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NOTULEN
Vergadering van 25 oktober 2010, 15.00 - 18.30 uur,

en 26 oktober 2010, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 25 oktober 2010 om 15.12 uur geopend onder 
voorzitterschap van Chrysoula Paliadeli (ondervoorzitter). Zij deelt mede dat Erminia 
Mazzoni, voorzitter, zich verontschuldigt voor haar laattijdige aankomst. 

1. Aanneming ontwerpagenda (PE 450.916)

De ontwerpagenda wordt ongewijzigd aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van 29 en 30 september 2010

Naar aanleiding van de commentaar van Pascal Gruny wordt de goedkeuring van de 
notulen uitgesteld en zullen in overleg van het presidium wijzigingen worden 
aangebracht.

3. Mededelingen van de voorzitter

Geen opmerkingen

4. Rondvraag

Het advies van de Juridische Dienst met betrekking tot de vraagstukken die zijn 
gerezen in verband met de "Ley de Costas" wordt in de Engelse versie aan alle leden 
van de commissie rondgedeeld als vertrouwelijk document.
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5. Indiening van een verslag over het speciaal rapport van de Europese 
Ombudsman in aansluiting op zijn ontwerp van aanbeveling aan de Europese 
Commissie naar aanleiding van klacht 676/2008/RT

Chrysoula Paliadeli presenteert haar verslag.

Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd.

Om 16.40 uur neemt Erminia Mazzoni, voorzitter, het voorzitterschap van Chrysoula 
Paliadeli, ondervoorzitter, over.

6. Presentatie van de studie over "Ouderlijke verantwoordelijkheid, ouderlijk 
gezag en omgangsrecht bij grensoverschrijdende scheidingen" (onderzoek in 
Frankrijk, Duitsland, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Polen)

De experts, Prof. Gian Paolo Romano en mevr. Daria Solenik, medewerkers bij het 
Institut de Droit Comparé van Lausanne, presenteren hun studie, die het resultaat is 
van een vergelijking van de rechtsstelsels en de juridische praktijk van de hierboven 
genoemde 6 lidstaten. Zij refereren eveneens aan de desbetreffende recente 
rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie. 

Zij wijzen voorts op het ontbreken van een eenvormige definitie van het begrip 
"gewoonlijke verblijfplaats", dat vaak door de wetgever wordt gebezigd; een begrip 
dat van groot belang is voor de toepassing van de wet en waarover het Hof heeft 
geconstateerd dat de definitie onder de bevoegdheid van elke lidstaat valt. De kwestie 
van de erkenning van het hoederecht door de diverse rechtsstelsels komt eveneens aan 
bod.

Sprekers: Chrysoula Paliadeli (voorzitter), Peter Jahr en Angelika Werthmann.

De commissie bedankt de auteurs van het rapport voor hun medewerking en hun 
bijdrage aan het debat.

7. Verzoekschrift 1565/2008, ingediend door E.A. (Spaanse nationaliteit) over de 
werkingssfeer van Verordening (EG) nr. 2201/2003 betreffende de bevoegdheid 
en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en 
inzake ouderlijke verantwoordelijkheid

Sprekers: de voorzitter en Markus Zalewski (vertegenwoordiger van de Commissie).

Besluit: het verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de Commissie.
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8. Verzoekschrift 1614/2009, ingediend door Marinella Colombo (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 134 medeondertekenaars, over het Duitse bureau 
voor jeugd- en jongerenzaken (Jugendamt) en de discriminatoire behandeling van 
buitenlandse staatsburgers door de Duitse autoriteiten die verantwoordelijk zijn 
voor gezinszaken
en
verzoekschrift 216/2010, ingediend door Massimo Moltoni (Italiaanse 
nationaliteit), gesteund door 230 medeondertekenaars, over het Duitse Jugendamt 

Sprekers: de voorzitter, Laura Cossar en Francesca Cunteri (vertegenwoordigers van 
Marinella Colombo), Massimo Moltoni (indiener), Marek Stavinoha 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Pascale Gruny, Carlos José Iturgaiz Angulo, 
Victor Bostinaru, Peter Jahr en Angelika Werthmann.

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie.

9. Verzoekschrift 219/2010, ingediend door E.G. (Italiaanse nationaliteit) over de 
rechten van de biologische vaders  

Sprekers: de voorzitter, E. G. (indiener), Meryem Demir (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Pascale Gruny, Margrete Auken en Victor Bostinaru.

Besluit: het verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de Commissie.

