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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2009)_12_01- 02

ПРОТОКОЛ
Заседание от 1 декември 2009 г., 15.00–18.30 ч.,

и 2 декември 2009 г., 9.00–12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито във вторник, 1 декември 2009 г., в 15.20 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневния ред (PE430.841) PETI_OJ(2009)180_1

Дневният ред беше приет.

2. Одобряване на протоколите от заседанията от 1 и 19 октомври 2009 г. (PE 
429.670 и PE 430.397):

Протоколите бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя

Ще присъстват вносителите на петиции за следните петиции:

- точка 9: г-н N.M.M. относно петиция 590/2008
- точка 10: г-н George Milne и г-н Nigel Miller относно петиция 1688/2008
- точка 11: г-жа Ирина Матеева относно петиция 1518/2008 и Ивайло 

Иванов относно петиция 997/2007
- точка 12: г-жа Monica Sepe относно петиция 26//2007, г-жа Gigliola Izzo 

относно петиция 789/2007, г-н Sebastiano Perrone относно петиция 
209/2008 и Tommaso Esposito относно петиция 347/2008

- точка 15: г-н Loizos Afxentiou относно петиция 733/2004

Следният списък с петиции, предложени за приключване или повторно откриване, 
беше счетен за одобрен поради липса на възражения от страна на членовете.
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Поради липса на отговор от страна на вносителите на петиции на искане за 
допълнителна информация

Петиция 0360/2006, внесена от Radoslaw Szymczuk, с полско гражданство, от 
името на „Работна група за всички живи същества“, относно предполагаемо 
нарушение на законодателството на ЕС във връзка с модернизацията и 
преустройството на въжената линия от Kuźnice до Kasprowy Wierch в Татрите, зона 
от Натура 2000.

Петиция 0474/2008, внесена от C. Muet, с френско гражданство, относно проект за 
разширяване на депото за отпадъци в Cessieu.

Петиция 1086/2008, внесена от Stanislaw Zgrizywa, с полско гражданство, 
подкрепена от близо 1 200 подписа, относно изхвърлянето на азбестови отпадъци в 
Tuczepy и Stasow, провинция Swietokrzyskie, Южна Полша.

Петиция 1383/2008, внесена от Wolfgang Rother, с германско гражданство, относно 
непризнаването от страна на германските органи на неговата диплома за 
природолечител, получена в Обединеното кралство, и произтеклия от това спор с 
германските данъчни органи.

Петиция 1386/2008, внесена от Jutta Bender, с германско гражданство, относно 
непризнаването в Ирландия на квалификацията й на медицинска 
сестра/медицински помощник, придобита в Германия.

Петиция 1708/2008, внесена от Brigitte Dahlbender, с германско гражданство, от 
името на „Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland“, подкрепена от 97 подписа, 
относно невземане предвид на правото на ЕС в областта на качеството на въздуха в 
германското законодателство за околната среда.

Петиция 0173/2009, внесена от Marek Czarnecki, с полско гражданство, относно 
изграждането на магистрала в Lomianki, северозападно от Варшава

Петиция 1116/2009, внесена от H.L., с полско гражданство, относно вредна за 
околната среда пречиствателна станция за отпадни води в град Luzino в северна 
Полша.

По други причини

Петиция 0143/2009, внесена от г-н A.O., с нигерийско гражданство, относно 
предполагаеми нарушения на Директива 2004/38/ЕО от страна на органите на 
Обединеното кралство — да се приключи разглеждането (вносителят на петицията 
е уведомил комисията, че проблемът е разрешен)

Оттеглени петиции

Петиция 0930/2009, внесена от Peter van Ysendyck, с германско гражданство, 
относно предполагаем случай на изпиране на пари, е била оттеглена от вносителя 
на петицията в резултат на съдебно решение. Електронна поща от 3.11.2009 г.
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Председателят е бил информиран, че комисията по петиции ще участва в 
изслушването на кандидата за член на Европейската комисия Марош Шефчович, 
заместник-председател на комисията за междуинституционални отношения и 
администрация. Председателят се позова на обещанието на José Barroso, 
председател на Европейската комисия, да се определи член на Европейската 
комисия, отговарящ за гражданството, който да бъде събеседник за комисията по 
петиции. Този пост ще бъде в портфейла на Viviane Reding, затова комисията по 
петиции ще настоява да участва в изслушването на г-жа Reding.

