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Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2010)06_01-05_31

NOTULEN
van de vergadering van maandag 31 mei 2010, 15.00 – 18.30 uur

en dinsdag 1 juni 2010, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 31 mei 2010 om 15.15 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni, voorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 442.831)

 Ondervoorzitter Chrysoula Paliadeli kan de vergadering niet bijwonen en verontschuldigt 
zich bij de commissie.

 Indieners zullen aanwezig zijn bij de behandeling van de punten 7 (verzoekschrift nr.
982/2009), de vertegenwoordiger van de onderneming in kwestie heeft gevraagd om een 
verklaring af te mogen leggen, 11 (verzoekschrift 1274/2009), 12 (verzoekschrift 
1518/2008), 13 (verzoekschrift 777/2009) en 14 (verzoekschrift 632/2008).

 Morgen zullen de indieners van punt 19 (verzoekschrift 1682/2008) en de provinciale 
autoriteiten van Huelva aanwezig zijn bij de presentatie van het werkdocument over het 
studiebezoek aan Huelva en nemen zij deel aan het gesprek. Een kopie van het verslag is 
uitgedeeld aan de leden. Mevrouw Gruny vraagt om punt 19 uit te stellen tot na de 
behandeling van de punten 20-26, naar 11.15 uur, omdat zij niet aanwezig kan zijn in 
verband met haar verplichtingen ten aanzien van de Commissie werkgelegenheid en 
sociale zaken.

 De commissie keurt morgen rond 10.00 uur het jaarlijks activiteitenverslag 2009 van de 
Commissie verzoekschriften van de heer Iturgaiz goed, waarop een mondeling 
amendement is ingediend, en keurt daarna het advies van de heer Boştinaru goed over de 
uitvoering van de Europese wetgeving betreffende het behoud van biodiversiteit, waarop
eveneens een mondeling amendement is ingediend.

 Er rijzen geen bezwaren tegen de lijst van aanbevelingen inzake de afsluiting of 
heropening van verzoekschriften, die een week voor de vergadering ter bestudering onder 
de leden is verspreid. Derhalve worden de verzoekschriften 897/2007 en 705/2009
heropend, en de verzoekschriften 173/2010, 1790/2008, 1220/2009 en 71/2010 
afgesloten.



PE442.907v01-00 2/11 PV\818879NL.doc

NL

De ontwerpagenda wordt ongewijzigd aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van 26 en 27 april 2010

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter: Erminia Mazzoni deelt het volgende mee:

De Commissie verzoekschriften heeft van de Conferentie van voorzitters, waarvan de 
leden bijeengekomen zijn in Straatsburg, toestemming gekregen om overeenkomstig 
artikel 50 van het Reglement samen met de Commissie constitutionele zaken een verslag 
op te stellen over het Europees burgerinitiatief. De commissie heeft toestemming 
gekregen om corapporteurs aan te stellen. Dit wordt morgen besproken tijdens de 
coördinatorenvergadering.

4. Rondvraag: geen

5. Nr. 986/2006, ingediend door Theodoros Dalmaris (Griekse nationaliteit), over de 
schending van Griekse en communautaire bepalingen betreffende speciale 
voorwaarden voor de erkenning van inrichtingen die zich bezighouden met de 
groothandel of verkoop van producten van dierlijke oorsprong

Sprekers: Magali Lenoel (vertegenwoordiger van de Commissie), Sylvana Rapti, 
Nikolaos Salavrakos.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van een schriftelijke bevestiging van 
de Commissie.

6. Nr. 33/2009, ingediend door Klaus Landahl (Duitse nationaliteit), over de vermelding 
van de oorsprong en herkomst van voedingsmiddelen

Spreker: Alexandra Nikolakopoulou (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie en 
ter informatie naar de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming sturen.

