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NOTULEN
Vergadering van 29 september 2010, 15.00 – 18.30 uur,

en van 30 september 2010, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 29 september 2010 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter). 

1. Aanneming ontwerpagenda (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo verzoekt punt 9 uit te stellen tot de vergadering van november. De 
agenda wordt met deze wijziging aangenomen.

2.    Goedkeuring notulen van de vergadering van 15 juli 2010

De voorzitter deelt mede dat de notulen van de vergadering van 15 juli 2010 aan het eind van 
de vergadering worden goedgekeurd, tenzij er specifieke opmerkingen van de leden zijn.

3. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt de leden mede dat Rainer Wieland zich verontschuldigt voor zijn 
afwezigheid in verband met de studiereis naar Oostenrijk. Na de stemmingen zal de 
commissie de vicevoorzitter van de Europese Commissie, Maroš Šefčovič, bevoegd voor 
interinstitutionele betrekkingen en administratie, ontvangen. Er is van tevoren al een aantal 
vragen naar de commissaris doorgestuurd en de leden kunnen deze stellen na zijn inleidende 
verklaring.  Verzoekschrift 1028/2009 over de behoefte om de regels voor de 
inbreukprocedure te herzien (punt 13) en het advies van de Commissie juridische zaken 
hierover zijn ook al eerder aan de commissaris toegestuurd. De voorzitter meldt verder dat 
indieners van verzoekschriften aanwezig zullen zijn bij de behandeling van de punten 9, 10, 
11, 12 en 21. De Europese Ombudsman, Nikiforos Diamandouros, zal deelnemen aan het 
debat over het advies van Ágnes Hankiss (punt 14). De voorzitter herinnert de leden aan de 
uitgebreide vergadering donderdagmiddag met de Commissie constitutionele zaken en 
nationale parlementen over de ontwerpverordening inzake het burgerinitiatief. 
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4. Rondvraag

Geen.

5.      Verslag over het jaarverslag 2009 van de Europese Ombudsman
(2010/2059(INI))
Rapporteur:  Mariya NEDELCHEVA (PPE)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag
Sprekers: de voorzitter en Mariya Nedelcheva (rapporteur).
Amendement 1 wordt goedgekeurd.  Het verslag wordt unaniem aangenomen met 1 
onthouding (15 uitgebrachte stemmen).

6.   Verslag inzake het speciaal verslag van de Europese Ombudsman naar aanleiding 
van zijn ontwerpaanbeveling aan de Europese Commissie inzake klacht 676/2008RT  
(2010/2086(INI))
Rapporteur: Chrysoula PALIADELI (S&D)
- goedkeuring ontwerpverslag
Sprekers: de voorzitter, Chrysoula Paliadeli (rapporteur) en Elena Basescu.
Vanwege een technische fout in het document wordt de stemming uitgesteld tot de volgende 
vergadering.

7.  Advies over de controle op de toepassing van het gemeenschapsrecht
((2008) 2010/2076(INI)  COM(2009)0675)
Rapporteur:  Erminia MAZZONI (PPE)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies
Sprekers: de voorzitter (rapporteur)
Amendement 1 wordt goedgekeurd.  Het verslag wordt unaniem aangenomen met 1 
onthouding (16 uitgebrachte stemmen).

8.   Verklaring van de vicevoorzitter van de Europese Commissie, dhr. Maroš Šefčovič, 
bevoegd voor interinstitutionele betrekkingen en administratie, gevolgd door een 
gedachtewisseling

De voorzitter heet de commissaris welkom en bedankt hem voor het feit dat hij haar 
uitnodiging heeft aangenomen om de commissie voor de eerste maal sinds zijn benoeming 
vorig jaar toe te spreken. De commissaris begint met een inleidende verklaring betreffende de 
voorstellen van de Commissie voor het Europese burgerinitiatief en krijgt vragen van de 
volgende leden: Diana Wallis, Victor Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Mariya 
Nedelcheva, Jaroslaw Walesa, Margrete Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner en de 
voorzitter. De commissaris verwijst in zijn antwoorden met name naar de Interinstitutionele 
kaderovereenkomst over het recht van het Parlement op informatie over inbreukprocedures.

