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Comisia pentru petiţii

PETI_PV(2010)06_01-05_31

PROCES-VERBAL
Reuniunea de luni, 31 mai, 15.00 - 18.30, şi marţi, 1 iunie 2010, 9.00 - 12.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 31 mai 2010, la ora 15.15, fiind prezidată de Erminia 
Mazzoni (preşedintă).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 442.831)

 Vicepreşedinta Chrysoula Paliadeli nu a putut să participe la reuniune, motiv pentru 
care s-a scuzat în faţa comisiei.

 Petiţionarii vor fi prezenţi cu ocazia examinării punctelor 7 (petiţia nr. 982/2009), 
reprezentanta întreprinderii în cauză a solicitat să i se acorde posibilitatea de a face o 
declaraţie, 11 (petiţia nr. 1274/2009), 12 (petiţia nr. 1518/2008), 13 (petiţia nr. 
777/2009), 14 (petiţia nr. 632/2008).

 A doua zi, petiţionarii pentru punctul 19 (petiţia nr. 1682/2008) şi autorităţile 
provinciei Huelva vor fi prezenţi la prezentarea documentului de lucru privind 
misiunea de informare de la Huelva şi vor participa la discuţie. O copie a raportului a 
fost distribuită membrilor. Dna Gruny a solicitat ca punctul 19 să fie reportat după 
punctele 20-26, către ora 11.15, întrucât nu poate să fie prezentă din cauza 
angajamentelor acesteia faţă de Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri 
sociale.

 Comisia va vota, în ziua următoare, raportul anual de activitate pe 2009 al Comisiei 
pentru petiţii prezentat de dl Iturgaiz, la ora 10.00, pentru care a fost depus un 
amendament oral, iar apoi avizul dlui Boştinaru privind implementarea legislaţiei UE 
menite să conserve biodiversitatea, pentru care a fost depus, de asemenea, un 
amendament oral.

 Nu s-a ridicat nicio obiecţie în ceea ce priveşte lista de propuneri care include petiţiile 
care urmează să fie închise sau redeschise, listă care fusese distribuită membrilor cu o 
săptămână înaintea reuniunii, în vederea examinării. Drept urmare, petiţiile nr. 
897/2007 şi 705/2009 au fost redeschise; petiţiile nr. 173/2010, 1790/2008, 1220/2009 
şi 71/2010 au fost închise.
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Proiectul de ordine de zi a fost adoptat fără modificări.

2. Aprobarea procesului-verbal al reuniunii din datele de 26 şi 27 aprilie 2010

Procesul-verbal a fost aprobat fără modificări.

3. Comunicări ale preşedintei: Erminia Mazzoni a comunicat următoarele informaţii:

Comisia pentru petiţii a fost autorizată de Conferinţa preşedinţilor, reunită la 
Strasbourg, să elaboreze un raport în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de 
procedură, împreună cu Comisia pentru afaceri constituţionale, referitor la iniţiativa 
cetăţenească europeană. Comisia a fost autorizată să numească coraportori. Această 
chestiune va fi discutată mâine, în cadrul reuniunii coordonatorilor.

4. Chestiuni diverse: niciuna

5. Petiţia nr. 986/2006, adresată de Theodoros Dalmaris, de naţionalitate elenă, privind 
încălcarea în Grecia a dispoziţiilor UE privind condiţiile speciale de autorizare a 
înfiinţării de societăţi implicate în comerţul cu ridicata şi distribuţia de produse de 
origine animală

Au intervenit: Magali Lenoel (reprezentanta Comisiei Europene), Sylvana Rapti, 
Nikolaos Salavrakos.
Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unei confirmări scrise din partea 
Comisiei Europene.

6. Petiţia nr. 33/2009, adresată de Klaus Landahl, de naţionalitate germană, privind 
originea şi provenienţa produselor alimentare

A intervenit: Alexandra Nikolakopoulou (reprezentanta Comisiei Europene).
Decizie: petiţia se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene şi se transmite spre 
informare Comisiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi Comisiei pentru 
piaţa internă şi protecţia consumatorilor.

