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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2010)04_26_27

PROTOKOL
Møde den 26. april 2010 kl. 15.00-18.30

og 27. april 2010 kl. 09.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 26. april 2010 kl. 15.05 under forsæde af Erminia Mazzoni 
(formand).

1. Vedtagelse af dagsorden PETI_OJ (2010)184_1

Formanden oplyste, at mødet havde to hovedemner. Det første emne er spørgsmål vedrørende 
grundlæggende rettigheder for personer med handicap og præsenteres af Kathy Sinnot fra 
Irland, tidligere næstformand for udvalget, og af Alain Faure på vegne af Det Europæiske 
Handicapforum. Det tilsvarende andragende blev registreret med næsten 
1.500.000 underskrifter. I denne del af mødet vil udvalget ligeledes se på børns rettigheder –
både i forhold til handicapspørgsmål og i forhold til beskyttelse af børn.

Den anden del af mødet vil behandle spørgsmål vedrørende fødevarer og sundhed, herunder 
sager såsom gmo'er og kosttilskud. Følgende andragere vil være til stede:

- punkt 5: Kathy Sinnott og Alain Faure.
- punkt 7 og 8: Vasilios Katsioulis.
- punkt 15: Jacqueline de Croÿ.
- punkt 17: Brian John.
- punkt 19: Jill Bell og Robert Verkerk.

Formanden påpegede endvidere, at udvalget tirsdag morgen efter koordinatormødet vil 
behandle udvalgets årsberetning for 2009. Beretningen præsenteres af Carlos José Iturgaiz 
Angulo, og Victor Bostinarus præsenterer udkastet til udtalelse om biodiversitetsspørgsmålet, 
som der tidligere er blevet offentliggjort et arbejdsdokument om.



PE441.180v01-00 2/14 PV\815347DA.doc

DA

Dagsordenen vedtoges.

2. Godkendelse af protokollerne fra møderne den:
  
-   23. februar 2010    
-   22.-23. marts 2010

Protokollerne godkendtes.

3. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at bilaget til formandens noter med henstillinger om genoptagelse, 
afslutning eller tilbagetrækning af andragender var blevet omdelt til alle medlemmer for en 
uge siden. Da der ikke var modtaget kommentarer, blev henstillingerne betragtet som 
godkendt. 

4. Diverse sager

Ingen.

5. Andragende 0360/2009 af Kathy Sinnott, irsk statsborger, for European Disability 
Federation, og 1.364.984 medunderskrivere, om rettigheder for personer med 
handicap ("1 million 4 disability")

Indlæg: Formanden, Kathy Sinnott (andrager), Alain Faure (andrager), Maria Zuber 
(Kommissionen), Kinga Göncz, Sylvana Rapti, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, 
Michael Cashman, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, Tatjana Ždanoka, Iliana Malinova 
Iotova, Maria Zuber (Kommissionen), Kathy Sinnot (andrager), Alain Faure (andrager) 
og Michael Cashman

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent og sendes til LIBE-udvalgets ordfører for 
ligebehandlingsdirektivet med anmodning om at tage højde for dette i ordførerens 
rapport. Der ville blive sendt et brev til Rådet med anmodning om at fremskynde 
behandlingen af ligebehandlingsdirektivet.

6. Andragende 0385/2008 af Anna Schnackers, nederlandsk statsborger, om 
anerkendelse af handicappede personers identitetskort i hele Europa

Indlæg: Formanden, Maria Zuber (Kommissionen), Kinga Göncz, Michael Cashman og 
Sylvana Rapti

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, mens der afventedes yderligere oplysninger 
fra Kommissionen, navnlig vedrørende harmoniseringsprocessen.

7. Andragende 0142/2006 af Wasilios Katsoulis, tysk statsborger, om tyske 
forsikringsselskabers forskelsbehandling af handicappede
og
Andragende 0609/2008 af Vasilios Katsioulis, græsk statsborger, om tyske 
forsikringsselskabers forskelsbehandling af handicappede og Domstolens seneste 
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dom vedrørende ugyldighed af kontrakter, der indeholder bestemmelser, som 
diskriminerer på grund af handicap

Indlæg: Formanden, Vasilios Katsioulis (andrager), Stefan Olsson (Kommissionen), 
Michael Cashman, Carlos José Iturgaiz Angulo, Sylvana Rapti, Tatjana Ždanoka, 
Michael Cashman, Nikolaos Salavrakos og Vasilios Katsioulis (andrager)

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, mens der afventedes yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Der ville blive sendt et brev til Rådet, og muligheden for en mundtlig 
forespørgsel til Rådet burde overvejes. 

