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NOTULEN
Vergadering van 27 januari 2010, 15.00 – 18.30 uur,

en 28 januari 2010, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 27 januari 2010 om 15.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter. 

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 438.241)

De agenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 3-4 november 2009, 
30 november 2009 en 1-2 december 2009

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat de bijlage bij de voorzittersbrief met aanbevelingen inzake te 
heropenen, af te sluiten of in te trekken verzoekschriften vorige week is rondgestuurd. 
Aangezien er geen bezwaren zijn binnengekomen, worden die aanbevelingen geacht te zijn 
goedgekeurd.  De voorzitter deelt voorts mee dat indieners van verzoekschriften aanwezig 
zullen zijn bij de behandelingen van de punten 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 17 en 19, en dat punt 7 
vóór punt 6 wordt behandeld.
Sprekers: Sir Robert Atkins (punt van orde), die verzoekschrift 1737/2008 van Lord Richard 
Inglewood aan de orde stelt. Besloten wordt de kwestie voor te leggen aan de permanente 
vertegenwoordiging van het VK.

4. Andere kwesties

De voorzitter gaat in op het probleem waarmee investeerders in Argentijnse obligaties 
geconfronteerd worden en waarover recentelijk twee verzoekschriften zijn ingediend. De 
verzoekschriften over deze kwestie die eerder werden afgesloten (nrs. 313/2007 en 670/2009) 
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zullen worden heropend. De voorzitter zal de verantwoordelijke Commissaris aanschrijven en 
om nadere uitleg verzoeken.

5. Advies op het verslag over SOLVIT (IMCO) (2009/2138 (INI)) Rapporteur: Simon 
Busuttil (PPE)

- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter, Simon Busuttil (rapporteur), die ingaat op de amendementen die op 
zijn advies zijn ingediend, en Mariya Nedelcheva.
Amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 (mondeling) en 9 worden aangenomen. Amendement 7 
wordt ingetrokken. Het advies wordt met algemene stemmen (23 stemmen uitgebracht) 
goedgekeurd.

6. Verzoekschrift 0161/2006, ingediend door Dan Brennan (Ierse nationaliteit), over 
vervuiling in Kilkenny (Ierland) en de gevolgen hiervan voor plaatselijke 
veeboerderijen

Sprekers: de voorzitter, Dan Brennan (indiener verzoekschrift), Mary White, afgevaardigde in 
de Dáil (ter vertegenwoordiging van indiener verzoekschrift), Dr. Tom Slevin (ter 
vertegenwoordiging van indiener verzoekschrift), Dr. James Crill (ter vertegenwoordiging 
van indiener verzoekschrift), Dr. Simon White (ter vertegenwoordiging van indiener 
verzoekschrift), Peter Vajda (vertegenwoordiger van de Commissie), Mairead McGuinness, 
Joe Higgins, Alan Kelly, Peter Jahr, Marian Harkin, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Nessa 
Childers, Angelika Werthmann, Victor Bostinaru en Chrysoula Paliadeli.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de Ierse 
minister van landbouw. Ook wordt besloten een ontwerpresolutie voor te leggen aan het 
Parlement, overeenkomstig artikel 202, lid 2.

7. Verzoekschrift 0710/2008, ingediend door Peter Downes (Ierse nationaliteit), over de 
veiligheidsnorm voor paardrijhelmen

Sprekers: de voorzitter, Peter Downes (indiener verzoekschrift), Dr. Adrian McGoldrick (ter 
vertegenwoordiging van indiener verzoekschrift), Alexandra Jour-Schroeder 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Mairead McGuinness, Marian Harkin, Pascale 
Gruny en Sir Robert Atkins.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Er zal een brief worden toegestuurd aan de verantwoordelijke Commissaris, 
waarin de commissie haar bezorgdheid uitspreekt en verzoekt om snelle maatregelen. 

