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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Αναφορών

PETI_PV(2010)189_1

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
των συνεδριάσεων της 25ης Οκτωβρίου 2010,  από 15.00 έως 18.30

και 26ης Οκτωβρίου 2010, από 9.00 έως 12.30
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, στις 15.12,  υπό την προεδρία της κ. 
Χρυσούλας Παλιαδέλη, αντιπροέδρου. Η αντιπρόεδρος αναφέρει ότι η πρόεδρος Erminia 
Mazzoni ζητεί συγγνώμη διότι θα καθυστερήσει.

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 450.916)

Το σχέδιο ημερήσιας διάταξης εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις.

2. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων της 29ης και 30ής Σεπτεμβρίου 2010

Μετά τις παρατηρήσεις της Pascale Gruny η έγκριση των πρακτικών αναβάλλεται και 
θα γίνουν τροποποιήσεις σε συμφωνία με την πρόεδρο

3. Ανακοινώσεις της αντιπροέδρου

Ουδέν.

4. Διάφορα

Η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας σχετικά με τα θέματα που εγείρονται σε 
σχέση με το "Ley de Costas" διανέμεται σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Αναφορών 
στα αγγλικά ως εμπιστευτικό έγγραφο.

5. Παρουσίαση έκθεσης σχετικά με την ειδική έκθεση που συνέταξε ο Ευρωπαίος 
Διαμεσολαβητής κατόπιν του σχεδίου σύστασης προς την Επιτροπή όσον αφορά 
την καταγγελία 676/2008/RT
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Η κ. Χρυσούλα Παλιαδέλη παρουσιάζει την έκθεσή της.

Η έκθεση εγκρίνεται ομόφωνα. 

Η κ. Erminia Mazzoni, πρόεδρος, αντικαθιστά την κ. Χρυσούλα Παλιαδέλη, αντιπρόεδρο, 
στις 16.40.

6. Παρουσίαση της μελέτης "Η γονική μέριμνα, η επιμέλεια τέκνων και τα 
δικαιώματα επίσκεψης στους διασυνοριακούς χωρισμούς" (Ανάλυση για τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, το ΗΒ, τη Σουηδία και την Πολωνία)

Οι εμπειρογνώμονες, καθηγητής Gian Paolo Romano και η κ. Daria Solenik, 
συνεργάτες στο Ινστιτούτο Συγκριτικού Δίκαιου της Λοζάννης, παρουσιάζουν τη 
μελέτη που εκπόνησαν και το αποτέλεσμα της σύγκρισης μεταξύ των νομικών 
συστημάτων και των δικαστικών πρακτικών των έξη αυτών κρατών μελών. 
Αναφέρονται επίσης στην πρόσφατη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης επί του θέματος. 

Θίγουν επίσης το θέμα της έλλειψης ενιαίου ορισμού όσον αφορά την έννοια της 
"συνήθους διαμονής" στην οποία αναφέρεται συχνά ο νομοθέτης, η οποία έχει σημασία 
για την εφαρμογή του νόμου, δεδομένου ότι το Δικαστήριο εκτιμά ότι ο ορισμός 
εναπόκειται στο κάθε κράτος μέλος. Τονίζεται επίσης το θέμα της αναγνώρισης της 
"επιμέλειας τέκνων" από τα διάφορα δικαστικά συστήματα.

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Peter Jahr και Angelika 
Werthmann.

Η Επιτροπή Αναφορών ευχαριστεί τους συντάκτες της έκθεσης για τη συνεργασία τους 
και τη συνεισφορά τους στη συζήτηση.

7. Αναφορά 1565/2008, του E.A., ισπανικής ιθαγένειας, σχετικά με το πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή 
δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές 
και διαφορές γονικής μέριμνας

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος και ο Markus Zalewski (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση : περάτωση της εξέτασης της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Επιτροπής.

