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Petíciós Bizottság

PETI_PV(2009)_12_01- 02

JEGYZŐKÖNYV
a 2009. december 1-jén 15.00 és 18.30 között,

valamint a 2009. december 2-án 9.00 és 12.30 között tartott ülésről
BRÜSSZEL

Az ülést 2009. december 1-jén, kedden, 15.20-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével 
nyitják meg.

1. A napirendtervezet elfogadása (PE430.841) PETI_OJ(2009)180_1

A napirendet elfogadják.

2. A 2009. október 1-jei és 16-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása ((PE 429.670 és PE 
430.397):

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleményei 

A következő petíciók esetében jelen lesznek a petíciók benyújtói:

- 9. pont: N.M.M. úr, az 590/2008. sz. petíció benyújtója
- 10. pont: George Milne és Nigel Miller, az 1688/2008. sz. petíció benyújtói
- 11. pont: Irina Mateeva, az 1518/2008. sz. petíció és Ivailo Ivanov, a 

997/2007. sz. petíció benyújtója
- 12. pont: Monica Sepe, a 26/2007. sz. petíció, Gigliola Izzo, a 789/2007. sz. 

petíció, Sebastiano Perrone, a 209/2008. sz. petíció, valamint Tommaso 
Esposito, a 347/2008. sz. petíció benyújtója

- 15. pont: Loizos Afxentiou, a 733/2004. sz. petíció benyújtója

Az alább felsorolt lezárandó vagy újból megnyitandó petíciókat jóváhagyják, mivel 
egyetlen képviselő sem emel kifogást.
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A petíció benyújtói nem reagáltak a további tájékoztatás iránti kérésre

Radoslaw Szymczuk, lengyel állampolgár által a „Workshop for All Beings” nevében 
benyújtott 0360/2006. sz. petíció a Tátra hegység Natura 2000 területén lévő, Kuznice és 
Kasprowy Wierch közötti kötélpálya korszerűsítése és átépítése kapcsán az uniós 
jogszabályok állítólagos megsértéséről 

C. Muet, francia állampolgár által benyújtott 0474/2008. sz. petíció a CESSIEU területén 
működő hulladéklerakó tervezett bővítéséről

Stanislaw Zgrizywa, lengyel állampolgár által benyújtott 1086/2008. sz., megközelítőleg 
1200 aláírást tartalmazó petíció a dél-lengyelországi Swietokrzyskie tartományban 
található Tuczepy és Stasow területén történő azbeszthulladék-lerakásról

Wolfgang Rother, német állampolgár által benyújtott 1383/2008. sz. petíció az Egyesült 
Királyságban szerzett természetgyógyász diplomájának a német hatóságok általi el nem 
ismerésről és ebből adódóan a német adóhatósággal kialakult vitájáról

Jutta Bender, német állampolgár által benyújtott 1386/2008. sz. petíció Németországban 
szerzett ápolónői/orvosi asszisztensi képesítésének Írországban történő el nem 
ismeréséről

Brigitte Dahlbender, német állampolgár által a „Bund für Umwelt und Naturschutz 
Deutschland” nevében benyújtott 1708/2008. sz., megközelítőleg 97 további aláírást 
tartalmazó petíció a levegő minőségére vonatkozó uniós jogszabálynak a német 
környezetvédelmi jog általi figyelmen kívül hagyásáról

Marek Czarnecki, lengyel állampolgár által benyújtott 0173/2009. sz. petíció a Varsótól 
északnyugatra fekvő Lomiankinál történő autópálya-építésről

H.L., lengyel állampolgár által benyújtott 1116/2009. sz. petíció az észak-lengyelországi 
Luzino városában található, környezetre ártalmas szennyvíztisztító üzemről

Egyéb indokok miatt

A.O., nigériai állampolgár által benyújtott 0143/2009. sz. petíció a 2004/38/EK 
irányelvnek az egyesült királyságbeli hatóságok általi állítólagos megsértéséről – lezárás 
(a petíció benyújtója értesítette a bizottságot, hogy a probléma megoldódott)

Visszavont petíciók

Peter van Ysendyck, német állampolgár által benyújtott 0930/2009. sz., egy állítólagos 
pénzmosásról szóló petíciót a petíció benyújtója visszavonta egy bírósági határozat 
eredményeként.  2009. november 3-i e-mail.

