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JEGYZŐKÖNYV
a 2010. szeptember 29-én 15.00 és 18.30. között,

valamint a 2010. szeptember 30-án 9.00 és 12.30 között tartott ülésről 
BRÜSSZEL

Az ülést 2010. szeptember 29-én, szerdán 15.05-kor Erminia Mazzoni, elnök elnökletével 
nyitják meg. 

1. A napirendtervezet elfogadása (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo kéri, hogy a 9. napirendi pontot halasszák a novemberi ülésre. A 
napirendet az említett módosítással elfogadják. 

2.    A 2010. július 15-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az elnök bejelenti, hogy a 2010. július 15-i ülés jegyzőkönyvének elfogadására az ülés végén 
kerül sor, hacsak a bizottság tagjai ahhoz konkrét megjegyzést nem kívánnak fűzni. 

3. Az elnök közleményei

Az elnök tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy Rainer Wieland elnézést kér, mivel az ausztriai 
tényfeltáró látogatás miatt nem tud jelen lenni az ülésen. A szavazást követően a bizottságba 
érkezik az Európai Bizottság alelnöke, Maros Sefcovic, az intézményközi kapcsolatokért és 
igazgatásért felelős biztos. Előzetesen több kérdést is továbbítottak a biztoshoz, akinek 
bevezető megjegyzéseit követően a bizottság tagjainak lehetősége nyílik majd arra, hogy 
azokat fel is tegyék. A jogsértési eljárásra vonatkozó szabályok felülvizsgálatának 
szükségességéről szóló 1028/2009. számú petíciót (13. pont), valamint a Jogi Bizottság 
petícióval kapcsolatos véleményét a korábbiakban szintén továbbították a biztoshoz. Az elnök 
továbbá bejelenti, hogy a 9., 10., 11., 12. és 21. pont megvitatására a petíciók benyújtóinak 
jelenlétében kerül sor. Az európai ombudsman, Nikiforos Diamandouros pedig rész vesz a 
Hankiss Ágnes által kidolgozott vélemény (14. pont) megvitatásán. Az elnök emlékezteti a 
bizottság tagjait az Alkotmányügyi Bizottság és a nemzeti parlamentek képviselőinek 
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részvételével csütörtök délután tartandó kibővített ülésre, amelynek témája a polgári 
kezdeményezésről szóló rendelettervezet. 

4. Egyéb kérdések

Nincs egyéb kérdés.

5.      Jelentés az európai ombudsman 2009. évi tevékenységéről szóló éves jelentésről
(2010/2059(INI))
Előadó:  Mariya NEDELCHEVA  (EPP)
- módosítások megvitatása
- jelentéstervezet elfogadása
Felszólalnak: az elnök és Mariya Nedelcheva (előadó).
Az 1. módosítást elfogadják.  A jelentést 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadják (15 
leadott szavazat).

6.   Jelentés az európai ombudsman által a 676/2008/RT sz. panasz ügyében az Európai 
Bizottsághoz intézett ajánlástervezetet követően készített különjelentésről  
(2010/2086(INI))
Előadó: Chrysoula PALIADELI  (S-D)
- jelentéstervezet elfogadása
Felszólalnak: az elnök, Chrysoula Paliadeli (előadó) és Elena Basescu. 
A dokumentumban felfedezett technikai hiba miatt a szavazást a következő ülésig elnapolják.

7.  Vélemény az európai uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről
((2008) 2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
Előadó:  Erminia MAZZONI (EPP)
- módosítások megvitatása
- véleménytervezet elfogadása
Felszólalnak: az elnök (előadó)
Az 1. módosítást elfogadják.  A jelentést 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadják (16 
leadott szavazat).

8.   Maros Sefcovic, az Európai Bizottság alelnöke, valamint az intézményközi 
kapcsolatokért és igazgatásért felelős biztos nyilatkozata, eszmecsere kíséretében     

Az elnök üdvözli a biztost, és megköszöni, hogy elfogadta arra vonatkozó meghívását, hogy 
tavalyi kinevezése óta immáron első ízben felszólaljon a bizottság előtt. A biztos 
bevezetőjében említést tesz az európai polgári kezdeményezésre vonatkozó bizottsági 
javaslatokról, majd fogadja az alábbi bizottsági tagok kérdéseit: Diana Wallis, Victor 
Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Mariya Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete 
Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner és az elnök. A biztos válaszol a kérdésekre, külön 
kitérve a Parlament jogsértési eljárásokról szóló tájékoztatáshoz való jogát érintő 
intézményközi keretmegállapodásra. 