4. Разни въпроси
Няма

5. Петиция 251/2007, внесена от Marin Galea, с малтийско гражданство, от името 
на Din L-Art Helwa, подкрепена от над 10 000 подписа, относно закрилата на 
местността Ta' Cenc (Гозо, Малта)
Петиция 1210/2008, внесена от г-н Victor Galea, с малтийско гражданство, от 
името на Alternativa Demokratika, относно определянето на Ta’ Cenc (Малта) 
за специална консервационна зона и за специална защитена зона
Оратори: председателят, Fotios Papoulias (представител на Комисията) и Simon 
Busuttil

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Отговор от органите на Малта се очаква в средата на 
декември.

6. Петиция 87/2008, внесена от Keith Balzan, с малтийско гражданство, относно 
преобразуването на срочните трудови договори в безсрочни
Оратори: председателят, Sjoerd Feenstra (представител на Комисията) и Simon 
Busuttil

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

7. Петиция 275/2006, внесена от г-н Adrian Mifsud, с малтийско гражданство, от 
името на Асоциацията на изпълнителните секретари на местни съвети 
(Малта), относно неправилното транспониране на Директива 1999/70/ЕО от 
страна на правителството на Малта
Оратори: председателят, Sjoerd Feenstra (представител на Комисията) и Simon 
Busuttil

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.
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8. Петиция 1287/2008, внесена от г-н John Ross Patrick, с британско гражданство, 
относно спиране на плащането от британските органи на получаваните от него 
помощи за придружител
Оратори: председателят, Emanuela Canetta Rossi (представител на Комисията) и 
Diana Wallis.

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Diana Wallis се ангажира да информира комисията за 
подобни случаи. На 9 октомври 2009 г. Комисията изпрати писмо за официално 
предупреждение до органите на Обединеното кралство.

9. Петиция 590/2008, внесена от N.M.M., с ирландско гражданство, относно 
пренасяне на лекарства от пътници в Европа
Оратори: председателят, вносителят на петицията, Timo Jetsu и Marie Debieuvre 
(представители на Комисията), Peter Jahr, Marian Harkin, Joe Higgins

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията; да се изпрати писмо до националните органи, в което да 
се посочва неотложността на намирането на решение и да се отправи искане за 
график на мерките, които следва да се предприемат.

10. Петиция 1688/2008, внесена от George Milne, с британско гражданство, от името 
на Националната асоциация на овцевъдите, подкрепена от 8 136 подписа, 
относно европейското законодателство за задължителната електронна 
идентификация на овцете, влизащо в сила от 1 януари 2010 г.
Оратори: председателят, George Milne (вносител на петицията), Nigel Miller 
(вносител на петицията), Kai-Uwe Sprenger (представител на Комисията), Alyn 
Smith, Giles Chichester, George Lyon, Mairead McGuinness, Bairbre de Brún, Peter Jahr

Решение: петицията остава открита за разглеждане; да се предаде на комисията по 
земеделие за становище, като се посочи неотложността на въпроса и 
противопоставянето от страна на 14 държави-членки на прилагането на мерките. Да 
се предложи да се проучат възможностите за допълнителни действия съвместно с 
комисията по петиции и комисията по земеделие и развитие на селските райони.

11. Петиция 997/2007, внесена от Ивайло Иванов, с българско гражданство, от 
името на Българското дружество за защита на птиците, подкрепена от 6 
подписа, относно неправилното транспониране на мрежата „НАТУРА 2000“ в 
България в резултат на нарушаване на Директивата за птиците и Директивата 
за местообитанията

Петиция 1518/2008, внесена от Ирина Матеева, с българско гражданство, от 
името на Българско дружество за защита на птиците, относно неизпълнението 
от страна на българските органи на разпоредбите във връзка със специалните 
защитени зони, съгласно Директива 79/409/ЕИО на Съвета относно опазването 
на дивите птици
Оратори: председателят, Ирина Матеева (вносител на петицията), Fotios Papoulias, 
Liam Cashman и Любомила Попова (представители на Комисията), Илияна 
Малинова Йотова, Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru и Margrete 
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Auken .