Kl. 16.25 fortsatte mødet under forsæde af Chrysoula Paliadeli (næstformand).

8. Andragende 1402/2009 af Vasilios Katsioulis, græsk statsborger, om manglende 
støtte til elever med fysiske eller psykiske handicap i Europaskolerne

Indlæg: Formanden, Vasilios Katsioulis (andrager), Nikolaos Salavrakos, Christiane 
Bardoux (Kommissionen), Sylvana Rapti, Michael Cashman, Angelika Werthmann, 
Carlos José Iturgaiz Angulo, Kinga Göncz, Proinsias De Rossa, Vasilios Katsioulis 
(andrager) og formand

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, mens der afventedes yderligere oplysninger 
fra Kommissionen.

Kl. 17.30 fortsatte mødet under forsæde af Erminia Mazzoni (formand).

9. Andragende 0840/2007 af Teresa Hayes, irsk statsborger, og 12 medunderskrivere, 
om den irske regerings forsømmelighed og ligegyldighed over for 
uddannelsessystemet for mindreårige ramt af autisme

Indlæg: Formanden, Silvio Grieco (Kommissionen), Proinsias De Rossa og Joe Higgins

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, mens der afventedes yderligere oplysninger 
fra Kommissionen. Andragendet burde indgå i brevet til Rådet som omtalt under punkt 5. 

10. Andragende 1696/2008 af Jacqueline de Croy, belgisk statsborger, for Fondation 
Princesses de Croy, om behovet for at træffe foranstaltninger til at bekæmpe den 
seksuelle udnyttelse af børn og støtte ofrene for dette misbrug

Indlæg: Formanden, Jacqueline de Croÿ (andrager) og Cesar Alonso Iriarte 
(Kommissionen)

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, mens der afventedes yderligere oplysninger 
fra Kommissionen vedrørende vedtagelsen af Rådets rammeafgørelse til ophævelse af 
Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA.

11. Andragende 0813/2008 af John Brian, britisk statsborger, om påståede 
overtrædelser af de generelle principper for Det Europæiske 
Fødevaresikkerhedsagentur (EFSA) i forbindelse med behandlingen af ansøgninger 
vedrørende genetisk modificerede fødevarer
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Indlæg: Formanden, Brian John (andrager), Sébastien Goux (Kommissionen), Sandrine 
Bélier, Jill Evans, Joe Higgins, Victor Boştinaru og Margrete Auken

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent. Der ville blive anmodet om en udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Muligheden for at arrangere en 
fælles høring med ENVI burde overvejes.

12. Andragende 1037/2007 af Jill Bell, irsk statsborger, for den irske sammenslutning af 
helseforretninger, om direktiv 2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud
og
Andragende 1184/2007 af Grace Kinirons, irsk statsborger, for Nutritional 
Therapists of Ireland, om direktiv 2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud
og
Andragende 1419/2008 af Robert Verkerk, britisk statsborger, for Alliance for 
Natural Health, om yderst påkrævet revidering af risikovurderingen og 
kontrolmulighederne i forbindelse med den påtænkte begrænsning af forbrugernes 
adgang til vitaminer og mineraler
og
Andragende 1849/2008 af Alan G. Ruth, irsk statsborger, for den irske 
sammenslutning af helseforretninger, om direktiv 2002/46/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud
og
Andragende 0415/2009 af P. A., svensk statsborger, om direktiv 2002/46/EF om 
indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud

Indlæg: Formanden, Robert Verkerk (andrager), Basil Mathioudakis (Kommissionen), 
Robert Verkerk (andrager), Jill Bell (andrager) og Victor Boştinaru

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent. Der ville blive anmodet om en udtalelse fra 
Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed.

Mødet hævet kl. 18.49.

* * *

Tirsdag den 27. april 2010 kl. 09.00-12.30

13. Koordinatormøde – kl. 09.00-10.00 (for lukkede døre)

***
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Mødet genoptaget tirsdag den 27. april 2010 kl. 10.07 under forsæde af Chrysoula Paliadeli 
(næstformand).

14. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger

1. Forslag til forordning om borgerinitiativet. Som følge af den afgørelse, der blev 
truffet på sidste møde, var der blevet sendt en skrivelse til formanden for 
Udvalgsformandskonferencen, hvori der blev anmodet om tilladelse til at samarbejde 
med AFCO i henhold til bestemmelserne i forretningsordenens artikel 50. Da AFCO dog 
ikke havde udpeget en ordfører endnu, blev koordinatorerne enige om at udsætte 
overvejelser af enhver art vedrørende udpegelsen af en PETI-ordfører indtil næste 
koordinatormøde den 4. maj 2010.