7. Petiţia nr. 982/2009, adresată de Birgit Meyer, de naţionalitate germană, privind 
retragerea de pe piaţă a unei creme de protecţie solară, după cum se pare, în baza 
unui regulament al UE şi

Petiţia nr. 1055/2009, adresată de Sylvia Rögele, de naţionalitate germană, privind 
retragerea de pe piaţă a cremei sale preferate de protecţie solară, precum şi

Petiţia nr. 1194/2009, adresată de Waltraud Kurz, de naţionalitate germană, privind 
retragerea de pe piaţă a unei creme de protecţie solară, după cum se pare, în baza 
unui regulament UE

Au intervenit: Agnes Wulff (reprezentanta petiţionarei), Roman Mokry (reprezentantul 
Comisiei Europene), Angelika Werthmann, Peter Jahr, Margrete Auken.
Decizie: petiţiile se închid pe baza răspunsului Comisiei Europene.
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8. Petiţia nr. 1428/2009, adresată de J.B. Koster, de naţionalitate olandeză, privind 
produsele cosmetice care nu sunt testate pe animale

Au intervenit: Susanne Höke (reprezentanta Comisiei Europene), Peter Jahr, Margrete 
Auken, Roger Helmer, Victor Boştinaru.
Decizie: petiţia se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

9. Petiţia nr. 915/2008, adresată de Dorothea Erndt, de naţionalitate germană, privind 
situaţia de la laboratorul german pentru teste pe animale Covance şi interzicerea 
testării pe antropoidele mari şi

Petiţia nr. 1063/2008, adresată de Emily McIvor, de naţionalitate britanică, având 
150 000 de cosemnatari, privind interzicerea experimentelor efectuate pe animale şi

Petiţia nr. 1248/2009, adresată de E.C. Chadwick, de naţionalitate britanică, privind 
experimentele pe animale şi

Petiţia nr. 1502/2009, adresată de Bettee Hemingway, de naţionalitate britanică, 
însoţită de 5 semnături, privind interzicerea experimentelor pe animale

A intervenit: Susanna Louhimies (reprezentanta Comisiei Europene).
Decizie: petiţiile se închid pe baza răspunsului Comisiei Europene.

10. Petiţia nr. 252/2008, adresată de Suzanne Thorpe, de naţionalitate britanică, privind 
interzicerea utilizării câinilor din rasa beagle şi a puilor beagle în scopul efectuării 
de experimente pe animale şi petiţia nr. 805/2009, adresată de Andreas Otto, de 
naţionalitate germană, privind testarea pe animale

A intervenit: Susanna Louhimies (reprezentanta Comisiei Europene).
Decizie: petiţiile se închid pe baza răspunsului Comisiei Europene.

11. Petiţia nr. 1274/2009, adresată de Rachel Mullen, de naţionalitate irlandeză, în 
numele „Equality and Rights Alliance”, privind reducerile de personal efectuate de 
către guvernul irlandez, care afectează activitatea Autorităţii pentru Egalitate

Au intervenit: Rachel Mullen şi Orlagh O'Farrell (petiţionari), Claire Smith 
(reprezentanta Comisiei Europene), Marian Harkin, Proinsias De Rossa, Joe Higgins, 
Victor Boştinaru.
Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei Europene. Comisia a fost invitată să poarte contacte cu Irlanda pe 
această temă.

*
Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Carlos José Iturgaiz Angulo, vicepreşedinte.

*
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12. Petiţia nr. 997/2007, adresată de Ivailo Ivanov, de naţionalitate bulgară, în numele 
Societăţii bulgare pentru Protecţia Păsărilor, însoţită de alte 6 semnături, privind 
transpunerea necorespunzătoare a reţelei Natura 2000 în Bulgaria, ca urmare a 
încălcării directivelor privind păsările şi habitatele şi

Petiţia nr. 1518/2008, adresată de Irina Mateeva, de naţionalitate bulgară, în numele 
Societăţii bulgare pentru protecţia păsărilor, privind neaplicarea de către 
autorităţile bulgare a dispoziţiilor referitoare la zonele de protecţie specială, în 
conformitate cu prevederile Directivei 79/409/CEE a Consiliului privind 
conservarea păsărilor sălbatice

Au intervenit: Irina Mateeva (petiţionară), Liam Cashman şi Fotias Papoulias 
(reprezentanţii Comisiei Europene), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Mariya Nedelcheva.
Decizie: petiţia se menţine deschisă şi se transmite spre informare Comisiei pentru 
mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară, pentru a atrage atenţia acesteia asupra 
situaţiei siturilor Natura 2000 din Bulgaria.