8. Αναφορά 1614/2009, της Marinella Colombo, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 134 υπογραφές, σχετικά με τη γερμανική υπηρεσία κοινωνικής 
μέριμνας παίδων και νέων (Jugendamt) και τις διακρίσεις των γερμανικών αρχών 
που ασχολούνται με οικογενειακά ζητήματα σε βάρος υπηκόων ξένων χωρών
και
Αναφορά 216/2010, του Massimo Moltoni, ιταλικής ιθαγένειας, η οποία 
συνοδεύεται από 230 υπογραφές, σχετικά με τη γερμανική Υπηρεσία Κοινωνικής 
Μέριμνας Παίδων και Νέων (Jugendamt)



PV\838755EL.doc 3/11 PE452.699v01-00

EL

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, οι κυρίες Laura Cossar και Francesca Cunteri
(εκπρόσωποι της αναφέρουσας κ. Marinella Colombo), Massimo Moltoni (αναφέρων), 
Marek Stavinoha (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Pascale Gruny, Carlos José Iturgaiz
Angulo, Victor Bostinaru, Peter Jahr και Angelika Werthmann.

Απόφαση : συνεχίζεται η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

9. Αναφορά 0219/2010, του E. G., ιταλικής ιθαγένειας, σχετικά με τα δικαιώματα 
των βιολογικών πατέρων 

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, E. G. (αναφέρων), Meryem Demir (εκπρόσωπος της 
Επιτροπής), Pascale Gruny, Margrete Auken και Victor Bostinaru.

Απόφαση : περάτωση της εξέτασης της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Επιτροπής.

10. Αναφορά 911/2008, του Martin Karbowski, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
περιπτώσεις παιδοφιλίας και άλλα περιστατικά που αφορούν κακοποίηση παιδιών 
και άσκηση βίας σε παιδιά στη Βουλγαρία τα τελευταία δύο έτη

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Cesar Alonso Iriarte (εκπρόσωπος της Επιτροπής), 
Victor Bostinaru, Adina-Ioana Valean, Iliana Malinova Iotova, Mariya Nedelcheva, 
Νικόλαος Σαλαβράκος και Peter Jahr.

Απόφαση : συνεχίζεται η εξέταση της αναφοράς και θα αποσταλεί επιστολή στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας. Μόλις ληφθεί η απάντηση, θα υποβληθεί στους 
συντονιστές.

11. Αναφορά 1767/2009, της Carmen Gherca, ρουμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ρουμανικής ένωσης για παιδιά και ενηλίκους με αυτισμό – παράρτημα Ιασίου, 
σχετικά με προβλήματα στην εφαρμογή της νομοθεσίας αναφορικά με τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Carmen Gherca (αναφέρουσα), Joahanna Engström 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Bastiaan Belder, Adina-Ioana Valean  και Victor 
Bostinaru. 

Απόφαση : συνεχίζεται η εξέταση της αναφοράς και θα αποσταλεί επιστολή στον 
Υπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων της Ρουμανίας.

12. Ανακοίνωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Viviane Reding, 
για την ιθαγένεια και τα δικαιώματα των παιδιών

Η Viviane Reding αναφέρεται στα προβλήματα που τίθενται στα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη νομοθεσία για την προστασία των παιδιών, συγκεκριμένα όταν οι γονείς 
έχουν διαφορετική ιθαγένεια ή ζουν σε διαφορετικά κράτη μέλη ή ακόμη όταν ένας εκ 
των δύο ζει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποκείμενος σε διαφορετικές νομοθεσίες και 
δικαστικά συστήματα όχι πάντα συμβατά. Η Επίτροπος τονίζει ότι το συμφέρον του 
παιδιού έχει ζωτική σημασία και πρέπει να υπερέχει οιασδήποτε άλλης αρχής. 
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Στις παρεμβάσεις διαφόρων μελών έμφαση δίδεται στα νέα μέτρα που θα πρέπει να 
προτείνει η Επιτροπή στο θέμα αυτό, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρία, ενώ 
προτείνεται η ενοποίηση διαφόρων νόμων που βρίσκονται διάσπαρτοι και είναι 
δύσκολο να τους συμβουλευθεί κανείς και να τους εφαρμόσει.