7. Nr. 982/2009, ingediend door Birgit Meyer (Duitse nationaliteit), over het van de markt 
halen van een zonnebrandcrème, naar verluidt ten gevolge van een EU-verordening, en
Nr. 1055/2009, ingediend door Sylvia Rögele (Duitse nationaliteit), over het feit dat 
haar favoriete zonnebrandcrème van de markt is gehaald, en
Nr. 1194/2009, ingediend door Waltraud Kurz (Duitse nationaliteit), over het van de 
markt halen van een zonnebrandcrème, naar verluidt ten gevolge van een EU-
verordening

Sprekers: Agnes Wulff (vertegenwoordiger van indiener), Roman Mokry 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Angelika Werthmann, Peter Jahr, Margrete 
Auken.
Besluit: verzoekschriften afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

8. Nr. 1428/2009, ingediend door J.B. Koster (Nederlandse nationaliteit), over 
proefdiervrije cosmetica

Sprekers: Susanne Höke (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr, Margrete 
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Auken, Roger Helmer, Victor Boştinaru.
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie. 

9. Nr. 915/2008 ingediend door Dorothea Erndt (Duitse nationaliteit), over de situatie op 
het Duitse dierproevenlaboratorium Covance en een verbod op dierproeven met grote 
mensachtigen
Nr. 1063/2008, ingediend door Emily McIvor (Britse nationaliteit), gesteund door 
150 000 medeondertekenaars, over een verbod op dierproeven
Nr. 1248/2009, ingediend door E.C. Chadwick (Britse nationaliteit), over dierproeven
Nr. 1502/2009, ingediend door Bettee Hemingway (Britse nationaliteit), gesteund door 
5 medeondertekenaars, over een verbod op dierproeven

Spreker: Susanna Louhimies (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: verzoekschriften afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

10. Nr. 252/2008, ingediend door Suzanne Thorpe (Britse nationaliteit), over een verbod op 
het gebruik van beagles en beaglepuppies voor experimenten op dieren, en
Nr. 0805/2009, ingediend door Andreas Otto (Duitse nationaliteit), over dierproeven

Spreker: Susanna Louhimies (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

11. Nr. 1274/2009, ingediend door Rachel Mullen (Ierse nationaliteit), namens Equality and 
Rights Alliance, over de ontslagen door de Ierse regering, die van invloed zijn op het 
functioneren van de Autoriteit voor Gelijkheid

Sprekers: Rachel Mullen en Orlagh O'Farrell (indieners), Claire Smith 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Joe
Higgins, Victor Boştinaru.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. De Commissie wordt verzocht deze kwestie met Ierland te bespreken.

*
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José Iturgaiz Angulo,

ondervoorzitter.
*

12. Nr. 0997/2007, ingediend door Ivailo Ivanov (Bulgaarse nationaliteit), namens de 
Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, gesteund door 6 medeondertekenaars, 
over de juiste omzetting van het Natura 2000-netwerk in Bulgarije als gevolg van 
schending van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn
Nr. 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: Irina Mateeva (indiener), Liam Cashman en Fotias Papoulias 
(vertegenwoordigers van de Commissie), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Mariya Nedelcheva.
Besluit: verzoekschriften niet afsluiten en ter informatie naar de Commissie
milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid sturen om haar te wijzen op de 
situatie van Natura 2000-gebieden in Bulgarije.
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*
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

*

13. Nr. 777/2009, ingediend door Patrick Kinnersly (Britse nationaliteit), namens de White 
Horse Alliance, over het niet naleven van de habitatrichtlijn door de Britse autoriteiten 
in verband met de voorgestelde rondweg om Westbury en andere belangrijke 
snelwegprojecten

Sprekers: Patrick Kinnersly (indiener), Liam Cashman (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Michael Cashman, Gerald Häfner.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

14. Nr. 632/2008, ingediend door Robert Biedron, met Poolse nationaliteit, namens 
"Kampania Przeciw Homofobii" (Campagne tegen homofobie), over de weigering van 
de Poolse autoriteiten om een uittreksel van burgerlijke stand te verstrekken aan Poolse 
staatsburgers die in een andere lidstaat een geregistreerd partnerschap willen aangaan 
met een persoon van hetzelfde geslacht

Sprekers: Krzysztof Smiszek (vertegenwoordiger van indiener); Rodrigo Ballester
(vertegenwoordiger van de Commissie), Michael Cashman, Sylvana Rapti, Peter Jahr, 
Gerald Häfner 
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie over het door indiener verstuurde juridische advies; voor advies naar de 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken sturen; de voorzitter zal 
een brief schrijven aan de Poolse autoriteiten.

