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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2009)_12_01- 02

NOTULEN
Vergadering van 1 december 2009, 15.00 – 18.30 uur,

en 2 december 2009, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 1 december 2009 om 15.20 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

1. Aanneming van de agenda (PE430.841) PETI_OJ(2009)180_1

De agenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring notulen van de vergaderingen van 1 en 19 oktober 2009 (PE 429.670 en 
PE 430.397):

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter 

Indieners zullen aanwezig zijn voor de volgende verzoekschriften:

- punt 9: de heer N.M.M. voor verzoekschrift 590/2008
- punt 10: de heren George Milne en Nigel Miller voor verzoekschrift 

1688/2008
- punt 11: mevrouw Irina Mateeva voor verzoekschrift 1518/2008 en de heer 

Ivailo Ivanov voor verzoekschrift 997/2007
- punt 12: mevrouw Monica Sepe voor verzoekschrift 26//2007, mevrouw 

Gigliola Izzo voor verzoekschrift 789/2007, de heer Sebastiano Perrone voor 
verzoekschrift 209/2008 en de heer Tommaso Esposito voor verzoekschrift 
347/2008

- punt 15: de heer Loizos Afxentiou voor verzoekschrift 733/2004

De volgende lijst van af te sluiten of opnieuw te openen verzoekschriften wordt als 
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aanvaard beschouwd aangezien geen enkel lid bezwaar aantekent.

Omdat indieners niet hebben gereageerd op het verzoek om nadere informatie

Verzoekschrift 0360/2006, ingediend door Radoslaw Szymczuk (Poolse nationaliteit), 
namens 'Workshop for All Beings', over vermeende schending van EU-wetgeving in 
verband met de modernisering en herontwikkeling van de kabelbaan van Kuznice naar 
Kasprowy Wierch in het Natura 2000-gebied in het Tatragebergte.

Verzoekschrift 0474/2008, ingediend door C. Muet (Franse nationaliteit), over de 
geplande uitbreiding van de stortplaats in Cessieu.

Verzoekschrift 1086/2008, ingediend door Stanislaw Zgrizywa (Poolse nationaliteit), 
met ongeveer 1200 handtekeningen, over het dumpen van asbesthoudend afval in 
Tuczepy en Stasow in de provincie Swietokrzyskie in het zuiden van Polen.

Verzoekschrift 1383/2008, ingediend door Wolfgang Rother (Duitse nationaliteit), over 
het niet erkennen van het door hem in het VK behaalde diploma van naturopaat door de 
Duitse autoriteiten en zijn daaruit voortvloeiende dispuut met de Duitse 
belastingdiensten.

Verzoekschrift 1386/2008, ingediend door Jutta Bender (Duitse nationaliteit), over de 
niet-erkenning van haar Duits diploma van verpleegkundige/medisch assistent in Ierland.

Verzoekschrift 1708/2008, ingediend door Brigitte Dahlbender (Duitse nationaliteit) 
namens ‘Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland’, gesteund door een 97-tal 
medeondertekenaars, over het niet in aanmerking nemen van de Europese wetgeving 
inzake luchtkwaliteit in de Duitse milieuwetgeving.

Verzoekschrift 0173/2009, ingediend door Marek Czarnecki (Poolse nationaliteit), over 
de aanleg van een autosnelweg in Lomianki ten noordwesten van Warschau.

Verzoekschrift 1116/2009, ingediend door H.L. (Poolse nationaliteit), over een 
milieuonvriendelijke afvalwaterzuiveringsinstallatie in de stad Luzino in het noorden van 
Polen.

Om andere redenen

Verzoekschrift 0143/2009, ingediend door de heer A.O. (Nigeriaanse nationaliteit), over 
vermeende schendingen van Richtlijn 2004/38/EG door de autoriteiten in het VK -
afsluiten (indiener heeft de commissie laten weten dat het probleem is opgelost)

Ingetrokken verzoekschriften

Verzoekschrift 0930/2009, ingediend door Peter van Ysendyck (Duitse nationaliteit), 
over vermeende witwaspraktijken is door indiener ingetrokken ten gevolge van een 
vonnis van de rechtbank. E-mail van 3.11.2009
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De voorzitter is ervan in kennis gesteld dat de Commissie verzoekschriften betrokken zal 
zijn bij de hoorzitting van kandidaat-commissaris Maroš Šefčovič, ondervoorzitter voor 
interinstitutionele betrekkingen en administratie. De voorzitter verwijst naar de belofte 
van de heer Barroso, voorzitter van de Europese Commissie, om een voor burgerschap 
verantwoordelijke commissaris te benoemen die de gesprekspartner van de Commissie 
verzoekschriften zou zijn. Die portefeuille zal onder de verantwoordelijkheden van 
Viviane Reding vallen; daarom zal de Commissie verzoekschriften erop aandringen om 
betrokken te worden bij de hoorzitting van mevrouw Reding. 