9.   Az Alberto Perino, olasz állampolgár által a „Habitat” szövetség nevében benyújtott 
0949/2003. számú petíció a Torinó és Lyon közötti gyorsvasútvonal ellenzéséről
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A Marco Tomalino, olasz állampolgár által a Coordinamento sanitario Valle di Susa 
nevében benyújtott 0198/2005. számú petíció a Torinó–Lyon gyorsvasútvonal 
megépítéséhez kapcsolódó egészségügyi kockázatokról

A Paolo Prieri, olasz állampolgár által a „felső-Sangone-völgyi nagysebességű 
vasútvonal elleni bizottság” nevében benyújtott 0786/2007. számú petíció a Torino és 
Lyon közötti, nagysebességű európai vasútvonal elleni tiltakozásról

A Remo Castagnieri és Alberto Paolo Veggio, olasz állampolgárok által benyújtott 
0735/2008. számú, 154 aláírást tartalmazó petíció a Lyon–Torino (Valle Susa) vasúti 
összeköttetésről

Felszólalnak: az elnök, Paolo Prieri (a petíció benyújtója), Alberto Paolo Veggio (a petíció 
benyújtója), Katrien Prins (a Bizottság képviseletében), Margrete Auken, Antonio Cancian és 
Jonathan Parker (a Bizottság képviseletében).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól – mindenekelőtt a műszaki 
megfigyelőállomás működésére és az érintett helyi hatóságok szerepvállalására vonatkozóan –
kapott további tájékoztatásig nem zárják le. 

10.  A Giancarlo Pastorutti, olasz állampolgár által a „Bagnaria Arsa NO-TAV” 
bizottság, valamint az 5. számú folyosót ellenző további bizottságok nevében benyújtott 
0900/2007. számú petíció a Trieszt–Divača vasúti tengely uniós finanszírozása elleni 
tiltakozásról

Felszólalnak: az elnök, Giancarlo Pastorutti (a petíció benyújtója), Jonathan Parker (a 
Bizottság képviseletében), Antonio Cancian és Peter Jahr.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott választ követően lezárják. Egyúttal 
levelet intéznek az illetékes regionális hatóságokhoz.  

11.  Az Evelyn Schlögl, osztrák állampolgár által az Initiative Lebenswertes Wipptal 
nevében benyújtott 1512/2009. számú petíció az 1. számú TEN-folyosó részét képező 
Brenner-bázisalagút elleni tiltakozásukról

Felszólalnak: az elnök, Lothar Gamper (a petíció benyújtóinak képviselője), Herald Ruyters 
és Jonathan Parker (a Bizottság képviseletében), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, Ernst 
Strasser és Antonio Cancian.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott további tájékoztatásig nem zárják le.

12.  Vélemény az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való 
nyilvános hozzáférésről ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Előadó:  Ágnes HANKISS (EPP)
- eszmecsere  

Felszólalnak: az elnök, Ágnes Hankiss (előadó), Nikiforos Diamandouros (európai 
ombudsman) és Jens Nymand Christensen (a Bizottság képviseletében).
Határozat: A bizottság egy későbbi ülés alkalmával részletesebben megvitatja a véleményt. 
A jelentés plenáris vitára történő előterjesztésének időpontja továbbra is bizonytalan.

*
*  *
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                               Az ülést 19.05-kor berekesztik.

*
*  *

2010. szeptember 30., csütörtök

14.  Koordinátorok ülése (zárt ülés, 9.00–10.00)

*
*  *

Az ülést 10.10-kor Erminia Mazzoni, elnök elnökletével nyitják meg. 