*
*  *

De vergadering wordt geschorst om 18.10 uur.
*

*  *

Dinsdag 1 juni, ochtend

15.  Coördinatorenvergadering (9.00 – 10.00 uur, met gesloten deuren)

*
De vergadering worden om 10.00 uur geopend onder voorzitterschap van Erminia 

Mazzoni, voorzitter.
*

16. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

De voorzitter doet de volgende mededelingen.

1. De Commissie verzoekschriften heeft van de Conferentie van voorzitters, waarvan de leden 
op 20 mei bijeengekomen zijn in Straatsburg, toestemming gekregen om overeenkomstig
artikel 50 van het Reglement samen met de Commissie constitutionele zaken een verslag op 
te stellen over het Europees burgerinitiatief. De commissie heeft bij wijze van uitzondering 
ook toestemming gekregen om hiervoor twee corapporteurs aan te stellen. Het besluit van de 
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coördinatoren die op 11 mei in Straatsburg bijeen zijn gekomen en die hebben besloten om 
twee corapporteurs te benoemen, kon echter nog niet worden goedgekeurd omdat de 
Conferentie van voorzitters nog geen toestemming had verleend. De voorzitter verzoekt de 
leden daarom het besluit van 11 mei te bevestigen.
Tijdens de stemming hebben de coördinatoren bij meerderheid van stemmen als
corapporteurs de afgevaardigden benoemd die zijn aangewezen door de fracties ALDE en 
Verts/ALE: Diana Wallis en Gerald Häfner.

2. De voorzitter laat weten een bezoek te willen brengen aan Cyprus, in antwoord op de 
uitnodiging van de indieners van de Famagusta Refugee Movement en de burgemeester van 
de bezette stad Famagusta, de heer Galanos. Deze uitnodiging geldt ook voor de overige 
commissieleden. De coördinatoren nemen akte van haar besluit tot een bezoek, dat van 3 tot 
en met 6 juni zal plaatsvinden.

3. Peter Jahr presenteert namens de PPE-Fractie overwegingen betreffende de procedure voor 
de registratie van verzoekschriften. David Lowe (hoofd van het secretariaat van de 
Commissie verzoekschriften) licht naar aanleiding van een gedachtewisseling de huidige 
stand van zaken van het registratiesysteem toe. De leden geven kennis van hun zorg om het 
recht van de burger om verzoekschriften in te dienen in acht te nemen en de voorzitter laat 
weten zich zorgen te maken over de wil van de commissie om de termijnen voor antwoord 
aan de indieners te verkorten. De leden wordt verzocht overeenstemming te bereiken op dit 
punt. Peter Jahr wordt verzocht contact op te nemen met het secretariaat om informatie uit te 
wisselen over dit onderwerp. Hij wordt bovendien gevraagd de coördinatoren een lijst te 
verstrekken van de verzoekschriften die niet als zodanig worden beschouwd.

4. De ontwerpagenda voor de volgende commissievergadering op 15 juli wordt aangenomen.
Er wordt besloten om voor deze vergadering Eurocommissaris John Dalli (volksgezondheid 
en consumentenbeleid), uit te nodigen. (verzoekschrift 473/2008)

5. De coördinatoren hechten hun goedkeuring aan het sluiten van een raamovereenkomst met 
externe onderzoeksinstellingen, waarvan de verantwoordelijkheid neerkomt op de 
beleidsondersteunende afdelingen. Ze geven de voorzitter opdracht tot het inwilligen van 
eventuele verzoeken en vragen haar hen daarvan nauwgezet op de hoogte te houden.

