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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2009)11_03_04

NOTULEN
Vergadering van 3 november 2009, 15.00 – 18.30 uur,

4 november 2009, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 3 november om 15.08 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni, voorzitter. 

1. Aanneming van de agenda (PE 430.439v01-00) PETI_OJ (2009)178_11-00

De agenda wordt aangenomen.

2 Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 14 september2009 
(PE 428.262)

De notulen worden goedgekeurd

3 Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter verwijst naar de bijlage bij de nota's van de voorzitter, waarin de leden 
erop worden gewezen dat verzoekschrift 512/2006 van Georg Zenker wordt afgesloten
vanwege het uitblijven van een reactie van indiener op een verzoek om nadere 
inlichtingen. 

Indieners zijn op 3 november aanwezig in verband met de volgende agendapunten:

  6 - 0550/2008, over Sheffield City Airport
  9 - 0169/2007, over de luchthaven van Madrid-Barajas
13 - 0212/2008, over de aanleg van stortplaatsen in Griekenland
16 - 1477/2008 en andere verzoekschriften, over eigendomsrechten in Ierland 
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en op 4 november in verband met de volgende agendapunten:

22 - 0088/2009, ingediend door Sean Farren en 
23 - 1676/2008, ingediend door Kay Keane over de verkeersveiligheid in Ierland
28 - 0876/2008, ingediend door Lucy Jane Stewart over haar 

arbeidsongeschiktheidsuitkering in het Verenigd Koninkrijk

Voorts deelt de voorzitter mede dat zij naar aanleiding van de vergadering in 
Straatsburg passende brieven heeft gezonden aan de kandidaten voor de functie van
Europese Ombudsman. Tevens heeft zij van de Juridische dienst de schriftelijke 
bevestiging ontvangen van het advies dat de dienst tijdens de vergadering in 
Straatsburg heeft uitgebracht. 

4. Rondvraag

Geen.

5. Werkdocument over de mededeling van de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad “Een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht ten dienste 
van de burger” (Stockholmprogramma) COM (2009) 262 definitief

Het werkdocument wordt goedgekeurd.

De leden nemen nota van de ontwerpamendementen van Diana Wallis, die op 12 
november 2009 in stemming zullen worden gebracht tijdens de gezamenlijke 
vergadering van de Commissies LIBE, JURI en AFCO.

6. Nr. 550/2008, ingediend door Stewart Dalton (Britse nationaliteit), over bezwaren 
tegen de plannen om Sheffield City Airport te sluiten

Sprekers: de voorzitter, Stewart Dalton (indiener), Giuseppe Rizzo (Commissie), 
Timothy Kirkhope en Michael Cashman

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie (met name DG REGIO). De kwestie van de communautaire middelen zal 
worden besproken met de Commissie CONT. 

7. Nr. 434/2006, ingediend door Marco Neves da Silva (Portugese nationaliteit), over 
vermeende ontoereikende veiligheidsnormen op de luchthaven van Porto

Sprekers: de voorzitter, Arnando Teles Grilo (Commissie) en Carlos José Iturgaiz 
Angulo

Besluit: het verzoekschrift afsluiten.

8. Nr. 1085/2007, ingediend door Axel Bandow (Duitse nationaliteit), over 
vermeende inbreuk op Richtlijn 2002/49/EG inzake de evaluatie en beheersing 
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van omgevingslawaai, door de luchthaven Schönefeld

Sprekers: de voorzitter, Balasz Gergely (Commissie), Margrete Auken, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar de permanente vertegenwoordiger van 
Duitsland.

9. Nr. 0169/2007, ingediend door Marc de Schower (Belgische nationaliteit), gesteund 
door acht medeondertekenaars, over het overvliegen van een bewoond gebied 
(40 000 inwoners) ten noorden van de luchthaven van Madrid-Barajas

Sprekers: de voorzitter, Marc de Schower (indiener), Agata Zdanowicz (Commissie) 
en Pablo Arias Echeverría

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen en een
duidelijker antwoord van de Commissie. Er wordt een brief gestuurd naar de AENA, 
de Spaanse luchthavenexploitant. 