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Victor Bostinaru, Pascale Gruny, Konrad Szymanski, 
Mariya Nedelcheva, Margrete Auken, Simon Busuttil, Zoltán Bagó, Adina-Ioana 
Valean και Iliana Malinova Iotova.

Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 18 h 50.

Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 26 Οκτωβρίου 2010 στις 9h06, υπό την προεδρία της κ. 
Erminia Mazzoni, προέδρου. 

Η Małgorzata Górska, (αναφορά 0350/2006 ευχαριστεί την Επιτροπή Αναφορών εκ  μέρους 
της  Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), πολωνικής οργάνωσης για την 
προστασία των πτηνών, για την ανεκτίμητη υποστήριξή της στην επιτυχή έκβαση της 
αναφοράς.  

13. Συνεδρίαση των συντονιστών (κεκλεισμένων των θυρών, από τις 9.00 έως τις 
10.00)

14. Αναφορά 1403/2007, της Dobrinka Pavlova, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με 
στήριξη των εγκαταλελειμμένων παιδιών,

Αναφορά 0402/2008, της Pavlina Radkova, βουλγαρικής ιθαγένειας, σχετικά με την 
αξιοπρεπή ζωή του ανάπηρου παιδιού της

και

Αναφορά 1215/2007, του Desmond Fitzgerald, ιρλανδικής ιθαγένειας, σχετικά με 
κακοποιήσεις σε βουλγαρικά ιδρύματα παιδιών

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος και η Johanna Engström (εκπρόσωπος της Επιτροπής).

Απόφαση : περάτωση της εξέτασης της αναφοράς με βάση την απάντηση της 
Επιτροπής.

15. Ανακοινώσεις της προέδρου 

Η πρόεδρος ανακοινώνει τα αποτελέσματα της συνεδρίασης των συντονιστών:

- Αποφασίστηκε να αποσταλεί επιστολή διαμαρτυρίας στον Πρόεδρο της Διάσκεψης 
των Προέδρων για το γεγονός ότι η Χρυσούλα Παλιαδέλη, που αντιπροσώπευε την 
πρόεδρο της Επιτροπής Αναφορών, δεν μπόρεσε να εκφράσει την άποψή της στην 
έκτακτη συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων των επιτροπών με το Σώμα των 
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Επιτρόπων, σχετικά με την πρόσβαση στα έγγραφα. 

Μετά την αποστολή στην Καμπανία αποφασίστηκε να ζητηθεί εξουσιοδότηση για την 
εκπόνηση έκθεσης σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Ευρώπη, με 
βάση τις σχετικές οδηγίες. Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων θα συνεργαστεί στην πρωτοβουλία αυτή σύμφωνα με το 
άρθρο 202, παράγραφος 3 του Κανονισμού.

- Τα μέλη θα λάβουν συνοπτικό πρόγραμμα της αποστολής στη Σκωτία τις γενικές 
γραμμές του οποίου και εγκρίνουν. 

Όσον αφορά τις αναφορές σχετικά με το δικαίωμα ιδιοκτησίας αποφασίζεται:

 να περατωθεί η εξέταση των αναφορών που αφορούν προβλήματα που σχετίζονται 
με τη διαδικασία απόδοσης των ιδιωτικών περιουσιών στη Ρουμανία με βάση την 
εξωτερική μελέτη για το θέμα αυτό που εκπονήθηκε μετά από αίτηση της 
Επιτροπής Αναφορών και υποβλήθηκε στη συνεδρίαση του Μαΐου 2010 (αναφορές 
0111/2007, 0118/2007, 0141/2007, 0143/2007, 0144/2007, 0145/2007, 0146/2007, 
0188/2007, 0189/2007, 0273/2007, 0274/2007, 0329/2007, 0333/2007, 0334/2007, 
0413/2007, 0415/2007, 0647/2007, 0648/2007, 0649/2007, 0650/2007, 0651/2007, 
0766/2007, 0767/2007, 0768/2007, 0770/2007, 0771/2007, 0772/2007, 0863/2007, 
0903/2007, 1167/2007, 1396/2007, 1397/2007, 0043/2008, 0128/2008, 0190/2008)·