6. De leden hebben besloten de aanbeveling met betrekking tot verzoekschrift 791/2008 te 
ondersteunen, die is voorgesteld door het secretariaat en toegelicht wordt in de verspreide 
mededeling. Het besluit betreffende verzoekschriften 665/2006, 1734/2008 en 1456/2007 
wordt op schriftelijk verzoek van Chrysoula Paliadeli uitgesteld.

7. De voorzitter brengt de coördinatoren op de hoogte van haar voornemen om 
Parlementsvoorzitter Buzek op 15 juni te ontmoeten in Straatsburg. 

17.  Jaarverslag over de beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2009 
(2009/2139(INI)) Rapporteur: ITURGAIZ ANGULO (PPE) 

- Behandeling van amendementen
- Goedkeuring ontwerpverslag

Sprekers: Carlos José Iturgaiz Angulo (rapporteur), die een toelichting geeft op de 
amendementen die worden ingediend op zijn verslag, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka
De amendementen 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 33, 34, 
35, 39, 40 worden goedgekeurd.
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De amendementen 2, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41 worden verworpen.
Het gewijzigde verslag wordt goedgekeurd.
Stemmen: 20 voor, 2 onthoudingen (22 uitgebrachte stemmen).

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

*

18. Advies inzake biodiversiteit (2009/2108(INI)) Rapporteur: BOȘTINARU (S&D)
- Behandeling van amendementen
- Goedkeuring van een ontwerpadvies

Spreker: Victor Boştinaru (rapporteur) 
De amendementen 1, 2, 3, 4, 5, 6, en het mondelinge compromis worden goedgekeurd. 
Het gewijzigde advies wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd (23 uitgebrachte 
stemmen).

Punt 19 wordt uitgesteld tot na de punten 20-26 op verzoek van Pascale Gruny, rapporteur, 
die niet aanwezig kan zijn in verband met haar verplichtingen ten aanzien van de Commissie
werkgelegenheid en sociale zaken.

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

*

19. Verslag over het informatiebezoek aan Huelva inzake de verzoekschriften 631/2007, 
1458/2007 en 1682/2008 (16 t/m 18 februari 2010) - behandeling (in aanwezigheid van 
de Spaanse autoriteiten en indieners) 

Sprekers: Pascale Gruny (rapporteur), die het werkdocument zal presenteren, Petronilla 
Guerrero Rosado (voorzitter van de Diputación de Huelva), Pedro Jiménez San José 
(indiener), David Hammerstein (vertegenwoordiger van indieners), José Manuel Servet 
Martin en Wolfgang Kilb (vertegenwoordigers van de Commissie), Willy Meyer, Luis 
Yañez-Barnuevo García, Margrete Auken.
Besluit: Het werkdocument zal ter goedkeuring op de agenda van de vergadering in juli 
worden geplaatst.

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

*

20. Nr. 1300/2007, ingediend door Sheelagh Morris (Ierse nationaliteit), namens St. 
Margarets Concerned Residents Group, over onregelmatigheden betreffende de 
toegang tot informatie en de openbare raadpleging in verband met de goedkeuring van 
ontwikkelingswerkzaamheden op de luchthaven van Dublin

Spreker: Adam Nagy (vertegenwoordiger van de Commissie) 
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

21. Nr. 353/2009, ingediend door Luigi di Marino (Italiaanse nationaliteit), namens de 
Associazione Assobalneari Campania, over inzage in documenten met betrekking tot de 
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toegang tot documenten met betrekking tot het project Porto Turistico di Pinetamare in 
Castel Volturno (Italië)

Sprekers: Jonathan Parker (vertegenwoordiger van de Commissie), Margrete Auken.
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

*
De vergadering wordt geschorst om 10.45 uur en hervat om 10.55 uur onder voorzitterschap van 

Willy Meyer, ondervoorzitter.
*

22. Nr. 128/2009, ingediend door Norbert Kaiser (Duitse nationaliteit), over gelijke 
behandeling van ambtenaren in Duitsland

Sprekers: Petra Schott (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. 

