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PARLAMENTUL EUROPEAN 2009 - 2014

Comisia pentru petiţii

PETI_PV(2009)_12_01- 02

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 1 decembrie 2009, 15.00 - 18.30,

şi 2 decembrie 2009, 9.00 - 12.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă marţi, 1 decembrie 2009, la ora 15.20, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (preşedintă).

1. Adoptarea ordinii de zi (PE430.841) PETI_OJ(2009)180_1

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din 1 şi 19 octombrie (PE 429.670 şi PE 
430.397):

Procesul-verbal a fost aprobat.

3. Comunicări ale preşedintei

Petiţionarii vor fi prezenţi pentru următoarele petiţii:

- punctul 9: dl N.M.M. pentru petiţia nr. 590/2008
- punctul 10: George Milne şi Nigel Miller pentru petiţia nr. 1688/2008
- punctul 11: Irina Mateeva pentru petiţia nr. 1518/2008 şi Ivailo Ivanov pentru 

petiţia nr. 997/2007
- punctul 12: Monica Sepe pentru petiţia nr. 26//2007, Gigliola Izzo pentru 

petiţia nr. 789/2007, Sebastiano Perrone pentru petiţia nr. 209/2008 şi 
Tommaso Esposito pentru petiţia nr. 347/2008

- punctul 15: Loizos Afxentiou pentru petiţia nr. 733/2004

Următoarea listă de petiţii care urmează să fie închise sau redeschise a fost considerată 
adoptată întrucât deputaţii nu au ridicat nicio obiecţie.
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Din cauza lipsei unui răspuns din partea petiţionarilor la o solicitare de informaţii 
suplimentare

Petiţia nr. 0360/2006, adresată de Radoslaw Szymczuk, de cetăţenie poloneză, în numele 
„Workshop for All Beings”, privind o presupusă încălcare a legislaţiei UE în legătură cu 
modernizarea şi reamenajarea funicularului de la Kuznice la Kasprowy Wierch în aria 
protejată Natura 2000 din Munţii Tatra

Petiţia nr. 0474/2008, adresată de C. Muet, de cetăţenie franceză, privind planurile de 
extindere a depozitului de deşeuri din comuna Cessieu

Petiţia nr. 1086/2008, adresată de Stanislaw Zgrizywa, de cetăţenie poloneză, însoţită de 
aproximativ 1 200 de semnături, privind depozitarea deşeurilor de azbest la Tuczepy şi 
Stasow, în provincia Swietokrzyskie din sudul Poloniei

Petiţia nr. 1383/2008, adresată de Wolfgang Rother, de cetăţenie germană, privind 
nerecunoaşterea de către autorităţile germane a diplomei pe care a obţinut-o în Regatul 
Unit ca medic naturopat şi litigiul acestuia cu autorităţile fiscale germane

Petiţia nr. 1386/2008, adresată de Jutta Bender, de cetăţenie germană, privind 
nerecunoaşterea în Irlanda a diplomei sale germane de soră/asistentă medicală

Petiţia nr. 1708/2008, adresată de Brigitte Dahlbender, de cetăţenie germană, în numele 
„Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland”, însoțită de aproximativ 97 de 
semnături, privind neluarea în considerare, în legislaţia germană privind protecţia 
mediului, a dreptului comunitar în domeniul calităţii aerului

Petiţia nr. 0173/2009, adresată de Marek Czarnecki, de cetăţenie poloneză, privind 
construcţia unei autostrăzi la Lomianki, la nord-vest de Varşovia

Petiţia nr. 1116/2009, adresată de H.L., de cetăţenie poloneză, privind o staţie de epurare 
a apelor reziduale, cu efecte nocive pentru mediu, în oraşul Luzino din nordul Poloniei

Din alte motive

Petiţia nr. 0143/2009, adresată de A.O., de cetăţenie nigeriană, privind presupuse 
încălcări de către autorităţile britanice ale Directivei 2004/38/CE - petiţia se închide 
(petiţionarul a informat comisia că problema a fost soluţionată)