Opfølgning på debatten med andragerne og de spanske myndigheder vedrørende 
"Ley de Costas". Koordinatorerne henviste til et brev fra den spanske premierminister, 
José Luis Rodriguez Zapatero, til præsident Jerzy Buzek. De blev enige om, at der ville 
blive taget højde for dette brev ved at anmode præsident Buzek om at skrive til den 
spanske premierminister, idet spørgsmålet om loven om kystområder bliver rejst, navnlig 
med ham, og at opfordre til et specifikt svar så hurtigt som muligt. Det blev aftalt, at der 
skal træffes en afgørelse vedrørende yderligere foranstaltninger i forbindelse med loven 
om kystområder, så snart udvalget har fået dette svar – via præsident Buzek.

2. Afgørelse om indvendinger fra medlemmer af Europa-Parlamentet om 
sammenfatnings-, oplysnings- og anbefalingsdokumenter

Koordinatorerne bemærkede, at de ikke var blevet gjort opmærksom på nogen udestående 
afgørelser vedrørende indstillinger med hensyn til opfyldelse af betingelser.

3. Drøftelse af forslaget til dagsorden til det næste udvalgsmøde

Koordinatorerne godkendte forslaget til dagsorden til udvalgsmødet den 31. maj og den 
1. juni. De bemærkede, at sekretariatet arbejdede på del "B", og at dagsordenen vil blive 
omdelt hurtigst muligt.  

4. Valg af ordførere, betænkninger, udtalelser og beslutninger

- Borgerinitiativ. Afgørelsen om udpegelsen af en ordfører for borgerinitiativet 
blev udsat.
- Ombudsmandens årsberetning for 2009. Den Europæiske Ombudsmand vil 
officielt fremlægge sin årsberetning for udvalget på mødet den 4. maj 2010. 
Koordinatorerne blev enige om, at udvalgets ordfører for denne beretning vil blive 
udpeget af PPE-Gruppen.
- Særlig beretning fra Ombudsmanden om Kommissionens manglende 
samarbejde i klage 676/2008/RT. Den særlige beretning omhandler Kommissionens 
manglende vilje til at tilvejebringe oplysninger om kommunikation mellem 
Kommissionen og Porsche AG. Koordinatorerne udpegede Chrysoula Paliadeli 
(næstformand, S&D) som ordfører for denne beretning.
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- Udtalelse til Budgetudvalget vedrørende Ombudsmandens budget 2011. 
Koordinatorerne blev enige om, at udvalgets ordfører for denne udtalelse skal udpeges 
af ALDE-Gruppen.

5. Delegationer

- Undersøgelsesrejse til Campania. Koordinatorerne havde fået besked om, at 
delegationsmedlemmerne ville tage af sted til Campania efter mødet. De bemærkede, 
at programmet for dette besøg var blevet godkendt af myndighederne og de officielle 
delegationsmedlemmer.
- Undersøgelsesrejse til Østrig. Koordinatorerne påpegede, at forberedelserne 
til dette besøg, der skule finde sted fra den 2. til den 4. juni 2010, var i gang. Udvalgets 
delegation ville blive ledet af Rainer Wieland (PPE, DE) med Iliana Malinova Iotova 
(S&D, BG) som andet delegationsmedlem. De andre politiske grupper blev anmodet 
om indbyrdes at blive enige om at udpege et tredje medlem.