23. Nr. 363/2008 ingediend door Doris Mueller, Duitse nationaliteit, over vermeende 
schending door de Griekse autoriteiten van het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie

Sprekers: Martin Gajda (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr.
Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie; de voorzitter zal een brief schrijven aan de Griekse autoriteiten.

24. Nr. 242/2007, ingediend door Lars Evan Jørgensen (Deense nationaliteit), over 
problemen met het Deense bureau voor vreemdelingenzaken

Sprekers: Michal Meduna (vertegenwoordiger van de Commissie), Margrete Auken.
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

25. Nr. 448/2008, ingediend door K. A. (Poolse nationaliteit), over de vermeende 
schendingen door de Franse autoriteiten van de EU-beginselen betreffende het vrije 
verkeer van burgers van de Unie

Sprekers: Michael Meduna (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr.
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

26.  Nr. 1039/2007, ingediend door Giuseppe Lipari, (Italiaanse nationaliteit) namens het 
comité "Costruiamo il domani" (laten we bouwen aan morgen), over een vermeende 
schending van het fundamentele recht op onderwijs in verband met toegang tot de 
faculteit geneeskunde en odontologie in Italië

Spreker: Aristeidis Lavrentzos (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: verzoekschrift afsluiten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

27. Verzoekschriften waarvan de behandeling wordt uitgesteld tot een volgende 
vergadering:
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Geen

28. Verzoekschriften ingeschreven onder B 

 Verzoekschriften 0283/2005, 0997/2006, 0450/2007, 1049/2007, 1135/2007, 1285/2007, 
0511/2008, 0937/2008, 1025/2008, 1171/2008, 1532/2008, 0090/2009, 0480/2009, 
0518/2009, 0646/2009, 0826/2009, 1041/2009, 1092/2009, 1118/2009, 1162/2009, 
1180/2009, 1224/2009, 1262/2009, 1277/2009, 1299/2009, 1320/2009, 1325/2009, 
1376/2009, 1397/2009, 1433/2009, 1435/2009, 1437/2009, 1438/2009, 1442/2009, 
1453/2009, 1457/2009, 1484/2009, 1498/2009, 1532/2009, 1543/2009, 1574/2009, 
0026/2005, 0434/2006, 0805/2006, 1274/2007, 0431/2009, 1204/2009, 1367/2009 
worden afgesloten naar aanleiding van het antwoord van de Commissie.

 Verzoekschriften 1375/2009 en 0244/2009 worden uit categorie B gehaald en zullen 
tijdens een volgende vergadering als A-punt worden behandeld.

29. Andere kwesties: de lijst van verzoekschriften die ontvankelijk zijn verklaard tussen 4 
mei 2010 en 30 mei 2010.

Geen

30. Datum en plaats van de volgende vergadering

 Donderdag 15 juli 2010, 9.00 – 12.30 uur en 15.00 – 18.30 uur in Brussel.

*
De vergadering wordt gesloten om 12.30 uur.
*



PV\818879NL.doc 9/11 PE442.907v01-00

NL

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), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Willy Meyer (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 (2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (2), Giles Chichester (1,2), Michael Cashman (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Pascale Gruny (2), Roger Helmer (1),  Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), 
Judith A. Merkies (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Nikolaos Salavrakos (1,2), Diana Wallis (2), Angelika Werthmann (1,2), Rainer 
Wieland (2), Tatjana Ždanoka (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), Sandrine Bélier (2), Kinga Göncz (2), Gerald Häfner (1,2), Joe Higgins (1), Marian Harkin (1,2),  Sylvana 
Rapti (1), Axel Voss (2)

187 (2)

Enrique Guerrero Salom (2), Andres Perello Rodriguez (2), Luis Yáñez-Barnuevo García (2)

193 (3)

Proinsias De Rossa (1)

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/
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