9.   Verzoekschrift 949/2003, ingediend door Alberto Perino (Italiaanse nationaliteit), 
namens de vereniging "Habitat", over bezwaren tegen de hogesnelheidslijn tussen 
Turijn en Lyon
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Verzoekschrift 198/2005, ingediend door Marco Tomalino (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Coordinamento sanitario Valle di Susa, over de gezondheidsrisico’s die 
uitgaan van de aanleg van een hogesnelheidsspoorlijn tussen Turijn en Lyon

Verzoekschrift 786/2007, ingediend door Paolo Prieri (Italiaanse nationaliteit), namens 
Comitato No TAV Alta Val Sangone, tegen de aanleg van een spoor voor de Europese 
hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon

Verzoekschrift 735/2008, ingediend door Remo Castagnieri Alberto Paolo Veggio 
(Italiaanse nationaliteit), gesteund door 154 medeondertekenaars, over de 
spoorwegverbinding Lyon-Turijn (Valle Susa)

Sprekers: de voorzitter, Paolo Prieri (indiener), Alberto Paolo Veggio (indiener), Katrien 
Prins (vertegenwoordiger van de Commissie), Margrete Auken, Antonio Cancian en Jonathan 
Parker (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: in afwachting van inlichtingen van de Commissie, met name met betrekking tot het 
functioneren van de technische observatiepost en de rol van de betrokken lokale autoriteiten, 
wordt de behandeling van de verzoekschriften nog niet afgesloten.

10.  Verzoekschrift 900/2007, ingediend door Giancarlo Pastorutti (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door het comité ‘NO-TAV’ uit Bagnaria Arsa en andere comités 
die zich kanten tegen Corridor 5 over het bezwaar tegen Europese financiering voor de 
spooras Trieste-Divača

Sprekers: de voorzitter, Giancarlo Pastorutti (indiener), Jonathan Parker (vertegenwoordiger 
van de Commissie), Antonio Cancian en Peter Jahr.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten na ontvangst van het 
antwoord van de Commissie. Er zal ook een brief worden gestuurd aan de verantwoordelijke 
regionale autoriteiten. 

11.  Verzoekschrift 1512/2009, ingediend door Evelyn Schlögl (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens "Initiative Lebenswertes Wipptal", over hun bezwaren tegen de 
Brennerbasistunnel, onderdeel van TEN-corridor nummer 1

Sprekers: de voorzitter, Lothar Gamper (vertegenwoordiger van de indieners), Herald 
Ruyters en Jonathan Parker (vertegenwoordigers van de Commissie), Herbert Dorfmann, 
Gerald Häfner, Ernst Strasser en Antonio Cancian.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt in afwachting van aanvullende 
inlichtingen van de Commissie nog niet afgesloten;

12.  Advies inzake toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, 
de Raad en de Commissie ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Rapporteur:  Ágnes HANKISS (PPE)
- gedachtewisseling  

Sprekers: de voorzitter, Ágnes Hankiss (rapporteur) Nikiforos Diamandouros (Europese 
Ombudsman) en Jens Nymand Christensen (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: de commissie zal het advies op een latere vergadering nader behandelen. Wanneer 
het verslag plenair wordt behandeld blijft onzeker.
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*
*  *

                               De vergadering wordt om 19.05 uur gesloten.

*
*  *

Donderdag 30 september.

14.  Coördinatorenvergadering (9.00 - 10.00 uur, achter gesloten deuren)

*
*  *

De vergadering begint om 9.00 uur onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter)

*
*  *

15.  Besluiten van de coördinatoren.

Cyprus: Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Gruny en rekening houdend met de 
informatie verstrekt door partijen wier belangen geraakt worden door het verzoekschrift van 
de Famagusta Refugee Movement, komen de coördinatoren overeen te verzoeken om een 
schriftelijk advies van de Commissie buitenlandse zaken, alvorens te beslissen over een 
mogelijke extra studiereis naar Cyprus in 2011. De voorzitter zal Voorzitter Buzek hierover 
schrijven, met haar opmerkingen na het bezoek. De voorzitter verklaart dat zij een brief heeft 
ontvangen van de heer Ahmet Erdengiz, die aan de coördinatoren is uitgedeeld. Er wordt 
besloten hier geen gevolg aan te geven.