*
Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Erminia Mazzoni, preşedintă.

*

13. Petiţia nr. 777/2009, adresată de Patrick Kinnersly, de naţionalitate britanică, în 
numele „White Horse Alliance”, privind presupusa nerespectare a autorităţilor 
britanice a dispoziţiilor prevăzute de Directiva privind habitatele a CE în legătură cu 
şoseaua de centură Westbury propusă şi cu alte proiecte importante de autostrăzi

Au intervenit: Patrick Kinnersly (petiţionar), Liam Cashman (reprezentantul Comisiei 
Europene), Michael Cashman, Gerald Häfner.
Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei Europene.

14. Petiţia nr. 632/2008, adresată de Robert Biedron, de naţionalitate poloneză, în 
numele „Kampania Przeciw Homofobii” (Campania împotriva homofobiei), privind 
refuzul autorităţilor poloneze de a emite certificate de stare civilă cetăţenilor 
polonezi care doresc să încheie un parteneriat înregistrat cu o altă persoană de 
acelaşi sex, într-un alt stat membru

Au intervenit: Krzysztof Smiszek (reprezentant al petiţionarului); Rodrigo Ballester
(reprezentantul Comisiei Europene), Michael Cashman, Sylvana Rapti, Peter Jahr, 
Gerald Häfner.
Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei Europene privind avizul juridic transmis de către petiţionar; petiţia se 
transmite pentru aviz Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne; 
preşedinta va adresa o scrisoare autorităţilor poloneze.

*
*  *

Reuniunea a fost închisă la ora 18.10.
*

*  *

Marţi, 1 iunie, dimineaţă
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15.  Reuniune a coordonatorilor (cu uşile închise, 9.00 - 10.00)

*
Reuniunea a fost deschisă la ora 10.00, fiind prezidată de Erminia Mazzoni, 

preşedintă.
*

16. Comunicările preşedintei privind deciziile coordonatorilor

Preşedinta a adresat următoarele comunicări:

1. Comisia pentru petiţii a fost autorizată de Conferinţa preşedinţilor, reunită la 
Strasbourg la data de 20 mai, să elaboreze un raport în conformitate cu articolul 50 din 
Regulamentul de procedură, împreună cu Comisia pentru afaceri constituţionale, 
referitor la iniţiativa cetăţenească europeană. În mod excepţional, aceştia au autorizat, 
de asemenea, numirea a doi coraportori privind acest subiect. Totuşi, decizia 
coordonatorilor reuniţi la Strasbourg la data de 11 mai, care hotărâseră să numească 
doi coraportori, nu a fost validată, întrucât ea nu putea fi luată înaintea deciziei de 
autorizare a Conferinţei preşedinţilor. Prin urmare, preşedinta a invitat membrii să 
procedeze la confirmarea deciziei din 11 mai.
Pe durata votării, coordonatorii au numit cu majoritate în calitate de coraportori 
deputaţii desemnaţi de grupurile ALDE şi Verts/ALE: Diana Wallis şi Gerald Häfner.

2. Preşedinta şi-a anunţat intenţia de a efectua o vizită în Cipru, ca răspuns la invitaţia 
făcută de petiţionarii Mişcării refugiaţilor din Famagusta (Famagusta Refugee 
Movement ) şi de primarul în exil al oraşului Famagusta, dl Galanos. Această invitaţie 
se adresează şi celorlalţi membri ai comisiei. Coordonatorii au luat act de decizia 
acesteia privind o vizită care se va desfăşura în perioada 3-6 iunie.

3. Peter Jahr a prezentat în numele Grupului PPE consideraţii referitoare la procesul de 
înregistrare a petiţiilor. În urma unui schimb de opinii, David Lowe (şef de unitate -
Secretariatul Comisiei pentru petiţii) a clarificat situaţia actuală a sistemului de 
înregistrare. Membrii şi-au exprimat preocuparea în legătură cu respectarea dreptului 
cetăţenilor de a adresa petiţii, iar preşedinta a afirmat dorinţa comisiei de a reduce 
întârzierile în ceea ce priveşte răspunsurile adresate petiţionarilor. Li s-a cerut 
membrilor să ajungă la un consens pe această temă. Peter Jahr a fost invitat să 
contacteze secretariatul pentru un schimb de informaţii în legătură cu acest subiect. 
Acestuia i s-a mai cerut să le furnizeze coordonatorilor o listă a petiţiilor considerate 
ca nefiind petiţii.