10. Nr. 0714/2007, ingediend door Konrad Wasniewski (Poolse nationaliteit), over 
plannen voor een autosnelweg door een beschermd gebied ten noordwesten van 
Warschau

Sprekers: de voorzitter en Agata Zdanowicz (Commissie)

Besluit: het verzoekschrift afsluiten.

11. Nr. 1079/2003, ingediend door Carlo Oldani en 5 medeondertekenaars (Italiaanse 
nationaliteit), namens "Coordinamento comitati no-tangenziale Parco del Ticino 
e Parco agricolo sud-Milano", over een infrastructuurproject voor de aanleg van 
een snelweg, in strijd met de Europese wetgeving inzake milieueffectbeoordeling 
en transparantie in de uitvoering van openbare werken

Sprekers: de voorzitter, Laura Tabellini (Commissie) 

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie.

Chrysoula Paliadeli, eerste ondervoorzitter, neemt het voorzitterschap over.

12. Nr. 760/2007, ingediend door Cosimo Fracasso (Italiaanse nationaliteit), over een 
dioxinealarm in Taranto

Sprekers: de voorzitter, Laura Tabellini (Commissie) en Pascale Gruny

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie.

13. Nr. 212/2008, ingediend door Ioannis Papadopoulos (Belgische nationaliteit), over 
de aanleg van stortplaatsen
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Sprekers: de voorzitter, Ioannis Papadopoulos (indiener), Lubomila Popova 
(Commissie), Pascale Gruny, Peter Jahr en Sylvana Rapti

Besluit: het verzoekschrift blijft open. Er wordt een brief gezonden naar de Griekse
minister van Milieu. De coördinatoren kunnen in hun volgende vergadering 
overwegen een onderzoeksmissie naar Griekenland te organiseren. 

14. Nr. 295/2009, ingediend door Des May (Ierse nationaliteit), namens de Western 
Eel Fishermen Association (vereniging van westelijke aalvissers), over de 
vermeende uitsluiting van de vissers van het uitbreidingsproces van het 
aalbeheersplan in Ierland

Sprekers: de voorzitter, Brendan O'Shea (Commissie) en Marian Harkin

Besluit: het verzoekschrift blijft open. De kwestie voor advies voorleggen aan de 
Commissie PECH.

Erminia Mazzoni, voorzitter, neemt het voorzitterschap over.

15. Nr. 1392/2008, ingediend door Martin Kerin (Ierse nationaliteit), over het 
gemeenschappelijk visserijbeleid en vissen met drijfnetten

Sprekers: de voorzitter, Armando Astudillo Gonzalez (Commissie) en Marian Harkin

Besluit: het verzoekschrift afsluiten.

16. Nr. 951/2008, ingediend door Erik Beving (Nederlandse nationaliteit), over het 
discriminerende karakter van de wetgeving met betrekking tot ruimtelijke 
ordening in Ierland

en

Nr 1477/2008, ingediend door thomas Doorhy (Ierse nationaliteit), over het 
discriminerende karakter van de clausule die een minimumduur van bewoning 
vereist voor het toekennen van woningbouwvergunningen in Galway (Ierland)

en

Nr. 458/2009, ingediend door Tomás Sharkey (Ierse nationaliteit), over de 
toepassing van de bewoningsclausule en de beperking van het recht om eigendom 
te verkopen in Ierland

Sprekers: de voorzitter, Thomas Doorhy (indiener), Tomas Sharkey (indiener), 
Caroline Loup (Commissie), Marian Harkin, Bairbre de Brún, Jim Higgins, Victor 
Boştinaru, Joe Higgins en Akos Benedek Nagy (Commissie)

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie. Er wordt een brief gestuurd aan de Ierse autoriteiten met het verzoek hun 
standpunt toe te lichten ten aanzien van onder meer de kwestie van eventuele 
discriminatie op grond van nationaliteit en de kwestie van verschillen in de 
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eigendomswaarde en de voorwaarden waaronder eigenaren het kunnen verkopen, 
vergeleken met banken en financiële instellingen.