10. Verzoekschrift 911/2008, ingediend door Martin Karbowski (Bulgaarse 
nationaliteit), over gevallen van pedofilie, incidenten met kinderen, misdaden en 
geweld tegen kinderen in Bulgarije in de afgelopen twee jaar 

Sprekers: de voorzitter, Cesar Alonso Iriarte (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Victor Bostinaru, Adina-Ioana Valean, Iliana Malinova Iotova, Mariya Nedelcheva, 
Nikolaos Salavrakos en Peter Jahr.

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten en een brief schrijven aan het Bulgaarse 
Ministerie van Justitie. Zodra het antwoord aankomt, zal het aan de coördinatoren 
worden toegezonden.

11. Verzoekschrift 1767/2009, ingediend door Carmen Gherca (Roemeense 
nationaliteit), namens de nationale vereniging voor kinderen en volwassenen met 
autisme in Roemenië - vestiging Iaşi, over problemen met betrekking tot de 
uitvoering van de op gehandicapte kinderen betrekking hebbende wetgeving 

Sprekers: de voorzitter, Carmen Gherca (indiener), Joahanna Engström 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Bastiaan Belder, Adina-Ioana Valean en Victor 
Bostinaru. 

Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten en een brief schrijven aan het Roemeense 
Ministerie van Sociale Zaken. 
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12. Verklaring van Viviane Reding, vicevoorzitter van de Europese Commissie, over 
het burgerschap en de rechten van het kind 

Viviane Reding gaat in op de problemen die in de lidstaten rijzen in verband met de 
wetgeving op de kinderbescherming, in het bijzonder wanneer de ouders een 
verschillende nationaliteit hebben of in verschillende lidstaten woonachtig zijn of één 
van de ouders buiten de Europese Unie woont, waarvoor verschillende wetgevingen en 
soms onverenigbare rechtsstelsels gelden. De Commissaris onderstreept dat de belangen 
van het kind essentieel zijn en moeten primeren op welk ander beginsel dan ook. 

Diverse leden onderstrepen dat de Commissie nieuwe voorstellen dienaangaande zou 
moeten indienen, in het bijzonder betreffende gehandicapte kinderen, en moet streven 
naar de harmonisatie van de soms ingrijpend verschillende wetgevingen, die 
onduidelijk en moeilijk toe te passen zijn.

Sprekers: de voorzitter, Victor Bostinaru, Pascale Gruny, Konrad Szymanski, Mariya 
Nedelcheva, Margrete Auken, Simon Busuttil, Zoltán Bagó, Adina-Ioana Valean en 
Iliana Malinova Iotova.

De vergadering wordt om 18.50 uur geschorst.

De vergadering wordt op 26 oktober 2010 om 9.06 uur geopend onder voorzitterschap van 
Erminia Mazzoni, voorzitter. 

Małgorzata Górska, (verzoekschrift 0350/2006) dankt de Commissie verzoekschriften namens 
Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP), de Poolse vereniging voor de 
vogelbescherming, voor de onschatbare bijdrage aan het welslagen van het verzoekschrift. 

13. Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren, van 9.00 tot 10.10 uur)

14. Verzoekschrift 1403/2007, ingediend door Dobrinka Pavlova (Bulgaarse 
nationaliteit), over steun aan in de steek gelaten en gehandicapte kinderen,
verzoekschrift 402/2008, ingediend door Pavlina Radkova (Bulgaarse nationaliteit), 
over een leven in waardigheid voor haar gehandicapte kind
en
verzoekschrift 1215/2007, ingediend door Desmond Fitzgerald (Ierse nationaliteit), 
over misstanden in Bulgaarse instellingen voor kinderzorg

Sprekers: de voorzitter en Johanna Engström (vertegenwoordiger van de Commissie)

Besluit: het verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de Commissie.
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15. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt de resultaten van de coördinatorenvergadering mee:

- Er is besloten een brief te sturen aan de voorzitter van de Conferentie van 
Commissievoorzitters om te protesteren tegen het feit dat Chrysoula Plaiadeli, als 
vertegenwoordiger van de voorzitter van de Commissie verzoekschriften, niet de kans 
is geboden om op de buitengewone bijeenkomst van de Conferentie van 
Commissievoorzitters met het College van Commissarissen over de toegang tot 
documenten, het woord te voeren. 

- Naar aanleiding van de reis naar Campanië is besloten toestemming te vragen voor het 
opstellen van een verslag over het afvalbeheer in Europa in het licht van de 
desbetreffende richtlijnen. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 
voedselveiligheid zou bij dit initiatief worden betrokken overeenkomstig art. 202, lid 
3, van het Reglement.

- De leden ontvangen binnenkort het programma van de reis naar Schotland, waarvan zij 
de grote lijnen al hebben goedgekeurd.