*
*  *

15.  A koordinátorok határozatai

Ciprus: a Gruny asszony által felvetett kérdés eredményeként, valamint figyelembe véve a 
famagustai menekültmozgalom tagjai által benyújtott petícióban érintett felektől érkezett 
információkat, a koordinátorok megállapodnak arról, hogy kikérik a Külügyi Bizottság írásos 
véleményét, mielőtt döntést hoznak egy 2011-ben tervezett újabb lehetséges ciprusi 
tényfeltáró látogatásról. Az elnök ezzel kapcsolatban levelet intéz Buzek elnökhöz, amelyben 
megjegyzéseit is ismerteti a látogatást követően. Az elnök bejelenti, hogy levelet kapott 
Ahmet Erdengiz úrtól, amelyet a koordinátorok is megkaptak. Úgy határoznak, hogy a levél 
nyomán nem tesznek lépéseket.

a. A 2011. évi küldöttségi látogatások programja
A koordinátorok megvitatják a következő évi küldöttségi és tényfeltáró látogatások 
szervezéséhez kapcsolódó kérdéseket; e látogatások listáját jóváhagyás céljából az Elnökség 
elé kell terjeszteni. A koordinátorok megállapodnak arról, hogy három vagy négy képviselő 
részvételével franciaországi, olaszországi, lengyelországi és bulgáriai küldöttségi 
látogatásokra tesznek javaslatot, amelyek célja, hogy felvegyék a kapcsolatot a nemzeti 
parlamenti hatóságokkal, a civil társadalmi szervezetekkel és amennyiben lehetséges, a 
petíciók benyújtóival. A tényfeltárás céljából szervezett látogatások úti célja a 202. cikk (5) 
bekezdése értelmében szabadon megválasztható, és erre vonatkozóan a megfelelő időben eseti 
kérelmeket nyújtanak be az év folyamán. Az S&D képviselőcsoport nevében Bostinaru úr azt 
javasolja, hogy a bizottság esetlegesen vegye fontolóra annak lehetőségét, hogy a megfelelő 
időben újabb tényfeltáró látogatást tesz Romániában.

b. Lehetséges „átfogó meghallgatás” 2011-ben
A koordinátorok megvitatják az arra vonatkozó javaslatot, hogy „az Alapjogi Charta 
alkalmazása és a petíciós eljárás” témájában meghallgatást rendezzenek. Megállapodnak 
arról, hogy egy meghallgatás iránti kérelmet nyújtanak be az Elnökséghez, amelynek 
megrendezésére 2011 második felében kerülhetne sor, egyéb érintett bizottságok, így például 
a Jogi Bizottság és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság lehetséges 
részvételével. 
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c. Küldöttségi látogatás a skót parlamentben – 2010. december 7. 
A bizottság meghívást kapott a skót parlamentbe, ahol annak petíciós bizottsága december 7-
én ülésezik. A koordinátorok úgy határoznak, hogy elfogadják a meghívást, mindenekelőtt 
azért, mert a skót parlamentnek sikerült egy rendkívül eredményes interaktív webportált 
létrehoznia, amelynek legfrissebb változata november elejétől lesz elérhető. A koordinátorok 
egyúttal azt javasolják, hogy a felkínált lehetőséget megragadva adott esetben a helyszínen 
vizsgáljanak meg skót petíciókat. A látogatás céljára figyelemmel a koordinátorok 
megállapodnak arról, hogy engedélyt kérnek a titkárság technikai és adminisztratív 
munkatársai, valamint a webfejlesztésért felelős szolgálatok dolgozói számára ahhoz, hogy a 
küldöttséget elkísérjék a látogatásra.

d. Nyomon követés és határozatok
i. A Parlament Jogi Szolgálatától a korábbiakban véleményt kértek a part menti övezetekről 
szóló spanyol törvényről. A vélemény még készülőben van.
ii. A koordinátorok a korábbiakban megvitatták a Bizottság által a Christian Klein (Atmed 
AG) által benyújtott 0473/2008. számú petícióval kapcsolatban adott legutóbbi tájékoztatást.  
Úgy határoztak, hogy (állásfoglalással kísért) szóbeli választ igénylő kérdést terjesztenek a 
plenáris ülés elé.   
iii. A koordinátorok megállapodtak az októberi ülés napirendtervezetéről, amely magában 
foglalja az ausztriai tényfeltáró látogatás eredményének szóbeli ismertetését is.
iv. Jóváhagyják a 2011-ben tartandó ülések időpontjait. 