Az elnököt tájékoztatják, hogy a Petíciós Bizottság jelen lesz Maroš Šefčovič biztosjelölt 
(intézményközi kapcsolatokért és igazgatásért felelős bizottsági alelnök) meghallgatásán. 
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Az elnök hivatkozik José Barroso, az Európai Bizottság elnökének azon ígéretére, hogy 
kinevez egy, az állampolgári ügyekért felelős biztost, aki közvetítői szerepet töltene be a 
Petíciós Bizottság számára. Ezt a tárcát Viviane Reading kapja majd meg; ezért a Petíciós 
Bizottság ragaszkodni fog ahhoz, hogy jelen legyen Reding asszony meghallgatásán.

4. Egyéb kérdések
Nincs egyéb kérdés.

5. Marin Galea, máltai állampolgár által a Din L-Art Helwa nevében benyújtott 
0251/2007 sz., több mint 10 000 aláírást tartalmazó petíció a Ta' Cenc terület (Gozo, 
Málta) védelméről
Victor Galea, máltai állampolgár által az Alternativa Demokratika nevében 
benyújtott 1210/2008. sz. petíció a Ta' Cenc (Málta) különleges természetmegőrzési 
területté és különleges madárvédelmi területté nyilvánításáról
Felszólalnak: az elnök, Fotios Papoulias (a Bizottság képviselője) és Simon Busuttil

Határozat: a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. A máltai hatóságoktól december közepén várható válasz. 

6. K. B., máltai állampolgár által benyújtott 0087/2008. számú petíció egy határozott 
idejű munkaszerződés határozatlan időre szóló szerződéssé történő átalakításáról  
Felszólalnak: az elnök, Sjoerd Feenstra (a Bizottság képviselője) és Simon Busuttil

Határozat: a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. 

7. Adrian Mifsud, máltai állampolgár által a Helyi Önkormányzatok Ügyvezető 
Titkárainak Egyesülete (Málta) nevében benyújtott 0275/2006. számú petíció az 
1999/70/EK irányelvnek a máltai kormány általi nem megfelelő átültetéséről
Felszólalnak: az elnök, Sjoerd Feenstra (a Bizottság képviselője) és Simon Busuttil 

Határozat: a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le.

8. John Ross Patrick, brit állampolgár által benyújtott 1287/2008. számú petíció 
gondozási segélye folyósításának a brit hatóságok általi beszüntetéséről  
Felszólalnak: az elnök, Emanuela Canetta Rossi (a Bizottság képviselője) és Diana Wallis 

Határozat: a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. Diana Wallis vállalta, hogy tájékoztatja a bizottságot a hasonló esetekről. A Bizottság 
2009. október 9-én felszólító levelet küldött a brit hatóságoknak. 

9. M. M., ír állampolgár által benyújtott 0590/2008. számú petíció a turisták Európán 
belüli gyógyszerszállításáról
Felszólalnak: az elnök, a petíció benyújtója, Timo Jetsu és Marie Debieuvre (a Bizottság 
képviselői), Peter Jahr, Marian Harkin, Joe Higgins

Határozat: a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
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le; levélben kell fordulni a nemzeti hatóságokhoz, amelyben hangsúlyozni kell a 
megoldás sürgősségét, továbbá menetrendet kell kérni a jövőbeni intézkedésekről. 

10. George Milne, brit állampolgár által a „National Sheep Association” nevében 
benyújtott 1688/2008. számú, 8136 aláírást tartalmazó petíció a juhok 2010. január 
1-jétől kötelező elektronikus azonosításáról szóló európai jogszabályról
Felszólalnak: az elnök, George Milne (a petíció benyújtója), Nigel Miller (a petíció 
benyújtója), Kai-Uwe Sprenger (a Bizottság képviselője), Alyn Smith, Giles Chichester, 
George Lyon, Mairead McGuinness, Bairbre de Brún, Peter Jahr

Határozat: a petíció megvitatását nem zárják le; továbbítva a Mezőgazdasági 
Bizottságnak véleményezésre, kiemelve az ügy sürgősségét és azt, hogy 14 tagállam
ellenzi az intézkedések végrehajtását.  Javaslatokat kell tenni arra vonatkozóan, hogy 
vizsgálják meg a további közös lépések lehetőségét a PETI és az AGRI bizottsággal. 