 να συνεχισθεί η εξέταση της αναφοράς 1734/2008 σχετικά με τα δικαιώματα των 
πρώην ενοικιαστών στις ιδιοκτησίες που αποκτήθηκαν βάσει του νόμου 112/1995 
και να αποσταλεί επιστολή στον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, κ. Emil Boc, 
σχετικά με την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων,

 να συνεχισθεί η εξέταση της αναφοράς 665/2006· η πρόεδρος θα πρέπει να 
αποστείλει επιστολές στις διακοινοβουλευτικές αντιπροσωπείες για την Κροατία 
και την Σερβία για να τους επισημάνει την ανάγκη να εγγράψουν τα θέματα που 
θίγει οι αναφέρων στην ημερήσια διάταξή τους.   

- Αποφασίστηκε να συζητηθεί στην προσεχή συνεδρίαση η διεξαγωγή ακρόασης το 
2011 σχετικά με τα δικαιώματα των πολιτών και τη διαδικασία αναφορών. 

- Η εμπιστευτική γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για το Ley de Costas, την 
οποία τα μέλη έλαβαν στα αγγλικά, θα μεταφραστεί στις γλώσσες των μελών. 

- Ο Peter Jahr και ο Gerald Häfner υπέβαλαν σχέδιο προφορικής ερώτησης σχετικά με 
την αναφορά 473/2008.  Η πρόεδρος, Erminia Mazzoni, εξουσιοδοτείται να υποβάλει 
προφορική ερώτηση εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφορών σύμφωνα με το άρθρο 
115 του Κανονισμού. Αποφασίζεται επίσης να υποβληθεί σχέδιο ψηφίσματος.  

- Όσον αφορά την Equitable Life, ο Rainer Wieland προτείνει να συζητηθεί εκ νέου το 
θέμα στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, παρουσία των αναφερόντων, πράγμα το οποίο 
και συμφωνείται. 

- Το θέμα των κειμένων που δεν αποτελούν αναφορές εξετάζεται από τους Γενικούς 
Διευθυντές της ΓΔ Προεδρίας και ΓΔ DG IPOL. Είναι ευκταίο να υπάρξει συμφωνία 
επί του θέματος.
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- Για τεχνικούς λόγους, το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων της Επιτροπής 
Αναφορών για 2011, υφίσταται μικρή τροποποίηση. Οι νέες ημερομηνίες θα 
ανακοινωθούν στα μέλη.

Παρεμβαίνει η Judith Merkies επί ενστάσεως της οποίας έπεται προσωπική δήλωση. 

16. Διερευνητική επίσκεψη στο Mellau/Damuls, Vorarlberg (Αυστρία)
(από 19 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου 2010)
σχετικά με την αναφορά. 672/2007, του Lothar Petter, αυστριακής ιθαγένειας, εξ ονόματος 
της Επιτροπής δράσης κατά των σχεδιαζόμενων νέων εγκαταστάσεων χειμερινών 
αθλημάτων στο Mellau και στο Damüls του Vorarlberg (Αυστρία), η οποία συνοδεύεται 
από 26 υπογραφές, σχετικά με σχεδιαζόμενη κατασκευή χιονοδρομικών αναβατήρων και 
τελεφερίκ στις περιοχές Mellau και Damüls
- προσχέδιο προφορικής έκθεσης 

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Marianne Muller (εκπρόσωπος της Επιτροπής) και 
Rainer Wieland.