4. Proiectul de ordine de zi pentru viitoarea reuniune a comisiei din 15 iulie a fost 
aprobat. S-a hotărât ca la această reuniune să fie invitat John Dalli, comisarul
desemnat pentru sănătate şi politica consumatorilor. (Petiţia nr. 473/2008).

5. Coordonatorii au aprobat stabilirea unui contract-cadru cu institutele de cercetare 
externe, a căror responsabilitate revine departamentelor tematice. Aceştia au mandatat 
preşedinta să autorizeze eventualele cereri şi să-i informeze cu regularitate în această 
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privinţă.

6. Membrii au decis să susţină recomandarea referitoare la petiţia nr. 791/2008, astfel 
cum a sugerată Secretariatul şi cum a fost detaliat în nota distribuită. Decizia privind 
petiţiile nr. 665/2006, 1734/2008 şi 1456/2007 a fost reportată, la cererea scrisă a 
vicepreşedintei Chrysoula Paliadeli.

7. Preşedinta a informat coordonatorii în legătură cu intenţia acesteia de a se întâlni cu 
Preşedintele Buzek la data de 15 iunie, la Strasbourg.

17.  Raportul anual privind deliberările Comisiei pentru petiţii în anul 2009 
(2009/2139(INI)) Raportor: ITURGAIZ ANGULO (PPE)

- Examinarea amendamentelor

- Adoptarea proiectului de raport

Au intervenit: Carlos José Iturgaiz Angulo (raportor), care a comentat pe marginea 
amendamentelor prezentate la raportul său, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka.
Amendamentele 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 au fost adoptate.
Amendamentele 2, 4, 5, 15, 16, 20, 22, 26, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 41 au fost respinse.
Raportul, astfel cum a fost modificat, a fost adoptat.
Voturi: 20 pentru, 2 abţineri (22 de sufragii exprimate).

*
Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Willy Meyer, vicepreşedinte.

*

18. Aviz privind biodiversitatea (2009/2108(INI)) Raportor: BOȘTINARU (S&D)
- Examinarea amendamentelor

- Adoptarea proiectului de aviz

A intervenit: Victor Boştinaru (raportor)
Amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 6, şi compromisul oral au fost adoptate.
Avizul, astfel cum a fost modificat, a fost adoptat în unanimitate (23 de sufragii exprimate).

Punctul 19 a fost reportat după punctele 20-26 la cererea raportoarei Pascale Gruny, 
care nu a putut să fie prezentă având în vedere angajamentele sale faţă de Comisia pentru 
afaceri sociale.

*
Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Erminia Mazzoni, preşedintă.

*
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19. Raport referitor la vizita de informare în Huelva ca urmare a petiţiilor nr. 631/2007, 
1458/2007 şi 1682/2008 (16-18 februarie 2010) - examinarea raportului (în prezenţa 
autorităţilor spaniole şi a petiţionarilor)

Au intervenit: Pascale Gruny (raportoare), care a prezentat documentul de lucru, 
Petronilla Guerrero Rosado (preşedinta Diputación de Huelva), Pedro Jiménez San 
José (petiţionar), David Hammerstein (reprezentant al petiţionarilor), José Manuel 
Servet Martin şi Wolfgang Kilb (reprezentanţii Comisiei Europene), Willy Meyer, 
Luis Yañez-Barnuevo García, Margrete Auken.
Decizie: documentul de lucru se va afla pe ordinea de zi a reuniunii din iulie, în 
vederea adoptării.

*
Reuniunea a continuat, fiind prezidată de Willy Meyer, vicepreşedinte.