11. Ivailo Ivanov, bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi társaság nevében 
benyújtott 997/2007 sz., további hat aláírást tartalmazó petíció Bulgáriában a 
madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelv megsértése következtében a Natura 
2000 hálózat nem megfelelő megvalósításáról

Irina Mateeva, bolgár állampolgár által a bolgár madárvédelmi társaság nevében 
benyújtott 1518/2008. számú petíció a bolgár hatóságok részéről a vadon élő 
madarak védelméről szóló 79/409/EGK tanácsi irányelvben rögzített, a különleges 
madárvédelmi területekre vonatkozó rendelkezések be nem tartásáról
Felszólalnak: az elnök, Irina Mateeva (a petíció benyújtója), Fotios Papoulias, Liam 
Cashman és Lubomila Popova (a Bizottság képviselői), Iliana Malinova Iotova, Bairbre 
de Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru és Margrete Auken. 

Határozat: a petíció megvitatását a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják 
le. A Bizottság felkérése, hogy tegyen ideiglenes intézkedéseket a helyzet további 
romlásának megakadályozása érdekében, elsősorban a rilai hegyekben és a part menti 
területeken.  A petíciót figyelembe kell venni a biodiverzitásról szóló véleményben.

Hulladék Campaniában



PV\798639HU.doc 5/11 PE430.919v01-00

HU

12. Vincenzo Marmora, olasz állampolgár által a „Campagna nostra” polgári 
akciócsoport nevében benyújtott 0683/2005. számú petíció egy hulladéklerakó telep 
üzembe helyezésének ellenzéséről 

Giampiero Angeli, olasz állampolgár által benyújtott 0031/2006. számú, 21 aláírást 
tartalmazó petíció a hulladék ártalmatlanításából származó dioxinok által okozott 
jelentős egészségi kockázatokról

Monica Sepe, olasz állampolgár által a „Serre per la vita” bizottság nevében 
benyújtott 26/2007. számú petíció egy szilárd települési hulladék lerakó elleni 
tiltakozásról

Giovanni Roviello, olasz állampolgár által benyújtott 0756/2007. számú petíció a 
közegészséget és a felszín alatti vízkészleteket veszélyeztető szennyvízelvezetőről
Gigliola Izzo, olasz állampolgár által benyújtott 0789/2007. számú petíció egy 
gazdálkodási terület és egy lakóövezet közelében található, ökológiai hulladékból 
készült pellet tüzelőanyagot tároló létesítmény elleni tiltakozásról

Francesco Di Pasquale, olasz állampolgár által benyújtott 0910/2007. számú petíció 
a Campaniában bekövetkezett környezetvédelmi válsághelyzetről

Vincenzo Gala, olasz állampolgár által benyújtott 0991/2007. számú petíció a 
campaniai régióban egy szelektív hulladékgyűjtési rendszerre irányuló kérelemről

Francesco Miglino, olasz állampolgár által a „Partito Internettiano” nevében 
benyújtott 0012/2008. számú petíció Nápolyban és az olaszországi Campania 
régióban a háztartási hulladék tárolásával és feldolgozásával kapcsolatban kialakult 
helyzetről

F.C., olasz állampolgár által benyújtott 0016/2008. számú petíció a háztartási 
hulladékok kapcsán Campaniában (Olaszország) kialakult válságos helyzetről

Sebastiano Perrone, olasz állampolgár által benyújtott 0209/2008. számú petíció a 
hulladék ártalmatlanításával kapcsolatban kialakult válságról és a Nápoly közeli 
Marigliano lakosainak demokratikus jogairól

