť poslanca EP Philippa Boullanda uskutoční o 18.00 h.

Program schôdze bol následne prijatý.

3. Oznámenia predsedajúcej

Predsedajúca informovala poslancov, že boli rozdané pripomienky k poznámkam 
predsedajúcej i zoznam sporných petícií, že neboli zaznamenané žiadne námietky, a že tieto 
dokumenty budú priložené k zápisnici zo schôdze.

4. Rôzne otázky

Neboli prerokované žiadne otázky.

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede Komisie 
alebo iných prijatých dokumentov

5. Petícia 1596/2012, ktorú predkladá Lucie Haardt (Nemka) v mene organizácie 
Jugendliche ohne Grenzen a ktorú podporuje približne 25 organizácií a stovky 
spolusignatárov, o ľudských právach utečencov v Európe
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6. Petícia 1714/2013, ktorú predkladá Elisabeth Schmock (Nemka), spolu 
s 31 podpismi, o rovnakom rozdelení záťaže, pokiaľ ide o utečencov vstupujúcich 
do EÚ cez Taliansko a Grécko

7. Petícia 1769/2013, ktorú predkladá Bernhard Sengen (Nemec), o probléme 
utečencov a možnom riešení

8. Petícia 1909/2013, ktorú predkladá RenatoLelli (Talian) v mene Associazione 
Genitori Separati, o regulácii prisťahovalectva v Európskej únii

9. Petícia 1946/2013, ktorú predkladá Pro Asyl – Bundesweite Arbeitsgemeinschaft 
für Flüchtlinge e.V. (Nemecko) spolu so stovkami podpisov, o zadržiavaní osôb, 
ktoré hľadajú pomoc

10. Petícia 1948/2013, ktorú predkladá Dorothee Matthias (Nemka), o zaobchádzaní 
so žiadateľmi o azyl

11. Petícia 2056/2013, ktorú v mene Associazione Amici della Domenica predkladá 
Cesare Rizzi (Talian), o prisťahovaleckej tragédii na ostrove Lampedusa 
(Taliansko)

12. Petícia 2091/2013, ktorú predkladá Emiliano Fratello (Talian), o spoločnej 
európskej prisťahovaleckej stratégii v oblasti Stredozemia

Rečníci: Emiliano Fratello (predkladateľ petície), Giulio di Blasi (Európska komisia), Ilkka 
Laitinen (výkonný riaditeľ Frontexu), Willy Meyer, Charalampos Angourakis, Margrete 
Auken, Nikolaos Salavrakos, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Di Blasi odkázal na oznámenie Európskej komisie týkajúce sa tejto záležitosti, ktoré vyšlo 
4. decembra 2013, o ktorom sa v Rade rokovalo 5. decembra 2013 a ktoré sa v najbližších 
dňoch doručí Parlamentu. Informoval predkladateľa petície o súčasných otvorených verejných 
konzultáciách týkajúcich sa tejto záležitosti a požiadal o poskytnutie dodatočnej lehoty 
na prezentáciu konkrétnej stratégie, ktorá sa momentálne pripravuje.

Laitinen sa vyjadril, že situácia na Lampeduse predstavuje hlavnú prioritu v oblasti 
medzinárodných záležitostí v rámci Frontexu. Odkázal na stredozemnú pracovnú skupinu, 
ktorej činnosti momentálne prebiehajú a do ktorých sa Frontex aktívne zapája. Keďže 
migračné toky narastajú, označil situáciu v strednej časti Stredozemného mora za vážnu. Lode 
sú čím ďalej tým nebezpečnejšie a podmienky prepravy riskantnejšie. Prevláda veľká 
geopolitická neistota: hlavné krajiny pôvodu prisťahovalcov sú Sýria, Eritrea, Somálsko 
a Afganistan. Konkrétne do Talianska prichádzajú dva migračné toky, z Líbye a Egyptu. 
Počty prisťahovalcov sa menia v závislosti od situácie, ale v každom prípade sú vyššie ako 
v roku 2011. Utečenci zo Sýrie prechádzajú cez turecko–bulharskú hranicu a ich počty 
exponenciálne rastú. Hlavnou výzvou pracovnej skupiny je odhaliť menšie lode prevážajúce 
prisťahovalcov, keďže sa to v súčasnosti považuje za jeden z jej nedostatkov. Úloha Frontexu 
je koordinovať operácie: tie uplatňujú členské štáty, v ktorých došlo k porušeniu. Tieto 
členské štáty sa čím ďalej tým viac zdráhajú pomáhať a spolupracovať a rozsah intervencií je 
skôr obmedzený. Čo sa týka financovania, Frontex dostal na  zásahy v celom Stredozemnom 
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mori 8 miliónov eur (namiesto požadovaných 14 miliónov). Prioritami tejto služby sú 
hraničné kontroly a dodržiavanie ľudských práv, ktoré podporujú správne navrhnuté zásahy, 
primerané školenia príslušníkov pohraničnej stráže a horizontálne akcie.

Rozhodnutie: Petícia ostáva otvorená; výbor musí hľadať spôsoby, ako Parlament môže konať 
a zakročiť, napr. nové legislatívne iniciatívy týkajúce sa ľudských práv, príležitostí 
pre prisťahovalcov atď. Koordinátori sa budú touto otázkou zaoberať, s cieľom vyvinúť 
konkrétnu stratégiu konania.