*
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli, 

ondervoorzitter.
*

8. Verzoekschrift 0992/2008, ingediend door Ger en Bridget Mclaughlin (Britse 
nationaliteit), over hulp bij het onderzoek naar het onverklaarbare ongewoon hoge 
sterftecijfer in hun schaapskudde



PV\803762NL.doc 3/11 PE438.476v01-00

NL

Sprekers: de voorzitter, Gudrun Gallhoff (vertegenwoordiger van de Commissie), Sir Robert 
Atkins, Peter Jahr en David Lowe (hoofd van het secretariaat).
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

9. Verzoekschrift 0454/2009, ingediend door Wendy Clark (Britse nationaliteit), 
namens Port Services (Invergordon) Ltd., over vermeend misbruik van 
machtspositie door de Cromarty Firth Port Authority (Schotland)

Sprekers: de voorzitter, Les Clark (indiener verzoekschrift), Hubert de Broca 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Giles Chichester, Tatjana Zdanoka en Sir Robert 
Atkins. 
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Schotse 
autoriteiten en het Bureau van het VK voor eerlijke handel.

10. Verzoekschrift 959/2004, ingediend door Roberto Jacchia (Italiaanse nationaliteit), 
gesteund door 146 medeondertekenaars, over de Italiaanse wetgeving, de 
administratieve praktijk en de rechtspraak met betrekking tot het wedden op 
sportevenementen

Verzoekschrift 0142/2009, ingediend door R.A.J. (Italiaanse nationaliteit), gesteund 
door 2 medeondertekenaars, over het optreden van de Griekse overheden tegen 
aanbieders van kansspelen in Athene en Thessaloniki (in aanwezigheid van de 
indiener)

Sprekers: de voorzitter, die verklaart dat de OPAP (de Griekse voetbaltoto-organisatie) de 
commissie een brief heeft toegestuurd die onder de leden is rondgedeeld, Roberto Jacchia 
(indiener verzoekschrift), Jean Bergevin (vertegenwoordiger van de Commissie), Simon 
Busuttil, Sir Robert Atkins en Roger Helmer.
Besluit: De behandeling van verzoekschrift 959/2004 afsluiten na het antwoord van de 
Commissie.   Verzoekschrift 0142/2009 niet afsluiten in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie.

11. Verzoekschrift 543/2009, ingediend door Kees van Beek (Nederlandse nationaliteit), 
over vermeend negeren van Europese regelgeving door de Raad voor de 
Kinderbescherming en het Bureau Jeugdzorg in Nederland

Sprekers: de voorzitter, Kees en Jolanta van Beek (indieners van het verzoekschrift), Patrizia 
de Luca (vertegenwoordiger van de Commissie) en Peter Jahr.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Commissie 
en de indiener van het verzoekschrift, aangezien een aantal aspecten nog onduidelijk zijn.  
Ook zal een brief worden gestuurd aan de Nederlandse minister voor Jeugd en Gezin.

12. Verzoekschrift 0901/2008, ingediend door David Skinner (Britse nationaliteit), 
namens de Christian Business Owners Interest Association, over het fundamentele 
recht op 'negatieve vrijheid van vereniging' 

Sprekers: de voorzitter, David Skinner (indiener verzoekschrift), Stefan Olsson en Sjoerd 
Feenstra (vertegenwoordigers van de Commissie), Peter Jahr en Mairead McGuinness. 
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de Zweedse 
autoriteiten, met name het Ministerie voor het midden- en kleinbedrijf.
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*
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

*

13. Groenboek van de Europese Commissie over een Europees burgerinitiatief –
COM(2009)622 definitief

- gedachtewisseling

Sprekers: de voorzitter, Mario Paulo Tenreiro (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Melody Ross (ter vertegenwoordiging van "Cittadinanzattiva"), Michael Efler (ter 
vertegenwoordiging van "Mehr Demokratie"), Tony Venables (ter vertegenwoordiging van 
"European Citizen Action Service"), Mairead McGuinness, Gerald Häfner, Victor Bostinaru, 
Jaroslaw Leszek Walesa, Mariya Nedelcheva en Marian Harkin.
Besluit: De leden wijzen op het belang van deze kwestie en op de rol van de Commissie 
verzoekschriften, die deze zaak op de voet zal blijven volgen. De verenigingen worden 
bedankt voor hun deelname en voor hun positieve commentaar op de procedurele 
mogelijkheden voor het burgerinitiatief. De commissie besluit advies te zullen uitbrengen 
over deze kwestie zodra de Commissie formeel het voor april geplande voorstel voor een 
verordening heeft ingediend.