Tommaso Esposito és Virginia Petrellese, olasz állampolgárok által a hulladékégető 
művek elleni polgári akciócsoport nevében benyújtott 347/2008. számú petíció az 
olaszországi (Nápoly melletti) accerrai hulladékégető műről

Marina Salvadore, olasz állampolgár által benyújtott 587/2007. számú petíció a 
Campaniában tapasztalható súlyos egészségügyi problémáról, valamint a regionális 
és a helyi hatóságok felelősségéről

Raffaele Pacilio, olasz állampolgár által benyújtott 1082/2008. számú petíció a 
gumiabroncsok és egyéb hulladékok Nápoly (Olaszország) környékén történő 
illegális égetéséről
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Salvatore Fatone, olasz állampolgár által benyújtott 396/2009. számú, 152 aláírást 
tartalmazó petíció az olaszországi Cuma-Licolában található víztisztító műről

Daniele Giove, olasz állampolgár által benyújtott 1223/2009. számú petíció a 
környezetszennyezésről, pontosabban a Casalnuovo di Napoliban (Olaszország) 
fennálló környezetszennyezési problémáról

13. Ferdinando Kaiser, olasz állampolgár által benyújtott 955/2008. számú petíció a 
Chiaianóban (Olaszország) létesítendő szemétlerakóról

A.S.,, olasz állampolgár által benyújtott 1011/2008. számú petíció a Chiaianóban 
(Olaszország) létesítendő szemétlerakóról

Felszólalnak: az elnök, Monica Sepe, Gaia Parise Gigliola Izzo nevében, Sebastiano 
Perrone és Tommaso Esposito (petíciók benyújtói), Pia Bucella (a Bizottság képviselője), 
Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies, Bairbre de 
Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr és Andrea Cozzolino

Határozat: a petíciók megvitatását az Európai Bizottságtól kapott további tájékoztatásig 
nem zárják le. Részletes tájékoztatás kérése a Bizottságtól a campanaiai projektek uniós 
finanszírozásáról. Az olasz regionális és nemzeti hatóságok meghívása a következő ülésre. 
Engedély kérése az Elnöktől egy tényfeltáró látogatáshoz.

Az ülést 18.45-kor berekesztik.

2009. december 2., szerda

9.00–11.00 (zárt ülés)

Az ülést 9.10-kor nyitják meg.

14. Koordinátorok ülése
Az ülést 9.10-kor, Erminia Mazzoni (elnök) elnökletével nyitják meg.

15. Loizos Afxentiou, ciprusi állampolgár által a Famagusta Refugee Movement nevében 
előterjesztett 0733/2004 sz. petíció a megszállt Famagusta város lezárt területének az 
eredeti lakosok számára történő visszaadásáról – a petíciót zárt ülésen vitatják meg.

A bizottság meghallgatja a következő személyeket: Loizos Afxetiou (a petíció 
benyújtója) és Alexis Galanos (Famagusta polgármestere). 

Határozat: írásos tájékoztatás kérése a Bizottságtól a jelenlegi helyzetről.
Írásban kell fordulni a soron következő spanyol elnökséghez, és felhívni a figyelmüket a 
helyzetre; a 2007-es tényfeltáró küldöttség jelentésének elküldése számukra.
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16. Az elnök közleményei a koordinátorok határozatairól
Az elnök tájékoztatja a képviselőket arról, hogy a koordinátorok megvitatták a következő 
kérdéseket és az alábbi határozatot hozták:

1. értesítés küldése a főigazgatónak arra vonatkozóan, hogy nagyobb gonddal kell 
eljárni a petíciók nyilvántartásba vételekor a „nem petíciónak minősülő 
beadványok” számának minimálisra csökkentése érdekében;

2. az EPP és az S&D képviselőcsoport elkészítette az „Útmutató a Petíciós Bizottság 
szabályaihoz és belső eljárásaihoz” c. dokumentum átdolgozott változatát; ezt 
benyújtották a többi képviselőcsoporthoz, és felkérték őket, hogy tegyék meg 
észrevételeiket; a koordinátorok egy későbbi ülésen még foglalkozni fognak ezzel 
a kérdéssel;