13. Petícia 1375/2013, ktorú predkladá Giuseppe Lamparelli (Talian), o záchrane 
talianskych provincií

Rečníci: Erminia Mazzoni, Roland Eisenberg (Európska komisia) Iñaki Irazabalbeitia 
Fernández, Victor Boştinaru, Margrete Auken, Peter Jahr

Predsedajúca prečítala správu od predkladateľa petície, v ktorej vyjadruje svoje stanovisko 
k tejto veci; následne vysvetlila, že keď Rada Európy v marci 2013 spochybnila rozsudky 
talianskych súdov, čo viedlo k ignorovaniu miestnych talianskych úradov, došlo k porušeniu 
článkov 1, 2, 6, 7, 8, 20, 21, 41 Európskeho dohovoru o ľudských právach..

Rozhodnutie: Petícia ostáva otvorená; Európskej komisii sa zašle žiadosť o poskytnutie 
ďalších informácií, ktoré potom adresuje Výboru regiónov.

14. Petícia 622/2010 v mene AD Astra, združenia rumunských vedcov, ktorú 
predkladá A.I.C. (Rumunsko), o údajných porušeniach právnych predpisov 
Spoločenstva v súvislosti s projektom bane na ťaženie zlata v Roşia Montană 
(Rumunsko)
ako aj
Petícia 628/2011, ktorú v mene nadácie Roşia Montană Cultural Foundation 
predkladá Sorin Jurca (Rumun), o škodách na životnom prostredí, ktoré spôsobil 
projekt bane na ťažbu zlata v Roşia Montană (Rumunsko)
ako aj
Petícia 891/2011, ktorú predkladá A. S.(Rumunsko), o ťažbe s použitím kyanidu 
v Roşia Montană

Rečníci: Octavian Voiculescu (v mene združenia predkladajúceho petíciu), Marianne Müller 
(Európska komisia), Victor Boştinaru, Robert Helmer, Margrete Auken, Charalampos 
Angourakis

Podľa stanoviska Európskej komisie nedošlo v tomto prípade k porušeniu žiadnych právnych 
predpisov EÚ, keďže doteraz nebolo vydané nijaké povolenie na začatie prác, ani neprebehlo 
nijaké posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Rozhodnutie: Petícia ostáva otvorená; výbor očakáva ďalšie posúdenie a informácie 
od Európskej komisie.

15. Petícia 298/2012, ktorú predkladá francúzske združenie Arivem, o výstavbe 
zariadenia na výrobu plynu v Romainville (Francúzsko)
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ako aj
petícia 1005/2012, ktorú predkladá A. C. (Francúzsko), o plánovanom umiestnení 
zariadenia na získavanie metánového plynu z odpadu v Romainville 
(Francúzsko)

Rečníci: David Grimeaud (Európska komisia), Peter Jahr, Margrete Auken

Podľa zástupcu Európskej komisie bol tento projekt obmedzený a výrazne pozmenený a jeho 
povolenie sa opätovne posudzuje. Navyše, záležitosť sa dostala na súd, rozhodnutie sa 
očakáva v júni 2014.

Rozhodnutie: Petícia ostáva otvorená; Európskej komisii sa zašle žiadosť o poskytnutie 
ďalších informácií.

16. Správa o vyšetrovacej misii v Galícii, Španielsko (11. až 13. februára 2013)

K procedurálnej námietke Werthmann vydala vyhlásenie, v ktorom odkazuje na svoj list, 
takisto podpísaný Žďanokovou a zaslaný predsedovi Schulzovi, v ktorom protestujú 
proti spôsobu, akým sa nakoniec podala správa. Spomenula odpoveď predsedu Schulza. 
Tatjana Žďanoka prehovorila a naznačila, že za takýchto okolností sa hlasovania nezúčastní. 
Auken podporila rečníčky a požiadala, aby nesúhlasné stanovisko menšiny bolo priložené 
k zápisnici z tejto schôdze.

Predsedajúca poďakovala poslancom za ich pripomienky a informovala ich, že urobí čo je 
v jej silách, aby zabezpečila dosiahnutie konsenzu a plného rešpektovania pravidiel, tak ako 
požaduje predseda Schulz.

*** Hlasovanie ***

Prijaté pozmeňujúce návrhy: 2, 4 (časť 1), 11, 12, 24, 26, 27, 29, 30 (časť 1), 32, 35 (časť 1), 
36, 37, 38, 39, 43, 45, 49, 50 (časť 1 a 2), 51, 54, 56, 58, 63, 64 & 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 
73, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84
Zamietnuté pozmeňujúce návrhy: 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 
28, 30 (časť 2), 31, 34, 35 (časť 2), 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 52, 53, 55, 57, 60, 61, 62, 69, 
74, 78, 82
Bezpredmetné pozmeňujúce návrhy: 4 (časť 2), 33
Stiahnuté pozmeňujúce návrhy: 75
Neprípustné pozmeňujúce návrhy: 1, 5, 10, 59
Záverečné hlasovanie:  za: 20, proti: 7, zdržali sa hlasovania: 0.

*** Koniec hlasovania ***

Schôdza sa skončila o 18.44 h.

17. Petície sekcie B
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Uzavreté boli tieto petície: 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

Petície 1367/2012 a 1929/2012 sa vyberú z časti „B“ programu rokovania a zostanú otvorené.

18. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze

pondelok 20. januára 2014 od 15.00 h do 18.30 h a utorok 21. januára 2014 od 9.00 h 
do 12.30 h. (Brusel)

Prílohy: 

Zoznam petícií, ktoré boli uznané ako prípustné od predchádzajúcej schôdze, ktorá sa 
uskutočnila 5. decembra 2013.
Zoznam petícií, ktoré sa stiahnu, uzavrú alebo znovu otvoria na základe prílohy k poznámkam 
predsedníčky.
Zoznam predložených petícií, ktoré sú sporné.
Nesúhlasné stanovisko k správe o Galícii.



PE526.282v01-00 8/12 PV\1014945SK.doc

SK

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



PE526.282v01-00 10/12 PV\1014945SK.doc

SK

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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