16.    Munkadokumentum a polgári kezdeményezésről szóló európai parlamenti és 
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Társelőadók:  Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (GREENS)
- munkadokumentum megvitatása

Felszólalnak: az elnök, Bairbre de Brún (ügyrendi felszólalás), Gerald Häfner (előadó), 
Diana Wallis (előadó),Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr és Mariya Nedelcheva.
A bizottság egyetértéssel veszi tudomásul a Wallis asszony és Häfner úr által felvetett 
kérdéseket, valamint a négy társelőadó közötti megbeszélések terén történt előrelépéseket, és 
megállapodik arról, hogy a jelentéstervezet kérdését egy későbbi ülésen mérlegelik. A javasolt 
menetrendről szóló feljegyzést a bizottsági tagok rendelkezésére bocsátják.

17.   Jelentés a Campaniában tett küldöttségi látogatásról (2010. április 27–30.)
- ajánlások jóváhagyása

Felszólalnak: az elnök, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (a Bizottság képviseletében), 
Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken és Bairbre de Brún.
Baibre de Brún javasolja a jelentés szóbeli módosítását, mégpedig az alábbi szöveggel: 
„Acerra polgármestere, Tommaso Esposito szerint a polgárok számára nem biztosítanak 
átlátható és érthető tájékoztatást, és nem vonják be őket az egészségügyi és környezetvédelmi 
kockázatok felmérésébe sem, amint arról az acerrai égetőmű esete is tanúskodik.” A 
módosítást azonban visszavonják – feltéve, hogy az belekerül a jegyzőkönyvbe –, mivel a 
téma már szerepelt a jelentésben. 
Az ajánlásokat 1 tartózkodás mellett, egyhangúlag elfogadják. Arról is megállapodnak, hogy a 
jelentést megvitatás és esetleges megjegyzések céljából továbbítják a Környezetvédelmi, 
Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottsághoz.
Egyúttal megegyezés születik arról, hogy a 202. cikk (2) bekezdése értelmében kérelmezik 
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egy plenáris ülésre szánt jelentés kidolgozását, a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és 
Élelmiszer-biztonsági Bizottság és a Regionális Fejlesztési Bizottság esetleges 
közreműködésével. 
A részletek további megvitatására a koordinátorok következő ülésén kerül sor, mindenekelőtt 
a jelentés annak érdekében történő lehetséges kibővítését illetően, hogy 
összehasonlításképpen olyan egyéb uniós térségekre is kiterjedhessen, ahonnan szintén 
érkeztek petíciók. 

18.  Az A. D’A., olasz állampolgár által benyújtott 0417/2009. számú petíció annak 
megtiltásáról, hogy elítélt személyek az Európai Parlament képviselői lehessenek

Felszólalnak: az elnök, A. D'A. (a petíció benyújtója), William Floyd (a Bizottság 
képviseletében) és Margrete Auken.
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottságtól kapott válasz alapján lezárják. A 
továbbiakban levelet intéznek Carlo Casinihez, az Alkotmányügyi Bizottság elnökéhez, 
felkérve őt a petíció benyújtójától származó javaslatok körültekintő megfontolására és arra, 
hogy adjon naprakész tájékoztatást az Európai Parlament képviselőinek közvetlen és általános 
választójog alapján történő választásáról szóló, 1976. szeptember 20-i irányelv reformjával 
kapcsolatos helyzetről. (Duff-jelentés)

19.  A Werner Sandig, német állampolgár által benyújtott 1160/2009. számú petíció a 
cseh Ústí nad Labem határ menti régióban két szélmalompark létrehozásáról, valamint 
ennek a közelben fekvő német természetvédelmi területekre gyakorolt káros környezeti 
hatásairól

Felszólalnak: az elnök, Ctibor Kocman (a Bizottság képviseletében) és Peter Jahr.
Határozat: Jahr úr kérésére a petíció megvitatását a soron következő ülések egyikén 
folytatják majd a petíció benyújtójának jelenlétében.

20.  A Dionisia Avgerinopoulou, görög állampolgár által benyújtott 1395/2009. petíció 
egy zacharói (Ilia megye) szállodaépítési projektről, valamint az uniós környezetvédelmi 
jogszabályok ezzel kapcsolatos megszegéséről

Felszólalnak: az elnök és Fotios Papoulias (a Bizottság képviseletében).
Határozat: A petíció vizsgálatát a Bizottság válaszát és a görög Környezetvédelmi, 
Területrendezési és Közmunkaügyi Minisztériumtól érkezett levelet követően lezárják.