6. Diverse sager
  

- Web- og internetportal. Koordinatorerne bemærkede med bekymring, at 
Europa-Parlamentets myndigheder havde afvist forslagene om forbedringer af dets 
websted. Disse forbedringer, der var blevet fremlagt af udvalget, ville have sikret 
bedre adgang for europæiske borgere til proceduren for andragender. Koordinatorerne 
blev enige om at sende et brev til Europa-Parlamentets myndigheder om dette. 
Udvalget vil bestræbe sig på at fortsætte med at forfølge målet med at udvikle Europa-
Parlamentets webportal, da afstemningen på plenarmøder i forbindelse med udvalgets 
årsberetning i en række tilfælde har vist opbakning til dette.  
- Andragende af Andrea D'Ambra (0417/2009). Dette andragende, som er 
blevet støttet af omkring 500 personer via e-mail, vedrører organisationen af valg i 
Italien. Andrageren henviste til sin modstand mod at tillade personer med plettede 
straffeattester at stille op som kandidater ved valg, herunder valg til Europa-
Parlamentet. Der er blevet anmodet om en udtalelse fra AFCO, og AFCO anså sagen 
for at henhøre under de enkelte medlemsstaters ansvarsområde. Efter dette svar indgik 
andrageren i en dialog med formanden, en række medlemmer og Den Europæiske 
Ombudsmand. Koordinatorerne aftalte, at der skulle sendes et brev til andrageren, 
hvori han oplyses om udviklingerne i AFCO, navnlig vedrørende drøftelsen af Andrew 
Duffs udkast til betænkning om ændring af loven om valg af medlemmer til Europa-
Parlamentet. Dette vil ikke blive drøftet yderligere i udvalget.   
- Andragende af Marinella Colombo (1614/2009). Dette andragende vedrørte 
funktionen af det tyske børneværn (Jugendamt), som havde været genstand for mange 
andragender i løbet af den sidste valgperiode. Disse andragender havde indeholdt 
alvorlige påstande vedrørende de tyske myndigheders måde at håndtere sådanne sager 
på. Andragenderne blev afsluttet på grundlag af et arbejdsdokument. Andrageren og en 
række andre prøvede nu at få støtte til at genåbne sagen. Koordinatorerne var enige om 
at sende endnu et brev til den nye tyske minister for familieanliggender, men 
beslutningen desangående ville ikke blive endeligt truffet før næste møde for i første 
omgang at give grupperne mulighed for at drøfte sagen med deres tyske medlemmer.

15. Årsberetning 2009 om Udvalget for Andragenders drøftelse i 2009 (2009/2139 (INI))
Ordfører: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE)
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Ordføreren forelagde sit udkast til betænkning.

Indlæg: Formanden, Carlos José Iturgaiz Angulo (ordfører), William Floyd 
(Kommissionen), Kinga Göncz, Diana Wallis, María Muñiz De Urquiza, Peter Jahr og 
Liam Cashman

Tidstabel:
Frist for ændringsforslag: den 6. maj 2010 kl. 18.00
Afstemning i udvalg: den 1. juni 2010
Afstemning på plenarmødet: juli 2010

Kl. 11.00 overtog Willy Meyer (næstformand) forsædet.

16. Udtalelse om biodiversitet (2009/2108(INI))
Ordfører: Victor Boştinaru (S&D)

Ordføreren forelagde sit udkast til betænkning.

Indlæg: Formanden, Victor Boştinaru (ordfører), François Kremer (Kommissionen), 
Margrete Auken og Peter Jahr

Kl. 11.10 fortsatte mødet under foræde af Erminia Mazzoni (formand).

17. Andragende 1098/2007 af Juan Antonio Carrasco Ragel, spansk statsborger, for 
Plataforma Por El Estudio Epidemologico, om gennemførelse af en integreret 
epidemiologisk undersøgelse for indbyggerne i både Gibraltar amt (Andalusien, 
Spanien) og Gibraltar (Det Forenede Kongerige)
og
Andragende 0615/2009 af Justine Olivero, britisk statsborger, og 237 
medunderskrivere, om stigningen i kræfttilfælde i Campo de Gibraltar og 
Gibraltarklippen

Indlæg: Formanden, Peter Vajda (Kommissionen) og Willy Meyer

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent. Der ville blive sendt et brev til de 
pågældende myndigheder i Spanien og Det Forenede Kongerige med anbefaling af, at der 
gennemføres en epidemiologisk undersøgelse.

18. Andragende 0439/2009 af Elsa Aimone, italiensk statsborger, og 86 
medunderskrivere, om patienter med Tarlovs cyster

Indlæg: Formanden og Antoni Montserrat (Kommissionen)

Afgørelse: Andragendet afsluttes.

19. Andragende 0276/2008 af Roberto Giurastante, italiensk statsborger, for 
Greenaction Transnational, om forurening fra losseplads med giftigt affald i 
feriebyen Barcola nær Trieste (Italien)
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Indlæg: Formanden, José Diaz del Castillo (Kommissionen) og Margrete Auken

Afgørelse: Andragendet afsluttes.  

Iliana Malinova Iotova tog ordet vedrørende andragenderne om bulgarske børn. Formanden 
forklarede, at disse andragender vil være på dagsordenen til et af de næste møder.  

20. Andragende 0181/2009 af Karl Wezel, tysk statsborger, om strømproduktion med 
palmeolie og den deraf følgende forurening

Indlæg: Formanden, Günter Raad (Kommissionen), Peter Jahr og Margrete Auken

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent. Der ville blive anmodet om yderligere 
oplysninger fra Kommissionen, andrageren og de tyske myndigheder.