Petiţii retrase

Petiţia nr. 0930/2009, adresată de Peter van Ysendyck, de cetăţenie germană, privind 
presupuse activităţi de spălare de bani, a fost retrasă de către petiţionar ca urmare a 
pronunțării unei hotărâri judecătorești. E-mail din data de 03.11.2009

Preşedinta fusese informată că Comisia pentru petiţii va lua parte la audierea comisarului 
desemnat, Maroš Šefčovič, vicepreşedinte pentru relaţii interinstituţionale şi 
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administraţie. Preşedinta s-a referit la promisiunea făcută de José Barroso, Preşedintele 
Comisiei Europene, de a desemna un comisar responsabil cu probleme legate de cetăţenie
care va avea rolul de interlocutor pentru Comisia pentru petiţii. Acest portofoliu va fi 
asigurat de Viviane Reding; prin urmare, Comisia pentru petiţii va insista să participe la
audierea dnei Reding.

4. Chestiuni diverse
Niciuna.

5. Petiţia nr. 251/2007, adresată de Marin Galea, de cetăţenie malteză, în numele Din 
L-Art Helva, însoţită de peste 10 000 de semnături, privind protecţia sitului Ta’Cenc 
(Gozo, Malta)
Petiţia nr. 1210/2008, adresată de Victor Galea, de cetăţenie malteză, în numele 
Alternativa Demokratika, privind declararea sitului Ta’ Cenc (Malta) ca arie 
specială de conservare şi arie de protecţie specială
Au intervenit: preşedinta, Fotios Papoulias (reprezentant al Comisiei) şi Simon Busuttil.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea informaţiilor suplimentare din partea 
Comisiei. Se aşteaptă un răspuns din partea autorităţilor malteze la mijlocul lunii 
decembrie.

6. Petiţia nr. 87/2008, adresată de K. B., de cetăţenie malteză, privind transformarea 
unui contract de angajare pe durată determinată într-un contract pe durată 
nedeterminată
Au intervenit: preşedinta, Sjoerd Feenstra (reprezentant al Comisiei) şi Simon Busuttil.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea informaţiilor suplimentare din partea 
Comisiei.

7. Petiţia nr. 275/2006, adresată de Adrian Mifsud, de cetăţenie malteză, în numele 
Asociaţiei secretariatelor de consilii executive din Malta, privind transpunerea 
incorectă a Directivei 199/70/CE de către guvernul maltez
Au intervenit: preşedinta, Sjoerd Feenstra (reprezentant al Comisiei) şi Simon Busuttil.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea informaţiilor suplimentare din partea 
Comisiei.

8. Petiţia nr. 1287/2008, adresată de John Ross Patrick, de cetăţenie britanică, privind 
întreruperea alocaţiei sale pentru îngrijire de către autorităţile britanice
Au intervenit: preşedinta, Emanuela Canetta Rossi (reprezentantă a Comisiei) şi Diana 
Wallis.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea informaţiilor suplimentare din partea 
Comisiei. Diana Wallis s-a angajat să informeze comisia în privinţa unor cazuri similare. 
Comisia a adresat o scrisoare de punere în întârziere autorităţilor britanice la 9 octombrie 
2009.
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9. Petiţia nr. 590/2008, adresată de N.M.M. de cetăţenie irlandeză, privind transportul 
de medicamente de către călători în Europa
Au intervenit: preşedinta, petiţionarul, Timo Jetsu şi Marie Debieuvre (reprezentanţi ai 
Comisiei), Peter Jahr, Marian Harkin, Joe Higgins.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea informaţiilor suplimentare din partea 
Comisiei; se trimite o scrisoare autorităţilor naţionale, prin care se subliniază necesitatea 
găsirii urgente a unei soluţii, şi se solicită un calendar cu privire la măsura care trebuie 
luată.

10. Petiţia nr. 1688/2008, adresată de George Milne, de cetăţenie britanică, în numele 
Asociaţiei naţionale a crescătorilor de ovine (National Sheep Association), însoţită de 
8 136 semnături, privind legislaţia europeană referitoare la identificarea electronică 
obligatorie a ovinelor începând cu data de 1 ianuarie 2010
Au intervenit: preşedinta, George Milne (petiţionar), Nigel Miller (petiţionar), Kai-Uwe 
Sprenger (reprezentant al Comisiei), Alyn Smith, Giles Chichester, George Lyon, 
Mairead McGuinness, Bairbre de Brún, Peter Jahr.