*

20. Petiţia nr. 1300/2007, adresată de Sheelagh Morris, de naţionalitate irlandeză, în 
numele „St. Margarets Concerned Residents Group”, privind neregulile referitoare 
la accesul la informaţii şi la procedura de consultare publică în ceea ce priveşte 
aprobarea lucrărilor de dezvoltare a aeroportului din Dublin

A intervenit: Adam Nagy (reprezentantul Comisiei Europene).
Decizie: petiţia se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

21. Petiţia nr. 353/2009, adresată de Luigi di Marino, de naţionalitate italiană, în numele 
„Associazione Assobalneari Campania” în legătură cu accesul la documentele 
aferente proiectului „Ponto Turistico din Pinetamare” de la Castel Volturno (Italia)

Au intervenit: Jonathan Parker (reprezentantul Comisiei Europene), Margrete Auken.
Decizie: petiţia se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

*
Reuniunea a fost întreruptă la ora 10.45 şi reluată la ora 10.55, fiind prezidată de Willy 

Meyer, vicepreşedinte.
*

22. Petiţia nr. 128/2009, adresată de Norbert Kaiser, de naţionalitate germană, privind 
tratamentul egal al funcţionarilor publici în Germania

Au intervenit: Petra Schott (reprezentanta Comisiei Europene), Peter Jahr.
Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei Europene.

23. Petiţia nr. 363/2007, adresată de Doris Mueller, de naţionalitate germană, privind 
presupusele încălcări ale Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene de 
către autorităţile elene

Au intervenit: Martin Gajda (reprezentantul Comisiei Europene), Peter Jahr.
Decizie: petiţia se menţine deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei Europene; preşedinta va adresa o scrisoare autorităţilor poloneze.
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24. Petiţia nr. 242/2007, adresată de Lars Evan Jørgensen, de naţionalitate daneză, 
privind problemele cauzate de Agenţia daneză pentru străini

Au intervenit: Michal Meduna (reprezentantul Comisiei Europene), Margrete Auken.
Decizie: petiţia se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

25. Petiţia nr. 448/2008, adresată de K. A., de naţionalitate poloneză, privind 
presupusele încălcări ale principiilor Uniunii Europene privind libera circulaţie a 
cetăţenilor UE de către autorităţile franceze

Au intervenit: Michael Meduna (reprezentantul Comisiei Europene), Peter Jahr.
Decizie: petiţia se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

26. Petiţia nr. 1039/2007, adresată de Giuseppe Lipari, de naţionalitate italiană, în 
numele comisiei „construiamo il domani” (să construim pentru viitor), privind 
pretinsa încălcare a dreptului fundamental la educaţie în cazul înscrierii la 
Facultatea de Medicină şi Odontologie din Italia

A intervenit: Aristeidis Lavrentzos (reprezentantul Comisiei Europene).
Decizie: petiţia se închide pe baza răspunsului Comisiei Europene.

27. Petiţii în privinţa cărora discuţia a fost amânată pentru o reuniune următoare:

Niciuna

28. Petiţii de la secţiunea B

 Petiţiile nr. 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  au
fost închise pe baza răspunsului Comisiei.

 Petiţiile nr. 1375/2009 şi 0244/2009 au fost mutate de la secţiunea B şi vor fi 
examinate ca punct din secţiunea A în cadrul unei reuniuni ulterioare.

29. Chestiuni diverse: lista petiţiilor declarate admisibile între 4 mai 2010 şi 30 mai 2010

Niciuna.

Data şi locul următoarei reuniuni

 Joi, 15 iulie 2010, 9.00 - 12.30 şi 15.00 - 18.30, Bruxelles
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*
Reuniunea a fost închisă la ora 12.30.

*
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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), 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/ 
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/ 
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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

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, Roman Mokry, Susanne Höke, Susanna Louhimies, Marcelle Holloway, Claire Smith, Fotios Papoulias, 
Liam Cashman, Silvia Batova, Paula Godwin, Rodrigo Ballester, Verena Gubesch, Martin Gajda, Aristeidis Lavrentzos, Wolfgang 
Kilb, J.-M. Seruert, Petra Schott, Michal Meduna 

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

Ciara O'Floinn, Orlagh O'Farrell, Rachel Mullen, Rastislav Ribanic, Irina Mateeva, , Patrick Kinnersly, Krzysztof Smiszek, Petronila 
Guerrero Rosado, David Hammerstein, Pedro Jiménez San José, Matthew Gatt, Elvira Hernandez

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, Virginie Remacle, Elena Martin

Vivienne Byrne, Sonia Chapotel

Pekka Eskola

Kjell Sevon

Mireia Rovira

Brian Carty
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Claire Genta

Mónica Lara, Natalia Dasilva

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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