4. Rondvraag
Geen

5. Verzoekschrift 0251/2007, ingediend door Marin Galea (Maltese nationaliteit), 
namens Din L-Art Helwa, gesteund door meer dan 10 000 medeondertekenaars, 
over bescherming van de locatie Ta’ Cenc (Gozo, Malta)
Verzoekschrift 1210/2008, ingediend door Victor Galea (Maltese nationaliteit), 
namens Alternativa Demokratika, over de aanwijzing van Ta' Cenc (Malta) als 
speciale beschermingszone
Sprekers: de voorzitter, Fotios Papoulias (vertegenwoordiger van de Commissie) en 
Simon Busuttil

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie. Een antwoord van de Maltese autoriteiten wordt midden december verwacht. 

6. Verzoekschrift 87/2008, ingediend door K.B. (Maltese nationaliteit), over de 
omzett ing van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd in een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Sprekers: de voorzitter, Sjoerd Feenstra (vertegenwoordiger van de Commissie) en Simon 
Busuttil

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie. 

7. Verzoekschrift 275/2006, ingediend door Adrian Mifsud (Maltese nationaliteit), 
namens de Association of Local Council Executive Secretaries (Malta), over de 
onjuiste omzetting van EG-Richtlijn 1999/70 door de Maltese regering
Sprekers: de voorzitter, Sjoerd Feenstra (vertegenwoordiger van de Commissie) en Simon 
Busuttil 

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie

8. Verzoekschrift 1287/2008, ingediend door John Ross Patrick (Britse nationaliteit), 
over het feit dat zijn attendance allowance door de Britse autoriteiten is stopgezet 
Sprekers: de voorzitter, Emanuela Canetta Rossi (vertegenwoordiger van de Commissie) 
en Diana Wallis. 
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Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie. Diana Wallis neemt het op zich de commissie in kennis te stellen van 
vergelijkbare zaken. De Commissie richtte op 9 oktober 2009 een aanmaningsschrijven 
aan de autoriteiten van het VK. 

9. Verzoekschrift 590/2008, ingediend door N.M.M. (Ierse nationaliteit), over het 
meevoeren van geneesmiddelen door reizigers in Europa
Sprekers: de voorzitter, de indiener, Timo Jetsu en Marie Debieuvre (vertegenwoordigers 
van de Commissie), Peter Jahr, Marian Harkin, Joe Higgins

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie; er zal een schrijven aan de nationale autoriteiten worden gericht waarin erop 
wordt gewezen dat er dringend een oplossing moet worden gevonden en om een 
tijdschema voor de te nemen maatregelen wordt gevraagd. 

10. Verzoekschrift 1688/2008, ingediend door George Milne (Britse nationaliteit), 
namens de National Sheep Association, gesteund door 8 136 medeondertekenaars, 
over de Europese regelgeving inzake de per 1 januari 2010 verplichte elektronische 
identificatie van schapen en geiten 
Sprekers: de voorzitter, George Milne (indiener), Nigel Miller (indiener), Kai-Uwe 
Sprenger (vertegenwoordiger van de Commissie), Alyn Smith, Giles Chichester, George 
Lyon, Mairead McGuinness, Bairbre de Brún, Peter Jahr

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten; verzoekschrift doorsturen naar de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling voor een advies, met vermelding van de urgentie
van de zaak en het verzet van veertien lidstaten tegen de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen. Voorstellen dat de Commissie verzoekschriften samen met de Commissie 
landbouw en plattelandsontwikkeling kijkt naar mogelijkheden voor verdere acties. 

11. Verzoekschrift 0997/2007, ingediend door Ivailo Ivanov (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, gesteund door 6 
medeondertekenaars, over de onjuiste omzetting van het Natura 2000-netwerk in 
Bulgarije als gevolg van schending van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn

Verzoekschrift 1518/2008, ingediend door Irina Mateeva (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, over het niet-uitvoeren 
door de Bulgaarse overheid van de bepalingen over speciale beschermde gebieden 
zoals vastgelegd in Richtlijn 79/409/EEG van de Raad inzake het behoud van de 
vogelstand
Sprekers: de voorzitter, Irina Mateeva (indiener), Fotios Papoulias, Liam Cashman en 
Lubomila Popova (vertegenwoordigers van de Commissie), Iliana Malinova Iotova, 
Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Victor Boştinaru en Margrete Auken 

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie. De Commissie vragen tussentijdse maatregelen te nemen om verdere 
achteruitgang te voorkomen, met name van het Rilagebergte en het kustgebied. In het 
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advies over biodiversiteit rekening houden met het verzoekschrift.