17. Nr 1480/2008, ingediend door E.J. Ramsbottom (Britse nationaliteit), over 
discriminatie op grond van leeftijd door verschillende hypotheekinstellingen en 
banken

Sprekers: de voorzitter en Christine Hauner (Commissie)

Besluit: het verzoekschrift afsluiten.

18. Nr. 357/2006 ingediend door Kenneth Abela (Maltese nationaliteit), over 
vermeende schendingen van de EG-wetgeving betreffende gelijkwaardigheid van 
kwalificaties door Maltese autoriteiten

Sprekers: de voorzitter, Angelika Koman (Commissie) en Simon Busuttil

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie.

19. Nr. 1297/2007, ingediend door F.J.C. (Maltese nationaliteit), over de niet-
uitvoering van Richtlijn 2002/85/EG door de Maltese autoriteiten

Sprekers: de voorzitter, Gilles Bergot (Commissie) en Simon Busuttil

Besluit: het verzoekschrift blijft open. Simon Busuttil deelt mede dat indiener tevreden 
is met het antwoord van de Commissie.

* * * 
De vergadering wordt om 18.13 uur geschorst.

* * * 

Woensdag 4 november 2008

9.00 - 10.00 uur(met gesloten deuren)

Voor opening van de vergadering ontvangt mevrouw Mazzoni een nieuw verzoekschrift
betreffende de uitbreiding van een Natura 2000-gebied aan de Côte d'Albâtre in Frankrijk. 
Het verzoekschrift is door indieners bij haar ingediend.

20. Coördinatorenvergadering

De vergadering wordt geopend om 9.09 uur onder voorzitterschap van Erminia 
Mazzoni, voorzitter.

21. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren

De voorzitter deelt de leden mee dat de coördinatoren hebben gesproken over de 
volgende kwesties:
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1. Cyprus. Op Cyprus zijn de coördinatoren overeengekomen dat de kwestie op de 
agenda van de volgende vergadering zal worden gezet en dat de kwestie achter 
gesloten deuren dient te worden behandeld, vanwege het feit dat de onderhandelingen 
met Cyprus in een beladen sfeer zijn verlopen. Indieners en Alexis Galanos zullen een
uitnodiging ontvangen. 

2. Richtsnoeren. De leden worden uitgenodigd na te denken over de richtsnoeren en 
voorstellen in te dienen op basis van het document met richtsnoeren. 

3. Vragenlijst voor kandidaten voor de functie van Europese Ombudsman. De 
coördinatoren zijn overeengekomen de volgende vragen voor te leggen aan de 
kandidaten voor de functie van Europese Ombudsman:

- Welke prioriteiten dient het bureau van de Europese Ombudsman te stellen voor het 
komende mandaat?
- Kan de manier waarop het bureau van de Europese Ombudsman werkt aanmerkelijk 
worden verbeterd en moet het statuut van de Europese Ombudsman daartoe worden 
aangepast?
- Wat moeten de Europese instellingen doen om de Europese burgers beter van dienst 
te kunnen zijn, gelet op de specifieke taken en verantwoordelijkheden die zij krachtens 
het Verdrag hebben?

De kandidaten wordt verzocht om een schriftelijk antwoord in de vorm van een kort 
document van ten hoogste één bladzijde. Tijdens de hoorzittingen kan de kandidaten 
om een uitgebreidere toelichting worden verzocht. 

4. Hoorzittingen met kandidaat-commissarissen. De coördinatoren zijn tevens 
overeengekomen de drie volgende vragen te stellen aan de kandidaat-commissarissen:

- Welke voorstellen doet de kandidaat-commissaris voor het verbeteren van de
inbreukprocedure tegen lidstaten die de communautaire wetgeving niet in acht nemen?
- Hoe kunnen op basis van een dergelijke procedure de zorgen van Europese burgers 
beter worden weggenomen?
- Welke rol ziet de kandidaat-commissaris voor de Commissie verzoekschriften in de 
procedure met betrekking tot het burgerinitiatief en welk onderscheid brengt hij/zij aan 
tussen het recht van petitie en het burgerinitiatief?

5. Huelva. De coördinatoren nemen nota van het besluit van de Conferentie van 
voorzitters om toestemming te verlenen voor het bezoek. De datums en deelnemers
moeten worden bevestigd.