Decizie: petiţia se menţine deschisă; se transmite Comisiei pentru agricultură pentru aviz, 
subliniind caracterul urgent al problemei şi opoziţia din partea a 14 state membre faţă de 
punerea în aplicare a măsurilor. Se recomandă explorarea unor posibilităţi de acţiune 
ulterioară în comun cu Comisiile PETI şi AGRI.

11. Petiţia nr. 997/2007, adresată de Ivailo Ivanov, de cetăţenie bulgară, în numele 
Societăţii bulgare pentru Protecţia Păsărilor, însoţită de 6 semnături, privind 
transpunerea necorespunzătoare a reţelei Natura 2000 în Bulgaria ca rezultat al 
încălcării Directivelor Păsări sălbatice şi Habitate

Petiţia nr. 1518/2008, adresată de Irina Mateeva, de cetăţenie bulgară, în numele
Societăţii bulgare pentru protecţia păsărilor, privind nepunerea în aplicare, de către 
autorităţile bulgare, a dispoziţiilor referitoare la ariile de protecţie specială, conform 
prevederilor Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind conservarea păsărilor 
sălbatice
Au intervenit: preşedinta, Irina Mateeva (petiţionară), Fotios Papoulias, Liam Cashman şi 
Lubomila Popova (reprezentanţi ai Comisiei), Iliana Malinova Iotova, Bairbre de Brún, 
Sandrine Bélier, Victor Boştinaru şi Margrete Auken.

Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea informaţiilor suplimentare din partea 
Comisiei. Se solicită Comisiei să ia măsuri provizorii pentru a împiedica continuarea 
degradării, în special în Munţii Rila şi în zona de coastă. Petiţia va fi luată în considerare 
în vederea avizului privind biodiversitatea.

Deşeurile din Campania

12. Petiţia nr. 0683/2005, adresată de Vincenzo Marmora, de cetăţenie italiană, în 
numele grupului de acţiune al cetăţenilor, numit „Campagna nostra”, împotriva 
deschiderii unui sit de deversare a deşeurilor
Petiţia nr. 0031/2006, adresată de Giampiero Angeli, de cetăţenie italiană, însoțită
de 21 de semnături, privind pericolele majore pentru sănătate cauzate de dioxinele 
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rezultate în urma evacuării deşeurilor

Petiţia nr. 26/2007, adresată de Monica Sepe, de cetăţenie italiană, în numele 
comitetului „Serre per la vita”, împotriva locului de descărcare a deşeurilor solide 
urbane

Petiţia nr. 0756/2007, adresată de Giovanni Roviello, de cetăţenie italiană, privind 
obiecţia legată de o deversare de deşeuri care pune în pericol sănătatea publică şi 
resursele de ape de suprafaţă
Petiţia nr. 789/2007, adresată de Gigliola Izzo, de cetăţenie italiană, privind 
protestul împotriva unui depozit de stocare a combustibilului ecologic lichid 
rezidual aflat în apropierea unor ferme şi a unor cartiere de locuit

Petiţia nr. 910/2007, adresată de Francesco Di Pasquale, de cetăţenie italiană, 
privind situaţia urgentă a mediului înconjurător în Campania

Petiţia nr. 991/2007, adresată de Vincenzo Gala, de cetăţenie italiană, privind 
solicitarea referitoare la instituirea unui sistem de colectare separată a deşeurilor în 
regiunea Campania (Italia)

Petiţia nr. 12/2008, adresată de Francesco Miglino, de cetăţenie italiană, în numele 
„Partito Internettiano”, privind situaţia depozitarea şi prelucrarea deşeurilor 
domestice în Napoli şi în regiunea Campania din Italia

Petiţia nr. 16/2008, adresată de F.C de cetăţenie italiană, privind criza deşeurilor 
domestice din Campania, Italia

Petiţia nr. 0209/2008, adresată de Sebastiano Perrone, de cetăţenie italiană, privind 
criza depozitării deşeurilor şi drepturile democratice ale locuitorilor din Marigliano 
de lângă Napoli