*
*  *

De vergadering wordt om 18.37 uur geschorst.
*

*  *

Donderdag, 28 januari in de voormiddag

14. Coördinatorenvergadering (achter gesloten deuren – 9.00 – 10.00 uur)

*
De vergadering wordt geopend om 10.30 uur onder voorzitterschap van Chrysoula 

Paliadeli, ondervoorzitter.
*

15. Besluiten van de coördinatoren

a. Organisatie van de commissie
Zoals voorgesteld op de vorige coördinatorenvergadering heeft het secretariaat op 14 januari 
een ontmoeting gehad met de adviseurs van de fracties om de richtsnoeren en de voorgestelde 
wijzigingen te bespreken. Besloten wordt dat er nog meer vergaderingen nodig zijn om een 
aantal tegenstrijdigheden en herhalingen in het ontwerp van wijziging van de PPE/S&D te 
corrigeren. In dit stadium blijkt er geen grote onenigheid te bestaan en tekent zich een brede 
consensus af.

b. Voor bepaalde categorieën verzoekschriften verantwoordelijke leden (rapporteurs)
De coördinatoren van ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE en EFD verklaren dat het voorstel hun 
niet geheel duidelijk is en dat zij meer tijd nodig hebben om de zaak te overwegen.
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c. Aanwezigheid van indieners van verzoekschriften bij commissievergaderingen en 
mogelijke financiële ondersteuning
Op verzoek van de fracties heeft het secretariaat de benodigde statistieken gepresenteerd.  De 
coördinatoren betuigen hun tevredenheid over de verschafte verduidelijkingen.

d. Ontwerpprogramma voor het studiebezoek aan Huelva 16-18 februari 2010
Carlos José Iturgaiz Angulo wordt toegevoegd aan de lijst van ex officio-leden en het 
ontwerpprogramma wordt goedgekeurd.

e. Verzoekschriften over de Griekse mededingingsautoriteit
Overeenkomstig het besluit van de coördinatoren van 2 september 2009 is de indieners van de 
verzoekschriften gevraagd om commentaar op de brief  d.d. 24 juli van Commissaris Neelie 
Kroes. Eén indiener heeft geantwoord. Op grond daarvan wordt besloten de behandeling van 
de betrokken verzoekschriften (nrs. 686/2006, 130/2007, 96/2008, 103/2008 en 1003/2008) af 
te sluiten.

f. Studiebezoek aan Oostenrijk
Besloten wordt het voorgestelde studiebezoek aan Oostenrijk op de volgende 
coördinatorenvergadering te bespreken. Het studiebezoek is dus nog niet goedgekeurd.

16. Advies over biodiversiteit (2009/2108(INI)) Rapporteur: Victor Bostinaru (S&D)
- eerste gedachtewisseling
Victor Bostinaru schetst de hoofdlijnen van een werkdocument dat ten grondslag zal liggen 
aan een advies, en verklaart dat de leden het ontwerp volgende week zullen ontvangen.

Sprekers: de voorzitter, Victor Bostinaru (rapporteur), en Francois Kremer en Anne Teller 
(vertegenwoordigers van de Commissie).

*
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

*

17. Verklaring van een afgevaardigde van de Italiaanse regering en van een 
afgevaardigde van het regionaal bestuur, betreffende de in de volgende 
verzoekschriften aan de orde gestelde onderwerpen:

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 bij afvalverwijdering vrijgekomen dioxines

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
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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 0587/2007, ingediend door Marina Salvadore (Italiaanse 
nationaliteit), over de ernstige gezondheidsproblemen in Campania en de 
verantwoordelijkheden van regionale en plaatselijke autoriteiten

Verzoekschrift 1082/2008, ingediend door Raffaele Pacilio (Italiaanse nationaliteit) 
over het illegaal verbranden van autobanden en andere 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)

en 

18. Verzoekschrift 0955/2008, 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, Roberto Adam (bureau van het voorzitterschap van de Raad van 
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Ministers, hoofd van het Departement voor EU-beleid), Raimundo Santacroce (coördinator 
afvalbeheer in Campanië), Ettore Figliolia (kabinet van de ondervoorzitter van de Raad van 
Ministers, gevolmachtigd voor de huisvuilcrisis in Campanië), Tommaso Esposito  (indiener 
verzoekschrift), Pia Bucella (vertegenwoordiger van de Commissie), Judith Merkies, 
Margrete Auken en Crescenzio Rivellini.
Besluit: Verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. De voorzitter verklaart dat de toestemming voor een studiebezoek aan Campanië
nog in behandeling is. De commissie spreekt haar bezorgdheid uit over de volgende kwesties: 
status van bestaande stortterreinen, illegaal storten van afval op land en in zee, de kosten van 
vuilverbrandingsinstallaties en de conformiteit met de aanbestedingsregels, volksgezondheid 
in betrokken gemeenten, giftig afval en terugwinning.