Η έκθεση για την αποστολή αυτή θα υποβληθεί στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου.

17. Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής ((2008/0090(COD)) COM 
(2008)0229)
Συντάκτης γνωμοδότησης:  HANKISS  (PPE)
- εξέταση σχεδίου γνωμοδότησης

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Ágnes Hankiss, Margrete Auken, Marc Maes
(εκπρόσωπος της Επιτροπής) και Rainer Wieland.

Η έκθεση θα εγκριθεί στη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου. Ο κ. Hustinx δέχεται να κάνει 
δήλωση στη συνεδρίαση της 9ης Νοεμβρίου. 

18. Αναφορά 1820/2009, του José Maria Carrasco Cano, ισπανικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος της ένωσης «Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción», σχετικά με τις επιβλαβείς επιπτώσεις της παύσης πληρωμών για τις 
ΜΜΕ του κλάδου των κατασκευών

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, José Maria Carrasco Cano (αναφέρων), Idaira Robayna 
Alfonso (εκπρόσωπος της Επιτροπής), Carlos José Iturgaiz Angulo, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio και Pascale Gruny.

Απόφαση : συνεχίζεται η εξέταση της αναφοράς εν αναμονή συμπληρωματικών 
πληροφοριών από την Επιτροπή.

19. Αναφορά 0614/2009, της Stela Velichi γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον βέλγο πάροχο φυσικού αερίου και 
ηλεκτρικής ενέργειας «Lampiris» και τη μη ικανοποιητική πολιτική του απέναντι 
στους πελάτες 

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Stela Velichi (αναφέρουσα), Marie-C. Jalabert
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(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Victor Bostinaru και Zoltán Bagó. 

Απόφαση : περατώνεται η εξέταση της αναφοράς με βάση την απάντηση της Επιτροπής· 
να προταθεί στον αναφέροντα να απευθυνθεί στις τοπικές αρχές.

20. Αναφορά 0762/2009, της Jolanta Szczebiot, πολωνικής ιθαγένειας, σχετικά με τα 
προβλήματα που αντιμετώπισε με την αεροπορική εταιρεία Ryanair

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Jolanta Szczebiot (αναφέρουσα), Angelo Grieco 
(εκπρόσωπος της Επιτροπής), Pascale Gruny και Zoltán Bagó.

Απόφαση : συνεχίζεται η εξέταση της αναφοράς η οποία θα επανεξεταστεί όταν ο η 
αναφέρουσα γνωστοποιήσει το αποτέλεσμα των επαφών της με τις εθνικές αρχές.

21. Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με την πρωτοβουλία πολιτών   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Συνεισηγητές :  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERT)
- ενημέρωση από τους συνεισηγητές

Λαμβάνουν το λόγο: η πρόεδρος, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru και 
Tatjana Zdanoka.

Η πρόεδρος διαπιστώνει σημαντική πρόοδο στο σχέδιο κανονισμού μετά τις 
συνεισφορές των συνεισηγητών και τονίζει την ανάγκη να διευκρινιστεί καλύτερα ο 
ρόλος της Επιτροπής Αναφορών στη διαδικασία, ιδίως όσον αφορά τις δημόσιες 
ακροάσεις που προτείνουν οι συνεισηγητές.

22. Αναφορές η συζήτηση των οποίων αναβάλλεται για προσεχή συνεδρίαση

Αναφορές 940/2008, 452/2009, 1609/2008 και 180/2010.