3. a koordinátorok mérlegelték annak a lehetőségét, hogy a petíciókhoz külön 
képviselőket jelölnek ki, akik e petíciók előadói lennének;

4. a koordinátorok úgy határoztak, hogy továbbra is szigorúan ellenőrzik az Auken-
jelentés elfogadására irányuló állásfoglalásban foglalt intézkedések alkalmazását; 
fel kell venni a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, és tájékoztatást kell kérni a 
jelenlegi helyzetről;

5. az európai polgári kezdeményezés végrehajtásáról szóló bizottsági zöld könyvvel 
kapcsolatban az elnök levélben fordul majd civil társadalmi szervezetekhez; arra 
kéri őket, hogy tegyék meg észrevételeiket, és meghívja őket egy januárban 
tartandó ülésre; az elnök hangsúlyozza, hogy az észrevételek benyújtásának 
határideje 2010. január 31.;

6. a koordinátorok egyetértettek abban, hogy véleményt dolgoznak ki az emberi 
jogok és alapvető szabadságok védelméről szóló európai egyezmény Unió általi 
tiszteletben tartásának intézményi szempontjairól szóló, saját kezdeményezésű 
AFCO-jelentéssel kapcsolatban;

7. ahhoz, hogy a Petíciós Bizottság elfogadott névmódosítása érvénybe lépjen, a 
koordinátoroknak sürgetniük kell képviselőcsoportjuk elnökét, hogy vessék fel a 
kérdést az Elnökök Értekezletének ülésén.

Az ülés Chrysoula Paliadeli (alelnök) elnökletével folytatódik.

17. Éves jelentés a Petíciós Bizottság 2009. évi tevékenységeiről (2009/2139 (INI))
Előadó: Carlos José ITURGAIZ (EPP) – első eszmecsere

Az előadó ismerteti a jelentés legfőbb pontjait. Az előadó különösen hangsúlyozza a 
petíciókkal foglalkozó internetes portál létrehozását, amelyet valamennyi 
képviselőcsoport támogat.

Felszólalnak: az elnök, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny 

Határozat: a Petíciós Bizottság várhatóan a 2010. március 22–23-i ülésén fogadja el a 
jelentést, amelyről a plenáris ülésen 2010 áprilisában szavaznak.

18. A SOLVIT-ról szóló jelentésre irányuló vélemény (IMCO) (2009/2138 (INI)

Előadó:  BUSUTTIL (EPP) – véleménytervezet megvitatása

Az előadó ismerteti a jelentés legfőbb pontjait. Hangsúlyozza a Szerződés azon 
rendelkezését, amely biztosítja a petíció benyújtásához való jogot, míg a SOLVIT és az 
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Europe Direct kiegészítő mechanizmusok a panaszok megoldásában.

Felszólalnak: az elnök, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (a Bizottság képviselője), 
Pascale Gruny

Határozat: A módosítások benyújtásának határideje 2009. december 15., 18.00 óra; a 
bizottság a 2010. január 27–28-i ülésén szavaz a jelentésről.

19. Janis Vaisla, lett állampolgár által benyújtott 737/2008. számú petíció egy repülőjegy 
vásárlása kapcsán az állampolgárság alapján történő hátrányos megkülönböztetésről  
Felszólalnak: William Floyd (a Bizottság képviselője)

Határozat: a petíciót a Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják. 

B. A Bizottság írásbeli válasza alapján lezárandó petíciók (20–91. pont)

A 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., 504/2009., 507/2009., 524/2009., 537/2009., 570/2009., 
579/2009., 629/2009. számú petíciók.

A 0669/06., 0878/2007., 1322/2007., 1831/2008., 0192/2009., 0302/2009. és 0439/2009. sz. 
petíciókat a bizottság egy későbbi ülésen vitatja meg. 

92. A következő ülés időpontja és helye

2010. január 27., szerda, 15.00–18.30.
2010. január 28, csütörtök, 9.00–12.30.

Melléklet:  A legutóbbi ülés (azaz 2009. november 3. és 4.) óta elfogadhatónak nyilvánított 
petíciók jegyzéke.
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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
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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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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 
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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
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