a. Programma delegatiebezoeken voor 2011
De coördinatoren bespreken welke in het komende jaar te organiseren delegatiebezoeken en 
studiereizen aan het Bureau ter goedkeuring zullen worden voorgelegd.  De coördinatoren 
komen overeen voorstellen te doen voor delegatiebezoeken van drie of vier leden naar 
Frankrijk, Italië, Polen en Bulgarije waarbij het doel is ontmoetingen te hebben met nationale 
parlementaire autoriteiten, maatschappelijke organisaties en, voor zover mogelijk, indieners 
van verzoekschriften. Er wordt nog geen keuze gemaakt wat betreft studiereizen krachtens 
artikel 202, lid 5 van het Reglement, maar waar opportuun worden in de loop van het jaar ad 
hoc-verzoeken gedaan. De heer Bostinaru oppert namens de S&D-Fractie dat de commissie 
zou kunnen overwegen op een geschikt moment nog eens een studiereis naar Roemenië te 
organiseren.

b. Mogelijke 'grote hoorzitting' in 2011
De coördinatoren bespreken het voorstel een hoorzitting te organiseren over 'De toepassing 
van het Handvest van de grondrechten en de verzoekschriftenprocedure'. Er wordt 
overeengekomen een verzoek in te dienen bij het Bureau voor een hoorzitting die in de 
tweede helft van 2011 georganiseerd zou moeten worden, mogelijk samen met andere 
geïnteresseerde commissies als JURI & LIBE.
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c. Delegatiebezoek aan het Schotse parlement – 7 december 2010
De commissie is uitgenodigd voor een bezoek aan het Schotse parlement, waar op 7 december 
een vergadering van diens verzoekschriftencommissie plaatsvindt. De coördinatoren besluiten 
de uitnodiging aan te nemen, met name omdat het Schotse parlement een zeer succesvol 
interactief webportaal heeft waarvan de geüpgrade versie begin november online zal gaan. De 
coördinatoren stellen ook voor om zo mogelijk gebruik te maken van deze gelegenheid om 
Schotse verzoekschriften ter plekke te bestuderen. Gezien de doelstelling van het bezoek 
spreken de coördinatoren af goedkeuring te vragen om technische en administratieve 
medewerkers van het secretariaat en de verantwoordelijke diensten voor webontwikkeling 
met de delegatie te laten meereizen.

d. Vervolgacties en besluiten
i.   De Juridische Dienst van het Parlement is gevraagd om een advies met betrekking tot de 
Spaanse kustwet. Het advies is nog niet voltooid.
ii.  De coördinatoren hebben de meest recente inlichtingen van de Commissie betreffende 
verzoekschrift 473/2008 van Christian Klein (Atmed AG) besproken.  Besloten is een 
mondelinge vraag met resolutie voor te leggen aan de plenaire vergadering.
iii.  De coördinatoren hebben overeenstemming bereikt over de ontwerpagenda voor de 
vergadering van oktober met inbegrip van de mondelinge presentatie van de uitkomsten van 
de studiereis naar Oostenrijk.
iv.  De vergaderdata voor 2011 worden goedgekeurd.

16.    Werkdocument over een advies inzake een voorstel voor een verordening van het 
Europees Parlement en de Raad over het burgerinitiatief   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Co-rapporteurs:  Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (Verts/ALE)
- behandeling van een werkdocument

Sprekers: de voorzitter, Bairbre de Brún (punt van orde), Gerald Häfner (rapporteur), Diana 
Wallis (rapporteur),Bairbre de Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr en Mariya Nedelcheva.
De commissie neemt met instemming kennis van de door mevrouw Wallis en de heer Häfner 
opgeworpen punten en van de vooruitgang geboekt in de gesprekken tussen de vier 
co-rapporteurs en stemt in met behandeling van een ontwerpverslag op een volgende 
vergadering. Een nota met een voorstel voor een tijdschema wordt aan de leden verstrekt.