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Да се призове Комисията да предприеме временни 
мерки за предотвратяване на по-нататъшно влошаване на положението, най-вече в 
планина Рила и крайбрежната зона. Петицията да бъде взета под внимание по 
отношение на становището относно биологичното разнообразие.

Отпадъците в областта Кампания

12. Петиция 683/2005, внесена от Vincenzo Marmora, с италианско гражданство, от 
името на гражданска група за действие „Campagna nostra“, която се 
противопоставя на откриването на площадка за депониране на отпадъци

Петиция 31/2006, внесена от Giampiero Angeli, с италианско гражданство, с 21 
подписа, за сериозни рискове за здравето, причинени от диоксини в резултат 
от изхвърлянето на отпадъци

Петиция 26/2007, внесена от Monica Sepe, с италианско гражданство, от името 
на комитета „Serre per la vita“, срещу сметище за твърди градски отпадъци

Петиция 756/2007, внесена от Giovanni Roviello, с италианско гражданство,
относно протест срещу депо за отпадъци, което застрашава общественото 
здраве и подпочвените водни ресурси
Петиция 789/2007, внесена от Gigliola Izzo, с италианско гражданство, относно 
протест срещу екологичното депо за отпадъци от горивни таблетки в близост 
до земеделски земи и жилищни райони

Петиция 910/2007, внесена от Francesco Di Pasquale, с италианско гражданство, 
относно екологичната криза в Кампания

Петиция 991/2007, внесена от Vincenzo Gala, с италианско гражданство, който 
изисква въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци в региона 
на Кампания

Петиция 12/2008, внесена от г-н Francesco Miglino, с италианско гражданство, 
от името на Partito Internettiano, относно ситуацията във връзка с 
депонирането и преработването на битови отпадъци в Неапол и областта 
Кампания в Италия

Петиция 16/2008, внесена от F.C., с италианско гражданство, относно кризата 
с битовите отпадъци в Кампания (Италия)

Петиция 209/2008, внесена от Sebastiano Perrone, с италианско гражданство, 
относно кризата с унищожаването на отпадъци и демократичните права на 
постоянно пребиваващите лица в Мариляно, близо до Неапол

Петиция 347/2008, внесена от Tommaso Esposito и Virginia Petrellese, с 
италианско гражданство, от името на Гражданска група за действие срещу 
инсталациите за изгаряне на отпадъци, относно съоръжение за изгаряне на 
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отпадъци в Accerra (близо до Неапол), Италия

Петиция 587/2007, внесена от Marina Salvadore, с италианско гражданство, 
относно сериозния здравен проблем в Кампания и отговорността на 
регионалните и местните органи на управление

Петиция 1082/2008, внесена от Raffaele Pacilio, с италианско гражданство, 
относно незаконно изгаряне на автомобилни гуми и други отпадъци в 
областта на Неапол (Италия)

Петиция 396/2009, внесена от Salvatore Fatone, с италианско гражданство, 
подкрепена със 152 подписа, относно водопречиствателна инсталация в Cuma-
Licola, Италия

Петиция 1223/2009, внесена от Daniele Giove, с италианско гражданство, 
относно проблем със замърсяването на околната среда в Casalnuova di Napoli, 
Италия

13. Петиция 955/2008, внесена от Ferdinando Kaiser, с италианско гражданство, 
относно местоположението на депо за отпадъци в Chiaiano (Италия)

Петиция 1011/2008, внесена от A.S., с италианско гражданство, относно депо за 
отпадъци в Chiaiano, разположено до Неапол, Италия

Оратори: председателят, Monica Sepe, Gaia Parise за Gigliola Izzo, Sebastiano Perrone 
и Tommaso Esposito (вносители на петиции), Pia Bucella (представител на 
Комисията), Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies, 
Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr и Andrea Cozzolino

Решение: петицията остава открита за разглеждане в очакване на допълнителна 
информация от Европейската комисия. Да се поиска от Комисията подробна 
информация относно финансирането от ЕС на проекти в Кампания. Да се поканят 
представители на италианските регионални и национални органи на следващото 
заседание. Да се поиска разрешение от председателя за изпращане на проучвателна 
мисия.