De agendapunten 6, 7, 8 en 9 worden wegens gebrek aan tijd niet behandeld en 
uitgesteld naar de volgende vergadering.

Sprekers: Miguel Angel Martínez Martínez en Carlos José Iturgaiz Angulo, over een 
vertaalfout die aanleiding geeft tot misverstanden over een aanbeveling inzake de 
ontvankelijkheid van een verzoekschrift.

De agendapunten 22 - 26 worden samen besproken.
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22. Nr. 88/2009, ingediend door Sean Farren (Ierse nationaliteit), over het feit dat de 
Ierse autoriteiten de verkeersveiligheid niet kunnen waarborgen

23. Nr. 1676/2008, ingediend door Kay Keane (Ierse nationaliteit), over de 
verkeersveiligheid in Ierland

24. Nr. 1305/2007, ingediend door Pat Dineen (Ierse nationaliteit), over mogelijke 
risico's met betrekking tot de onveilige in-/uitrit van hun terrein

25. Nr. 665/2009, ingediend door James McErlain (Ierse nationaliteit), over uitblijven 
van maatregelen van County Kerry ter verbetering van de verkeersveiligheid

26. Nr. 1181/2007, ingediend door Frank Doyle (Ierse nationaliteit), gesteund door 
12 medeondertekenaars, over aanwijzingen voor de maximumsnelheid

Sprekers: de voorzitter, Sean Farren (indiener), Tommy Gallagher (indiener), Kay 
Keane (indiener), Gilles Bergot (Commissie), Jim Higgins, Marian Harkin, Pascale 
Gruny, Alan Kelly, Joe Higgins en Angelika Werthmann 

Besluit: het verzoekschrift blijft open en wordt voorgelegd aan de Commissie TRAN
met het voorstel dat de Commissie TRAN met een initiatiefverslag komt waarover de 
Commissie PETI advies kan uitbrengen. Er wordt een brief gezonden naar de Ierse
parlementaire commissie vervoer. Er wordt verwezen naar het vierde actieprogramma 
voor verkeersveiligheid, dat zich op dit moment in een raadplegingsfase bevindt en 
waarin de bescherming van kwetsbare weggebruikers (jonge chauffeurs) tot een van
de prioriteiten is gemaakt.

Chrysoula Paliadeli, eerste ondervoorzitter, neemt het voorzitterschap over.

27. Nr. 986/2006, ingediend door Theodoros Dalmaris (Griekse nationaliteit), over de 
schending van Griekse en communautaire bepalingen betreffende speciale 
voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen die zich bezighouden met de 
groothandel of verkoop van producten van dierlijke oorsprong

Sprekers: de voorzitter, Gudrun Gallhof (Commissie), Dimitris Melas (Permanente 
vertegenwoordiging van Griekenland)

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie, onder meer over eventuele inbreukprocedures.

28. Nr. 876/2008, ingediend door Lucy Jane Marie Stewart (Britse nationaliteit), over 
haar recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering wanneer zij in een andere 
lidstaat van de EU woont dan de staat waarvan zij staatsburger is

Sprekers: de voorzitter, Lucy Stewart (indienster), Pauline Margaret Stewart 
(indienster), Els Vertongen (Commissie) en Graham Watson

Besluit: het verzoekschrift blijft open. Er wordt een brief naar de Britse minister van 
Sociale Zaken gezonden waarin hem wordt gevraagd tekst en uitleg te geven over de 
weigering om financiële ondersteuning te bieden. 
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29. Nr. 1300/2008, ingediend door Angel Lashev (Bulgaarse nationaliteit), namens de 
"Stuurgroep milieubescherming gemeente Novi Iskar", gesteund door 1920 
medeondertekenaars, over de catastrofale vervuiling van Novi Iskar, een 
voorstad van Sofia, door gevaarlijk afval

Sprekers: de voorzitter en Lubomila Popova (Commissie) 

Besluit: het verzoekschrift afsluiten.