23. Αναφορές για το σημείο Β

Οι αναφορές 370/2000, 74/2006, 23/2007, 83/2006, 857/2006, 386/2007, 762/2007, 
1408/2007, 1465/2007, 263/2008, 339/2008, 1521/2008, 1661/2008, 1715/2008, 
1717/2008, 1776/2008, 1860/2008, 685/2009, 800/2009, 864/2009, 967/2009, 
1173/2009, 1178/2009, 1235/2009, 1245/2009, 1375/2009, 1496/2009, 1528/2009, 
1600/2009, 1650/2009, 1686/2009, 1774/2009, 249/2010, 1778/2009, 1783/2009, 
1829/2009, 1891/2009, 1899/2009, 1907/2009, 11/2010, 35/2010, 68/2010, 92/2010, 
103/2010, 154/2010, 164/2010, 177/2010, 184/2010, 230/2010, 235/2010, 267/2010, 
269/2010, 300/2010, 361/2010 και 371/2010 περατώνονται επί τη βάσει της 
απάντησης της Επιτροπής.

Οι αναφορές 71/2006, 764/2006, 133/2007, 1322/2007, 418/2009, 1400/2009, 
1469/2009, 1766/2009, 1837/2009, 1895/2009, 129/2010 αποσύρονται από το σημείο 
Β και θα εξεταστούν στο πλαίσιο του σημείου Α σε προσεχή συνεδρίαση.   

25. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδρίασης 
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Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2010

                            Η συνεδρίαση λήγει στις 12.45.

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

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

Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Pascale Gruny (1,2), Iliana Malinova Iotova (1), Peter Jahr (1,2),Lena Kolarska-Bobińska 
(1), Mariya Nedelcheva (1,2), Judith A. Merkies (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (2), Edward McMillan-Scott (1,2), 
Adina-Ioana Vălean (1,2), Diana Wallis (1,2), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2), Giles Chichester (2), Bairbre de Brún (1,2), 
Nikolaos Salavrakos (1,2), 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

Zoltán Bagó (1,2), Axel Voss (1), Gerald Häfner (1,2)

187 (2)

193 (3)

Bastiaan Belder (1), Konrad Szymański (1), Zita Gurmai (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (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 fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Mazgorzata Górska, Jacek Betleda, Mirostaw Więcek, Konrad Wrecionkowski, Jaro Loś, Christie Weger

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.10.2010
(2) 26.10.2010

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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 (*)

Stephanie Rutten (Belgian Presidency), Martin Küchler

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

Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Marek Stavinoha, Markus Zalewski, Niovi Ringou, Meryem Demir, Alonso Iriarte César, William 
Floyd, Julia Mater, Soriha Stale, Bistra Valchanova, Johanna Engström, Idaira Robayna Alfonso, Angelo Grieco, Marianne Muller, 
Nicolas Roger-Machart, Marie-Christine Jalabert, Marc Maes, Mario Paulo Tenreiro,  Charlotte Rive, Belen Perez Mansillas,             
An Baeyens, Menno Verheij, Aristeidis Lavrentzos

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Dorit Gerth

Anna-Maria Nykänen

Gianluca Schirinzi
Guiseppe Atelli

Julia Matei

PermRep DE

PermRep FI

PermRep IT

PermRep RO

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Laura Cossar, Francesca Cunteri, Massimo Moltoni, EG, VG, Carmen Gherca, Dr Luc Gigou, Olivier Karrer, Miroslaw Kraszewski, 
Joanna Prestigiacomo Johanna, José Maria Carrasco Cano, Manuel Romero Gomez, Stela Velichi, Jolanta Szczebiot, Mazgorzata 
Górska, Jacek Betleda, Mirostaw Więcek, Konrad Wrecionkowski, Jaro Loś, Christie Weger

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,  Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Virginie Remacle Erini Georgiopoulou

Luca Piredda, Caroline Moen, Sonia Chapotel, Frazer Clarke

Airis Meier, 

Kjell Sevon, Marc Giménez, Laura Bufret, Celine Giraudeau

Brian Carty, 

Konstantina Gkouvatsou
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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, Danièle Rechard

 Natalia Dasilva, Johanna Helin Satu

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

Ulrich Rösslein

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, Arnaldo Pinto, Karen Lone Chioti, Johannes 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/President/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 President/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