21. Andragende 1337/2008 af Nayden Chakarov, bulgarsk statsborger, og 12 
medunderskrivere, om Maritza-Iztok-kraftværket og forureningen af området 
omkring den bulgarske by Stara Zagora
og
Andragende 1865/2009 af I.P, bulgarsk statsborger, om luftforurening i byen Stara 
Zagora i det centrale Bulgarien

Indlæg: Formanden, Peter Vajda (Kommissionen) og Margrete Auken

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, mens der afventedes yderligere oplysninger 
fra Kommissionen.

22. Andragende 1501/2008 af Dionisia Avgerinopoulou, græsk statsborger, og 3 
medunderskrivere, om manglende håndhævelse af EU's retsakter i forbindelse med 
minedrift på den græske ø Milos

Indlæg: Formanden, William Floyd (Kommissionen) og Margrete Auken

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, mens der afventedes yderligere oplysninger 
fra Kommissionen.

23. Andragende 1318/2008 af Joanna Smolinska, polsk statsborger, for miljøforeningen 
‘Stowarzyszenie Milosnikow Krowiarek’, om manglende overholdelse af EU's 
miljølovgivning i forbindelse med minebrydning af aggregat i nærheden af et 
Natura 2000 område i Sydpolen

Indlæg: Formanden, François Kremer (Kommissionen) og Margrete Auken

Afgørelse: Andragendet skulle holdes åbent, mens der afventedes yderligere oplysninger 
fra Kommissionen.

24. Andragende 0884/2009 af D.D., britisk statsborger, for beboerne i St Kingsmark 
Chepstow, om påstået forsømmelse fra Welsh Water plc, for så vidt angår 
afhjælpning af kloakeringsproblemer og stank i St Kingsmark
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Indlæg: Formanden og Helmut Bloech (Kommissionen)

Afgørelse: Andragendet afsluttes.

Drøftelsen af dagsordenens punkt 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18 og 20 blev udsat.

25. Andragender under B

Andragende 0771/2004, 0458/2007, 1029/2007, 0467/2008, 0603/2009, 0912/2009, 
0958/2009, 0959/2009, 1098/2009, 1110/2009, 1139/2009, 1149/2009, 1150/2009, 
1152/2009, 1177/2009, 1327/2009, 1354/2009, 1429/2009 og 1476/2009 blev afsluttet på 
grundlag af Kommissionens skriftlige svar.

o O o

26. Tid og sted for næste møde:

Tirsdag den 4. maj 2010 kl. 09.00-12.30 og kl. 15.00-18.30

Mødet hævet kl. 12.20.

Bilag: Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde 
(den 22.-23. marts 2010).



PE441.180v01-00 10/14 PV\815347DA.doc

DA

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), Ágnes Hankiss (2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Willy Meyer (2), Chrysoula Paliadeli (1,2)

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

Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1,2), Victor Boştinaru  (1,2), Michael Cashman  (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (1), 
Pascale Gruny (2), Peter Jahr  (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Judith A. Merkies (1),Mariya Nedelcheva (1,2), Iliana Malinova Iotova 
(1,2) Nikolaos Salavrakos (1,2), Adina-Ioana Vălean (2), Jarosław Leszek Wałęsa  (2), Diana Wallis (2), Angelika Werthmann (1,2), 
Rainer Wieland (2) Tatjana Ždanoka (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

Sandrine Bélier  (1), Daniel Caspary (1), Kinga Göncz (1,2), Joe Higgins (1,2), Sylvana Rapti  (1)

187 (2)

193 (3)

Bastiaan Belder (1), Proinsias De Rossa  (1), Jill Evans  (1), María Muñiz De Urquiza (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) 26.4.2010
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(2) 27.4.2010

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

Kathy Sinnott, Alain Faure, Vasilios Katsioulis, Jacqueline de Croÿ-Solre, Jan Boeykens, Patricia Poupard, Manuel Rodriguez-Larrain, 
Brian Stephen John, Jill Bell, Robert Verkerk

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

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

William Floyd, Anna Wlazlo, Maria Zuber, Stefan Olsson, Christiane Bardoux, Silvio Grieco, Cesar Alonso Iriarte, Sebastien Goux, 
Basil Mathioudakis, Peter Vajda, Antoni Montserrat, Jorgo Diaz, Gabriele Kremer, Chiara Orsini, François Kremer, Liam Cashman, 
José Diaz del Castillo, Günter Raad, Helmut Bloech, Marek Stavinoka, Jean-Luc Feugier, Nadine Verhoeren, Rafael K. Polo-Guardo, 
Lucas Borrle

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

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

Fiona Hamilton, Jaina Stavena, Constance Colin

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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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

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, Carolina Lecocq-Perez, Carolyn Leffler-Roth, Alina-Gabriela Vasile

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Sybille Pecsteen de Buystwerve

* (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/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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