Заседанието беше прекратено в 18.45 ч.

Сряда, 2 декември 2009 г.

От 9.00 до 11.00 ч. (при закрити врата)

Заседанието беше възобновено в 9.10 ч.

14. Заседание на координаторите 
Заседанието беше открито в 9.10 ч., под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).
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15. Петиция 733/2004, внесена от Loizos Afxentiou, с кипърско гражданство, от 
името на Движението на бежанците от Фамагуста, относно връщането на 
затворената част на окупирания град Фамагуста на предишните обитатели –
Обсъждането беше проведено при закрити врата.

Комисията изслуша Loizos Afxetiou (вносител на петицията) и Alexis Galanos (кмет 
на град Фамагуста).

Решение: Да се поиска от Комисията актуална информация в писмен вид за 
настоящото положение.
Да се изпрати писмо до предстоящото испанско председателство да обърне 
внимание на ситуацията, като се приложи доклада от проучвателното посещение 
през 2007 г.

16. Съобщение на председателя относно решенията на координаторите
Председателят информира членовете, че координаторите са обсъждали следните 
въпроси и са решили:

1. да се представи докладна записка на генералния директор, че регистрацията 
на петициите следва да се извършва по-внимателно, за да се сведе до 
минимум броят на „не-петициите“;

2. групите на PPE и S&D са изготвили преработени „Насоки за правилата и 
вътрешните процедури на комисията по петиции“, които бяха представени на 
другите групи за мнение. Координаторите ще се върнат към тази точка на 
някое от следващите заседания;

3. координаторите разгледаха възможността за възлагане на петициите на 
отделни членове, които да станат докладчици по тях;

4. координаторите решиха да продължат да следят отблизо прилагането на 
мерките, съдържащи се в резолюцията за приемането на доклада на Auken. 
Следва да се осъществи контакт с испанските органи и да се поиска актуална 
информация от тях;

5. по отношение на Зелената книга на Комисията за осъществяването на 
Европейската гражданска инициатива, председателят ще изпрати писмо до 
организациите на гражданското общество, търсейки мненията им с оглед на 
това да ги покани да присъстват на заседание на комисията през януари. 
Председателят подчерта, че крайният срок за предаване на мненията е 31 
януари 2010 г.;

6. координаторите се договориха да изготвят становище във връзка с доклада 
по собствена инициатива на комисията по конституционни въпроси относно 
институционалните аспекти на спазването на Европейската конвенция по 
правата на човека от страна на ЕС;

7. за съгласуваната смяна на името, така че комисията по петиции да стане по-
ефективна, координаторите следва да настояват председателят на тяхната 
група да повдигне въпроса на Председателския съвет.

Заседанието продължи под председателството на Chrysoula Paliadeli (заместник-
председател).
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17. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции за 2009 г.
(2009/2139 (INI))
Докладчик: Carlos José ITURGAIZ (PPE) — първа размяна на мнения

Докладчикът представи основните точки от своя доклад. Той обърна специално 
внимание на разработването на интернет портал за петиции, което бе подкрепено 
от всички групи.

Оратори: председателят, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny 

Решение: очаква се комисията по петиции да приеме доклада на заседанието си от 
22–23 март 2010 г. и той да бъде гласуван на пленарно заседание през април 2010 г.

18. Становище относно доклада за SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI))

Докладчик: BUSUTTIL (PPE) — разглеждане на проектостановище
Докладчикът представи основните точки от своя доклад. Той подчерта разпоредбата 
от Договора, касаеща правото на подаване на петиции, като се има предвид, че 
SOLVIT и Europe Direct представляват вторичен механизъм за разрешаване на 
жалбите.

Оратори: председателят, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (представител на 
Комисията), Pascale Gruny

Решение: Крайният срок за внасяне на изменения е 15 декември 2009 г., 18.00 ч., 
като комисията ще гласува доклада на заседанието от 27–28 януари 2010 г.