*
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Willy Meyer, ondervoorzitter.

*

19. Verzoekschrift 260/1999, ingediend door Daniel Pequeño Prado (Spaanse 
nationaliteit), gesteund door meer dan 4 000 medeondertekenaars, over de met 
communautaire kredieten gebouwde installatie voor de zuivering van stedelijk 
afvalwater in Vigo

Verzoekschrift 462/2006, ingediend door het 'Plataforma Pola Defensa da Ría de 
Vigo' (Spaans) over de bescherming van de Galicische kust, met name de Baai van 
Vigo, tegen vervuiling en milieuschade

Verzoekschrift 0138/2009, ingediend door Antonio Lores Franco (Spaanse 
nationaliteit), namens het platform voor de bescherming van de Ensenada de San 
Simón, over de aantasting van het milieu in het estuarium van Vigo

Sprekers: de voorzitter, Daniel Pequeño Prado (indiener verzoekschrift), Serzio Regueira 
Gómez (indiener verzoekschrift), Antonio Lores Franco (indiener verzoekschrift), José 
Manuel Servert Martin (vertegenwoordiger van de Commissie), Pablo Arias Echeverría, 
Margrete Auken en Miguel Angel Martínez Martínez.
Besluit: Verzoekschriften niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. De mogelijkheid van een studiebezoek wordt op de volgende vergadering 
besproken. De kwesties die in het meest recente verzoekschrift aan de orde zijn gesteld, 
moeten los worden gezien van de overige twee verzoekschriften, net betrekking waartoe 
inbreukprocedures lopende zijn.

*
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

*

De behandeling van agendapunten 20, 21, 22 en 23 wordt uitgesteld.

22. Verzoekschriften ingeschreven onder B
Verzoekschriften 685/2004, 74/2005, 969/2005, 978/2005, 465/2006, 480/2006, 745/2006, 
507/2007, 1238/2007, 262/2008, 339/2008, 403/2008, 515/2008, 675/2008, 1050/2008, 
1077/2008, 1133/2008, 1333/2008, 1585/2008, 1334/2008, 1669/2008, 1679/2008, 
1723/2008, 52/2009, 164/2009, 446/2009, 481/2009, 477/2009, 565/2009, 621/2009, 
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623/2009, 633/2009, 639/2009, 664/2009, 718/2009, 707/2009, 721/2009, 744/2009, 
764/2009 en 765/2009 worden afgesloten naar aanleiding van het schriftelijke antwoord van 
de Commissie. 

Verzoekschriften 357/2006, 980/2007, 1039/2007, 716/2008, 585/2009 en 589/2009 worden 
uit deel B geschrapt en tijdens een volgende vergadering onder deel A behandeld.
23. Datum en plaats volgende vergadering 

Brussel 
Dinsdag 23 februari 2010, 9.00 – 12.00 uur en 15.00 – 18.30 uur

De vergadering wordt om 12.45 uur gesloten.
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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 (1,2), Willy Meyer (1,2), Ágnes Hankiss (1,2)

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

Elena Băsescu(2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny(1), Peter Jahr, (1,2) Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva (1), Ernst 
Strasser(1), Jarosław Leszek Wałęsa (1), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies(2), Adina-Ioana Vălean (2), 
Margrete Auken(2), Oriol Junqueras Vies(1), Tatjana Ždanoka(1,2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (1,2) Bairbre de Brún(1), 
Nikolaos Salavrakos(1,2), Angelika Werthmann,(1,2) Miguel Angel Martínez Martínez(2)

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

Pablo Arias Echeverría (2), Mairead McGuinness (1), Axel Voss(1), Alan Kelly (1), Sylvana Rapti(2), Marian Harkin(1,2), Gerald 
Häfner (1,2), Robert Atkins(1), Joe Higgins(1), Ioannis Tsoukalas (1)

187 (2)

193 (3)

Nessa Childers (1), Crescenzio Rivellini (2), Pat Gallagher (1), Francisco José Millán Mon (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

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'/ 
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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

Peter Downes, Dr Adrian McGoldrick, Dan Brennan, Wendy Rose Clark, Les Clark, Nicholas Finney, John Stevenson, Roberto 
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