Petiţia nr. 347/2008, adresată de Tommaso Esposito şi Virginia Petrellese, de 
cetăţenie italiană, în numele grupului de acţiune civică împotriva incinerării, 
privind instalaţia de incinerare a deşeurilor din Accerra (lângă Napoli), în Italia

Petiţia nr. 587/2007, adresată de Marina Salvadore, de cetăţenie italiană, privind 
gravele probleme sanitare din Campania şi răspunderea pe care o poartă 
autorităţile regionale şi locale

Petiţia nr. 1082/2008, adresată de Raffaele Pacilio, de cetăţenie italiană, privind 
arderea ilegală de cauciucuri şi alte deşeuri în zona Napoli, Italia

Petiţia nr. 396/2009, adresată de Salvatore Fatone, de cetăţenie italiană, însoţită de 
152 de semnături, privind o instalaţie de purificare a apei în Cuma-Licola, Italia

Petiţia nr. 1223/2009, adresată de Daniele Giove, de cetăţenie italiană, privind 
poluarea, referitoare la o problemă de poluare a mediului în in Casalnuova di 
Napoli, Italia
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13. Petiţia nr. 955/2008, adresată de Ferdinando Kaiser, de cetăţenie italiană, privind 
amplasarea unui depozit de deşeuri în Chiaiano, Italia

Petiţia nr. 1011/2008, adresată de A.S., de cetăţenie italiană, privind amplasarea 
unui depozit de deşeuri în Chiaiano, lângă Napoli, Italia

Au intervenit: preşedinta, Monica Sepe, Gaia Parise în numele lui Gigliola Izzo, 
Sebastiano Perrone şi Tommaso Esposito (petiţionari), Pia Bucella (reprezentantă a 
Comisiei), Margrete Auken, Crescenzio Rivellini, Victor Boştinaru, Judith A. Merkies, 
Bairbre de Brún, Sandrine Bélier, Peter Jahr şi Andrea Cozzolino.

Decizie: petiţiile se menţin deschise în aşteptarea informaţiilor suplimentare din partea 
Comisiei. Se solicită Comisiei informaţii detaliate referitoare la fondurile comunitare 
acordate proiectelor din Campania. Autorităţile regionale şi naţionale italiene sunt invitate
să participe la reuniunea următoare. Se solicită preşedintelui autorizarea unei misiuni de 
anchetă.

Reuniunea a fost suspendată la 18.45.

Miercuri, 2 decembrie 2009

9.00 - 11.00 (cu uşile închise)

Reuniunea a fost reluată la ora 9.10.

14. Reuniune a coordonatorilor
Reuniunea a fost deschisă la ora 9.10, fiind prezidată de Erminia Mazzoni (preşedintă).

15. Petiţia nr. 733/2004, adresată de Loizos Afxentiou, de cetăţenie cipriotă, în numele 
Mişcării refugiaţilor din Famagusta, privind retrocedarea zonei închise din oraşul 
ocupat Famagusta, locuitorilor originali - Discuţie desfăşurată „cu uşile închise”.

Comisia i-a audiat pe Loizos Afxetiou (petiţionar) şi pe Alexis Galanos (primarul 
oraşului Famagusta).

Decizie: Se solicită Comisiei un raport actualizat cu privire la situaţia actuală. Se 
transmite o scrisoare viitoarei Preşedinţii spaniole pentru a-i atrage atenţia asupra situaţiei
și i se trimite acesteia raportul referitor la vizita de anchetă din 2007.

16. Comunicările preşedintei cu privire la deciziile coordonatorilor
Preşedinta a informat deputaţii că au fost discutate de coordonatori următoarele chestiuni 
şi s-au luat următoarele decizii:

1. Se va transmite directorului general o notă prin care se solicită acordarea unei
atenţii sporite în momentul înregistrării petiţiilor, astfel încât să se limiteze 
numărul „non-petiţiilor”.