30. Nr. 1304/2008, ingediend door Ewa Sienkiewiez Hippler (Poolse nationaliteit), 
namens milieubeweging "Przyjaciól Ziemi Nadnoteckiej", over vervuiling door 
afval van de verwerking van kadavers

Sprekers: de voorzitter en Laszlo Kuster (Commissie)

Besluit: het verzoekschrift blijft open in afwachting van nadere inlichtingen van de 
Commissie.

31. Nr. 601/2007, ingediend door Anastassios Ghiatis (Griekse nationaliteit), namens 
de personeelsraad van de Alpha Bank, gesteund door 1 medeondertekenaar, over 
de verzekering van personeelsleden van de Alpha Bank en een vermeende 
inbreuk op Richtlijn 2002/14/EG van het Europees Parlement en de Raad van 11 
maart 2002 tot vaststelling van een algemeen kader betreffende de informatie en 
de raadpleging van de werknemers in de Europese Gemeenschap

Sprekers: de voorzitter, Dimitrios Dimitrou (Commissie), Zetta Dellidou (Commissie)

Besluit: het verzoekschrift afsluiten.

32. Nr. 678/2008, ingediend door Nikos Frangakis (Griekse nationaliteit), namens het 
advocatenkantoor "Souriadakis - Frangakis - Skaltsas - Pantelakis", over de 
hervorming van het "Pensioenfonds voor het Personeel van de Bank of Greece" 
(de Griekse Centrale Bank)

Sprekers: de voorzitter en Ewa Klima (Commissie) 

Besluit: het verzoekschrift afsluiten.

De agendapunten 33 - 35 worden uitgesteld.

B. Verzoekschriften die op basis van het antwoord van de Commissie kunnen worden 
afgesloten (agendapunten 36 - 99)

Verzoekschriften: 930/2002, 233/2003, 455/2005, 336/2003, 296/2004, 356/2004, 460/2005, 
665/2005, 300/2007, 1045/2007, 1046/2007, 1376/2007, 1468/2007, 141/2009, 586/2005, 
764/2005, 375/2006, 276/2007, 299/2007, 394/2007, 703/2007, 819/2007, 116/2008, 
151/2008, 616/2008, 637/2008, 640/2008, 654/2008, 954/2008, 1114/2008, 1115/2008, 
1332/2008, 1514/2008, 1578/2008, 1602/2008, 1659/2008, 1668/2008, 1739/2008, 
1748/2008, 1770/2008, 1784/2008, 1862/2008, 1879/2008, 13/2009, 23/2009, 26/2009, 
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82/2009, 110/2009, 114/2009, 118/2009, 137/2009, 161/2009, 170/2009, 216/2009, 253/2009, 
261/2009, 281/2009, 289/2009, 304/2009, 308/2009, 309/2009, 363/2009, 686/2009 and 
591/2009 worden afgesloten op basis van het antwoord van de Commissie.

Verzoekschriften 669/2003, 74/2005, 267/2007, 87/2008, 416/2008 en 1746/2008 zullen in een 
komende vergadering worden behandeld. 

o 0 o

100. Datum en plaats van de volgende vergaderingen

Dinsdag 1 december 2009, 15.00 – 18.30 uur
Woensdag 2 december 2009, 9.00 – 12.30 uur

Bijlage:  Lijst van verzoekschriften die na de laatste vergaderingen (1 en 2 oktober 2009) 
ontvankelijk zijn verklaard. 
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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 (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (2),Chrysoula Paliadeli (1,2), Willy Meyer (2) 

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

Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Bairbre de Brún (1), Simon Busuttil (1), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2),
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), Pascale Gruny (1,2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1), Silvana Koch-Mehrin (2), Miguel 
Angel Martínez Martínez (1,2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2),Angelika Werthmann (1,2), Rainer Wieland (1)

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

Pablo Arias Echeverría (1), Tamás Deutsch (1), Jim Higgins (1,2),Marian Harkin (1,2), Sylvana Rapti (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

193 (3)

Timothy Kirkhope (1), Seán Kelly (2),Antigoni Papadopoulou (2), Graham Watson (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/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/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 3.11.2009
(2) 4.11.2009
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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/Sur l'invitation du président/ 
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