A 13. napirendi pont megvitatását egy későbbi ülésig elnapolják. 

21.  A B. csoportba sorolt petíciók
A 0481/1998., 1021/2003., 0150/2004., 0863/2005., 0255/2006., 0197/2008., 0550/2008., 
0650/2008., 1119/2008., 1176/2008., 1186/2008., 1249/2008., 0028/2009., 0252/2009., 
0589/2009., 0600/2009., 0635/2009., 0645/2009., 0796/2009., 0811/2009., 0911/2009., 
0953/2009., 0999/2009., 1031/2009., 1097/2009., 1198/2009., 1232/2009., 1271/2009., 
1440/2009., 1477/2009., 1622/2009., 1635/2009., 1659/2009., 1661/2009., 1688/2009., 
1689/2009., 1700/2009., 1720/2009., 1732/2009., 1769/2009., 1779/2009., 1801/2009., 
1823/2009., 1834/2009., 1846/2009., 1848/2009., 1894/2009., 1905/2009., 1908/2009., 
1909/2009., 1918/2009., 1921/2009., 0006/2010., 0026/2010., 0029/2010., 0037/2010., 
0063/2010., 0067/2010., 0070/2010., 0090/2010., 0116/2010., 0126/2010., 0136/2010., 
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0144/2010., 0160/2010. és 0207/2010. számú petíciókat a Bizottság írásbeli válaszai alapján 
lezárják. 

Az 1665/2009. és az 1667/2009. számú petíciót a B. csoportból áthelyezik, és egy későbbi 
ülésen az A. csoport keretében vitatják meg. 

23. A következő ülés időpontja és helye 

Brüsszel, 
2010. október 25., kedd 15.00–18.30 
és 
2010. október 26., szerda 9.00–12.20

Az ülést 12.30-kor berekesztik.



PE450.605v03-00 8/10 PV\835270HU.doc

HU

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), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Ágnes Hankiss (1)

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

Elena Băsescu (1), Pascale Gruny (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1), Mariya Nedelcheva(1,2), Ernst Strasser (1), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Judith A. Merkies (1,2), Edward McMillan-Scott (1), Diana Wallis (1,2), 
Margrete Auken (1,2), Oriol Junqueras Vies (2), Giles Chichester (1,2), Roger Helmer (2), Bairbre de Brún (2), Nikolaos Salavrakos(2), 
Angelika Werthmann (1,2) 

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

Daniel Caspary(2), Herbert Dorfmann(1), Axel Voss (1), Kinga Göncz (1), Gerald Häfner(1,2), Keith Taylor(1,2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Sonia Alfano (1), Antonio Cancian(1), Andrea Cozzolino (2), Crescenzio Rivellini(2)

49 (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



PV\835270HU.doc 9/10 PE450.605v03-00

HU

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

Nikiforos Diamandouros (European Ombudsman), Maros Sefcovic (Vice President of the European Commission)

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

Frois Fidalgo

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

Leonor Costa Rosa, Marc Maes, Katrien Prins, Jonathan D.Parker, Herald Ruyters, J.Nymand-Christensen, William Floyd, Anna 
Wlazlo, Gabriele Kremer,Giuseppe Manganaro, Ctibor Kocman, Fotios Papoulias, Tenreiro Mario, Rive Charlotte, Stefaan 
Guesquienre, Hille Passi, Bloech Helumt

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

Paolo Prieri, Alberto Paolo Veggio, Gian Carlo Pastorutti, Lothar Gamper, Bogdan Radulescu, Ceraseza Radulescu, Cristina Dobreanu 
(Radio Romania)

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

Virginie Remacle, Leo Cox

Sonia Chapotel, Ambroise Perrin

Airis Meier

David Batt, Jacek Czabonski

Kjell Sevon, Marc Giménez, (Advisor Greens/EFA), , Renato Sabbadini (Advisor EGP- European Greens)

Brian Carty



PE450.605v03-00 10/10 PV\835270HU.doc

HU

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, Johannes Heezen, Carolina Lecocq Perez, Carolyn Leffler-Roth, Alina-Gabriela Vasile, Arnaldo Pinto

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

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