Afvalinzameling in de regio Campanië

12. Verzoekschrift 683/2005, ingediend door Vincenzo Marmora (Italiaanse 
nationaliteit), namens het actiecomité 'Campagna nostra', dat zich verzet tegen 
de opening van een locatie voor afvalverwijdering 

Verzoekschrift 31/2006, ingediend door Giampiero Angeli (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 21 medeondertekenaars, over ernstige gevaren voor 
de gezondheid door dioxines van afvalverwijdering

Verzoekschrift 26/2007, ingediend door Monica Sepe (Italiaanse nationaliteit), 
namens het comité ‘Serre per la vita’, over een stortplaats voor vast huisvuil

Verzoekschrift 756/2007, ingediend door Giovanni Roviello (Italiaanse 
nationaliteit), waarin hij bezwaar maakt tegen een afvoerpijp voor afvalwater die 
de volksgezondheid en grondwaterbronnen in gevaar brengt

Verzoekschrift 789/2007, ingediend door Gigliola Izzo (Italiaanse nationaliteit), 
tegen opslag van ecologische afvalbrandstofpellets dicht bij boerenland en 
woongebieden

Verzoekschrift 910/2007, ingediend door Francesco Di Pasquale (Italiaanse 
nationaliteit), over de milieubedreiging in Campanië

Verzoekschrift 991/2007, ingediend door Vincenzo Gala (Italiaanse nationaliteit), 
over een verzoek tot een systeem voor gescheiden afvalinzameling in de regio 
Campanië

Verzoekschrift 12/2008, ingediend door Francesco Miglino (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Partito Internettiano, over de situatie in verband met het ophalen en 
verwerken van huisvuil in Napels en de regio Campanië in Italië

Verzoekschrift 16/2008, ingediend door F.C. (Italiaanse nationaliteit), over de 
huisvuilcrisis in Campanië in Italië

Verzoekschrift 209/2008, ingediend door Sebastiano Perrone (Italiaanse 
nationaliteit), over de noodsituatie in verband met afval en met de democratische 
rechten van de inwoners van Marigliano bij Napels

Verzoekschrift 347/2008, ingediend door Tommaso Esposito en Virginia Petrellese 
(Italiaanse nationaliteit), namens de Burgeractiegroep tegen de 
afvalverbrandingsinstallatie, over een afvalverbrandingsinstallatie in Acerra (bij 
Napels) in Italië

Verzoekschrift 587/2007, ingediend door Marina Salvadore (Italiaanse 
nationaliteit), over de ernstige gezondheidsproblemen in Campanië en de 
verantwoordelijkheden van regionale en plaatselijke autoriteiten
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Verzoekschrift 1082/2008, ingediend door Raffaele Pacilio (Italiaanse nationaliteit),
over het illegaal verbranden van autobanden en ander afval in de buurt van Napels 
(Italië)

Verzoekschrift 396/2009, ingediend door Salvatore Fatone (Italiaanse nationaliteit), 
ondersteund door 152 medeondertekenaars, over een waterzuiveringsinstallatie in 
Cuma-Licola, Italië

Verzoekschrift 1223/2009, ingediend door Daniele Giove (Italiaanse nationaliteit), 
over milieuvervuiling in de gemeente Casalnuovo di Napoli (Italië)

13. Verzoekschrift 955/2008, ingediend door Ferdinando Kaiser (Italiaanse 
nationaliteit), over de aanleg van een vuilstortplaats in Chiaiano (Italië)

Verzoekschrift 1011/2008, ingediend door A.S. (Italiaanse nationaliteit), over een 
vuilstortplaats in Chiaiano, bij Napels (Italië)

Sprekers: de voorzitter, Monica Sepe, Gaia Parise namens Gigliola Izzo, Sebastiano 
Perrone en Tommaso Esposito (indieners), Pia Bucella (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies, 
Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr en Andrea Cozzolino

Besluit: Verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie. De Commissie gedetailleerde informatie vragen over de EU-financiering van 
projecten in Campanië. De Italiaanse regionale en nationale autoriteiten uitnodigen voor 
de volgende vergadering. De voorzitter om toestemming vragen voor een werkbezoek.

De vergadering wordt om 18.45 uur geschorst.

Woensdag, 2 december 2009

Van 9.00 - 11.00 (met gesloten deuren)

De vergadering wordt om 9.10 uur hervat.

14. Coördinatorenvergadering
De vergadering wordt om 9.10 geopend onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 
voorzitter.

15. Verzoekschrift 733/2004, ingediend door Loizos Afxentiou (Cypriotische 
nationaliteit), namens de Famagusta Refugee Movement, over de teruggave van het 
afgesloten gebied van de bezette stad Famagusta aan de oorspronkelijke bewoners –
behandeling met gesloten deuren.