2. Grupurile PPE şi S&D au pregătit o versiune revizuită a „Orientărilor privind 
normele şi procedurile interne ale Comisiei pentru petiţii”, care a fost prezentată 
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celorlalte grupuri politice pentru observaţii. Coordonatorii vor reveni asupra
acestui punct într-o reuniune ulterioară.

3. Coordonatorii au examinat posibilitatea atribuirii petiţiilor unor membri
individuali, care să devină ulterior raportori pentru acestea.

4. Coordonatorii au decis să monitorizeze în continuare îndeaproape aplicarea 
măsurilor cuprinse în rezoluţia de adoptare a raportului Auken. Autorităţile 
spaniole vor fi contactate şi li se va solicita o prezentare actualizată a situaţiei.

5. În ceea ce priveşte Cartea Verde a Comisiei privind iniţiativa cetăţenilor europeni, 
preşedinta se va adresa în scris organizaţiilor societăţii civile prin care le va 
solicita observaţii, în vederea invitării acestora la o reuniune în luna ianuarie. 
Preşedinta a precizat că termenul limită pentru primirea observaţiilor este 31 
ianuarie 2010.

6. Coordonatorii au convenit să întocmească un aviz în legătură cu raportul din 
proprie iniţiativă al Comisiei AFCO referitor la aspectele instituţionale ale aderării 
UE la Convenţia europeană privind drepturile omului.

7. Pentru ca modificarea convenită a denumirii Comisiei pentru petiţii să intre în 
vigoare, coordonatorii ar trebui să solicite preşedintelui grupului să ridice această 
problemă în cadrul Conferinţei preşedinţilor.

Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Chrysoula Paliadeli, vicepreşedintă.

17. Raportul anual privind activităţile Comisiei pentru petiţii în 2009 [2009/2139 (INI)]
Raportor: Carlos José ITURGAIZ (PPE) - Prim schimb de opinii

Raportorul a prezentat principalele elemente ale raportului său. Acesta a evidenţiat în 
mod special importanţa dezvoltării unui portal de internet pentru petiţii, iniţiativă care a 
fost salutată de toate grupurile politice.

Au intervenit: preşedinta, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny.

Decizie: se aşteaptă ca raportul să fie votat de Comisia pentru petiţii în cadrul reuniunii 
din 22/23 martie 2010, iar votul în plen să aibă loc în aprilie 2010.

18. Aviz privind Raportul referitor la SOLVIT (IMCO) [2009/2138 (INI)]

Raportor: dl BUSUTTIL (PPE) – examinarea unui proiect de aviz
Raportorul a prezentat principalele elemente ale raportului. Acesta a subliniat dispoziția
din tratat care garantează dreptul la petiţie, în timp ce SOLVIT şi Europe Direct reprezintă 
un mecanism subsidiar de soluţionare a plângerilor.

Au intervenit: preşedinta, Simon Busuttil, Anoushka Janssens (reprezentantă a Comisiei), 
Pascale Gruny.

Decizie: termenul de depunere a amendamentelor este 15 decembrie 2009, ora 18.00; 
comisia va vota raportul în reuniunea din 27/28 ianuarie 2010.
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19. Petiţia nr. 737/2008, adresată de Janis Vaisla, de cetăţenie letonă, privind 
discriminarea pe motive de naţionalitate în legătură cu cumpărarea unui bilet de 
avion
A intervenit: William Floyd (reprezentant al Comisiei).

Decizie: petiţia se închide pe baza răspunsului din partea Comisiei.

B. Petiţii a căror închidere este propusă în virtutea răspunsului scris al Comisiei 
(punctele 20 - 91)

Petiţiile nr. 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.

Petiţiile nr. 0669/06, 0878/2007, 1322/2007, 1831/2008, 0192/2009, 0302/2009 şi 0439/2009 
vor fi discutate în cadrul unei reuniuni viitoare.

92. Data şi locul următoarei reuniuni

Miercuri, 27 ianuarie 2010, 15.00 - 18.30
Joi, 28 ianuarie 2010, 9.00 - 12.30

Anexă: Lista petiţiilor declarate admisibile în urma ultimei reuniuni (3 & 4 noiembrie 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
(2) 2.12.2009



PE430.919v01-00 10/11 PV\798639RO.doc

RO

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)



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

RO

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