17.   Verslag over het informatiebezoek aan Campanië (27-30 april 2010)
- goedkeuring van de aanbevelingen

Sprekers: de voorzitter, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken en Bairbre de Brún.
Bairbre de Brún stelt een mondeling amendement op het verlag voor dat als volgt luidt: 
"Volgens de burgemeester van Acerra, Tommaso Esposito, hebben burgers geen toegang tot 
transparante en begrijpelijke informatie, en worden ze ook niet betrokken bij de beoordeling 
van gezondheids- en milieurisico’s, zoals blijkt uit het geval van de
afvalverbrandingsinstallatie in Acerra."  Dit amendement wordt ingetrokken op voorwaarde 
dat de tekst ervan in de notulen wordt opgenomen, aangezien het betreffende onderwerp al in 
het verslag aan de orde is gesteld.
De aanbevelingen worden unaniem goedgekeurd met 1 onthouding.  Tevens wordt 
overeengekomen het verslag te sturen aan de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid zodat deze het kan bespreken en eventueel van commentaar kan voorzien.
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Afgesproken wordt dat er zal worden verzocht om een verslag voor de plenaire vergadering 
overeenkomstig artikel 202, lid 2 van het Reglement; mogelijk samen met ENVI & REGI.
De details moeten nader worden besproken op de volgende Coördinatorenvergadering, 
vooral wat betreft de mogelijke uitbreiding van het verslag zodat het, om vergelijkingen 
mogelijk te maken, ook andere EU-regio’s vanwaar verzoekschriften zijn ontvangen beslaat.

18.  Verzoekschrift 417/2009, ingediend door A. d'A. (Italiaanse nationaliteit), over het 
uitsluiten van veroordeelde personen van een zetel in het Europees Parlement

Sprekers: de voorzitter, A. d'A. (indiener), William Floyd (vertegenwoordiger van de 
Commissie) en Margrete Auken.
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten op basis van het antwoord 
van de Commissie. Er wordt een brief gestuurd aan Carlo Casini, voorzitter van de 
Commissie constitutionele zaken, met het verzoek het voorstel van indiener serieus te 
bekijken en met het verzoek om een update van de stand van zaken betreffende de wijziging
van de Akte betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel 
van rechtstreekse algemene verkiezingen van 20 september 1976 (verslag-Duff).

19.  Verzoekschrift 1160/2009, ingediend door Werner Sandig (Duitse nationaliteit), over 
de aanleg van twee windmolenparken in de Tsjechische grensregio Ústí nad Labem en 
de schadelijke gevolgen daarvan voor de nabijgelegen Duitse natuurgebieden

Sprekers: de voorzitter, Ctibor Kocman (vertegenwoordiger van de Commissie) en Peter Jahr.
Besluit: op verzoek van de heer Jahr wordt de behandeling van het verzoekschrift hervat op 
een van de volgende vergaderingen in aanwezigheid van de indiener.

20.  Verzoekschrift 1395/2009, ingediend door Dionisia Avgerinopoulou (Griekse 
nationaliteit), over een hotelproject in Zacharo (departement Ilia) en de hiermee 
verbonden inbreuken op de milieuwetgeving van de EU

Sprekers: de voorzitter en Fotios Papoulias (vertegenwoordiger van de Commissie).
Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten na ontvangst van het 
antwoord van de Commissie en de brief van het Griekse Ministerie van milieu, ruimtelijke 
ordening en openbare werken.

De bespreking van agendapunt 13 wordt uitgesteld tot een latere vergadering.

21.  Verzoekschriften van categorie B
De behandeling van verzoekschriften 481/1998, 1021/2003, 150/2004, 863/2005, 255/2006, 
197/2008, 550/2008, 650/2008, 1119/2008, 1176/2008, 1186/2008, 1249/2008, 28/2009, 
252/2009, 589/2009, 600/2009, 635/2009, 645/2009, 796/2009, 811/2009, 911/2009, 
953/2009, 999/2009, 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, 6/2010, 
26/2010, 29/2010, 37/2010, 63/2010, 67/2010, 70/2010, 90/2010, 116/2010, 126/2010, 
136/2010, 144/2010, 160/2010 en 207/2010 wordt afgesloten op basis van de schriftelijke 
antwoorden van de Commissie. 

Verzoekschriften 1665/2009 en 1667/2009 worden van rubriek B naar rubriek A verplaatst en 
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zullen op een latere vergadering worden besproken.  

23. Datum en plaats volgende vergadering 

Brussel, 
dinsdag 25 oktober 2010, 15.00 – 18.30 uur 
en tevens 
woensdag 26 oktober 2010, 9.00 - 12.20 uur

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.

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)
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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

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
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