19. Петиция 737/2008, внесена от Janis Vaisla, с латвийско гражданство, относно 
дискриминация въз основа на националността във връзка с покупката на 
самолетен билет
Оратори: William Floyd (представител на Комисията)

Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на отговора на 
Комисията.

Б. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на писмения 
отговор на Комисията (точки 20–91)

Петиции: 1087/2002, 1374/2002, 26/2005, 846/2006, 106/2007, 711/2007, 925/2007, 
1012/2007, 1234/2007, 1172/2007,916/2008,1260/2007, 1635/2008, 118/2008, 0411/2008, 
412/2008, 439/2008,477/2008, 503/2008, 612/2008, 613/2008, 865/2008, 573/2008, 
666/2008, 796/2008, 1045/2008, 1069/2008, 1119/2008, 1120/2008, 1179/2008, 1302/2008, 
1310/2008, 1319/2008, 1443/2008, 1473/2008, 1525/2008, 1640/2008, 1652/2008, 
1720/2008, 1738/2008, 1768/2008, 1801/2008, 1866/2008, 1868/2008, 1880/2008, 
1883/2008,3/2009, 272/2009, 32/2009 64/2009, 76/2009, 81/2009, 89/2009, 211/2009, 
294/2009, 306/2009, 339/2009, 347/2009, 362/2009, 380/2009, 393/2009, 399/2009, 
407/2009, 428/2009, 436/2009, 459/2009, 463/2009, 470/2009, 474/2009, 498/2009, 
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504/2009, 507/2009, 524/2009, 537/2009, 570/2009, 579/2009, 629/2009.

Петиции 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 и 0439/2009 
ще бъдат разгледани на следващо заседание.

92. Дата и място на следващото заседание

сряда, 27 януари 2010 г., 15.00–18.30 ч.
четвъртък, 28 януари 2010 г., 9.00–12.30 ч.

Приложение: списък на петициите, обявени за допустими след последното заседание 
(3 и 4 ноември 2009 г.)
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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), Chrysoula Paliadeli (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

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

Simon Busuttil (1;2), Pascale Gruny (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer Wieland 
(2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1), Judith A. Merkies (1),  Diana Wallis 
(1), Margrete Auken (1,2), Giles Chichester (1), Bairbre de Brún (1,2), Nikolaos Salavrakos (2), Angelika Werthmann (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

Mairead McGuinness (1), Ioannis A. Tsoukalas (1,2), Sylvana Rapti (1), Marian Harkin (1), Sandrine Belier (1), Robert Atkins (1),     
Joe Higgins (1)

187 (2)

193 (3)

Alyn Smith (1), George Lyon (1), Crescenzio Rivellini (1), Andrea Cozzolino (1), Marina Yannakoudakis (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) 1.12.2009
(2) 2.12.2009
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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/ 
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

Tommaso Esposito, Monica Sepe, Gigliola Izzo, Sebastiano Perrone, Noel McCullagh,  George Milne, Nigel. Miller, Irina Mateeva, 
Alistair Taylor, Gaia Parise, Sabato Rinaldi, Loizos Afxentiou, Alexis. Galanos, Andreas Shiopahas, Costas Hadjikakou, Chrysanthos 
Zannettos, Sozos Pouyouros, Marilena Manoli 

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

Riccardo Villa RP Italia, Iain Ealea RP Malta

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Fotios Papoulias, Sjoerd Feenstra, Emanuela Canetta Rossi , Timo Jetsu , Marie Debieuvre,  Kai-Uwe 
Sprenger,  Lubomila Popova, Liam Cashman , Pia Bucella, Anoushka Janssens, Kim Wager, Maurice Galla, Paula Godwin, Florien 
Horner, Andrew Rasbash 

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 ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Nicholas Catephores

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

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox (1,2)

Vivienne Byrne (1,2)

Aris Meyer (1,2)

Kjell Sevon (1,2)

Brian Carty (1,2), Mireia Rovira (2)
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/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/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/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

Claire Genta

Jonathan Rodriguez

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/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, Karen Lone Chioti, Jos Heezen, Alina Vasile, Carolina Lecocq Perez, Carolyn Leffler-Roth

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/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/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/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário
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