De commissie hoort Loizos Afxetiou (indiener) en Alexis Galanos (burgemeester van 
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Famagusta). 

Besluit: De Commissie om een schriftelijke update van de huidige stand van zaken 
verzoeken. Een schrijven richten tot het komend Spaans voorzitterschap om zijn aandacht 
op de situatie te vestigen en het voorzitterschap het verslag van het werkbezoek in 2007 
doen toekomen.

16. Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
De voorzitter deelt de leden mee dat de coördinatoren de volgende onderwerpen hebben 
besproken en tot de volgende besluiten zijn gekomen:

1. Er zal een nota aan de directeur-generaal worden gericht waarin wordt gevraagd 
zorgvuldiger te werk te gaan bij het inschrijven van verzoekschriften in het register 
om het aantal “niet-verzoekschriften” tot een minimum te beperken.

2. De PPE-Fractie en S&D-Fractie hebben herziene “Richtsnoeren” opgesteld en aan 
de andere fracties voorgelegd voor commentaar. De coördinatoren zullen tijdens 
een volgende vergadering op dit onderwerp terugkomen.

3. De coördinatoren hebben nagedacht over de mogelijkheid om verzoekschriften aan 
individuele leden toe te wijzen, die er dan rapporteur voor worden.

4. De coördinatoren hebben besloten om de toepassing van de maatregelen die zijn 
opgenomen in de resolutie voor de goedkeuring van het verslag-Auken op de voet 
te blijven volgen. Er zou contact moeten worden opgenomen met de Spaanse 
autoriteiten om hen om een update te vragen.

5. Wat betreft het groenboek van de Commissie voor de uitvoering van het Europees 
burgerinitiatief, zal de voorzitter een schrijven richten tot organisaties uit het 
maatschappelijk middenveld met het verzoek om commentaar te leveren, met de 
bedoeling ze uit te nodigen voor een vergadering in januari. De voorzitter 
onderstreept dat de termijn voor commentaar verstrijkt op 21 januari 2010.

6. De coördinatoren worden het eens over het opstellen van een advies over de 
institutionele aspecten van de toetreding van de EU tot het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens.

7. Om de afgesproken naamsverandering van de Commissie verzoekschriften van 
kracht te laten worden, moeten de coördinatoren er bij hun fractievoorzitters op 
aandringen om deze kwestie in de Conferentie van voorzitters aan de orde te 
stellen.

De vergadering wordt voortgezet onder het voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli, 
ondervoorzitter.

17. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2009 
(2009/2139 (INI))
Rapporteur:  Carlos José ITURGAIZ (PPE) – eerste gedachtewisseling

De rapporteur presenteert de belangrijkste elementen van zijn verslag. Hij legt bijzondere 
nadruk op de ontwikkeling van een internetportaal voor verzoekschriften, wat bij alle 
fracties op steun kan rekenen.

Sprekers: de voorzitter, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny
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Besluit:  de Commissie verzoekschriften zal het verslag naar verwachting op 22-23 maart 
2010 goedkeuren en de stemming in de plenaire vergadering zal naar verwachting in april 
2010 plaatsvinden.

18. Advies op het verslag-SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI))

Rapporteur:  BUSUTTIL (PPE) – behandeling ontwerpadvies

De rapporteur presenteert de belangrijkste elementen van het verslag. Hij onderstreept de 
bepaling in het Verdrag waarin het petitierecht is vastgelegd, terwijl SOLVIT en Europe 
Direct subsidiaire mechanismen zijn voor het oplossen van klachten.

Sprekers: de voorzitter, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Pascale Gruny

Besluit: de termijn voor de indiening van amendementen loopt af op 15 december 2009 
om 18.00 uur, de stemming in de commissie vindt plaats tijdens de vergadering van 27-28 
januari 2010.

19. Verzoekschrift 737/2008, ingediend door Janis Vaisla (Letse nationaliteit), over 
discriminatie op grond van nationaliteit in verband met de aankoop van een 
vliegticket 
Sprekers: William Floyd (vertegenwoordiger van de Commissie)

Besluit: Het verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de Commissie. 

B. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie 
kunnen worden afgesloten (agendapunt 20-91)

Verzoekschriften: 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.

Verzoekschriften 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 en 
0439/2009 zullen in een komende vergadering worden behandeld.
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92. Datum en plaats van de volgende vergadering

Woensdag 27 januari 2010, 15.00-18.30 uur
Donderdag 28 januari 2010, 9.00-12.30 uur

Bijlage: lijst van verzoekschriften die ontvankelijk zijn verklaard sinds de vorige vergadering 
(3 en 4 november 2009)
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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
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(2) 2.12.2009

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