Wat de verzoekschriften betreffende eigendomsrecht betreft, is besloten:

 de verzoekschriften over problemen betreffende de teruggave van individuele 
eigendommen in Roemenië op basis van de studie die op verzoek van de 
Commissie verzoekschriften hierover is verricht en in mei 2010 is ingediend af te 
sluiten (verzoekschriften 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);

 verzoekschrift 1734/2008 over de rechten van vroegere huurders op de uit hoofde 
van wet 112/1995 verworven eigendommen niet af te sluiten en een brief te sturen 
aan de Roemeense premier, Emil Boc, over de bescherming van deze rechten,

 verzoekschrift 665/2006 niet af te sluiten; de voorzitter te verzoeken brieven te 
schrijven aan de interparlementaire delegaties voor de betrekkingen met Kroatië en 
Servië, om te wijzen op de noodzaak om de door de indiener aan de orde gestelde 
problemen op hun agenda te plaatsen.  

- Besloten is om op de eerstvolgende vergadering van gedachte te wisselen over de 
wenselijkheid van het organiseren van een hoorzitting in 2011 over de rechten van de 
burgers en de verzoekschriftenprocedure.

- Het vertrouwelijke advies van de Juridische Dienst betreffende de Ley de Costas, dat 
in het Engels aan de leden is rondgedeeld, zal in de talen van de leden worden 
vertaald.

- Peter Jahr en Gerald Häfner hebben een ontwerp van "mondelinge vraag" betreffende 
verzoekschrift 473/2008 ingediend. Voorzitter Erminia Mazzoni wordt gemandateerd 
om de mondelinge vraag in te dienen namens de Commissie verzoekschriften 



PE452.699v01-00 6/12 PV\838755NL.doc

NL

overeenkomstig artikel 115 van het Reglement. Er is eveneens besloten een 
ontwerpresolutie in te dienen.  

- Wat Equitable Life betreft, stelt Rainer Wieland voor op de vergadering van december 
op het thema terug te komen, in aanwezigheid van de indieners. Aldus wordt besloten.

- De Directeuren-generaal van DG Presidium en DG IPOL buigen zich momenteel over 
het probleem van de niet-verzoekschriften. Overeenstemming is wenselijk.

- Om technische redenen is het vergaderrooster van de Commissie verzoekschriften 
voor 2011 licht gewijzigd. De leden zullen in kennis worden gesteld van de nieuwe 
data.

Judith Merkies voert het woord voor een verwijzing naar het Reglement en een 
persoonlijke verklaring.

16. Onderzoeksmissie naar Mellau-Damüls (Vorarlberg, Oostenrijk)
(29 september t/m 1 oktober 2010)
over verzoekschrift 0672/2007, ingediend door Lothar Petter (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens het Actiecomité tegen de geplande nieuwe 
wintersportontwikkelingsprojecten in Mellau en Damüls in Vorarlberg 
(Oostenrijk), gesteund door 26 medeondertekenaars, over de geplande skiliften en 
kabelbanen in de omgeving van Mellau en Damüls  
- mondelinge presentatie voorlopig verslag

Sprekers: de voorzitter, Marianne Muller (vertegenwoordiger van de Commissie) en 
Rainer Wieland.

Het verslag over deze missie zal in december worden ingediend.

17. Advies over de toegang van het publiek tot documenten van het Europees 
Parlement, de Raad en de Commissie ((2008/0090 (COD) COM (2008)0229)
Rapporteur:  HANKISS (PPE)
- Behandeling ontwerp-advies

Sprekers: de voorzitter, Ágnes Hankiss, Margrete Auken, Marc Maes 
(vertegenwoordiger van de Commissie) en Rainer Wieland.

Over dit verslag zal op de vergadering van december worden gestemd. De heer Hustinx 
heeft aanvaard om op de vergadering van 9 november een verklaring af te leggen.

18. Verzoekschrift 1820/2009, ingediend door José Maria Carrasco Cano (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Asociación Española de Proveedores de Impagados de la 
Construcción", over de situatie van de door betalingsachterstanden gedupeerde 
KMO's in de bouwsector 

Sprekers: de voorzitter, José Maria Carrasco Cano (indiener), Idaira Robayna Alfonso 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio en Pascale Gruny.
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Besluit: verzoekschrift nog niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie.

19. Verzoekschrift 0614/2009, ingediend door Stela Velichi (Duitse nationaliteit), over 
haar problemen met de Belgische gas- en elektriciteitsleverancier Lampiris en 
over het onbevredigende klantenbeleid van Lampiris 

Sprekers: de voorzitter, Stela Velichi (indiener), Marie-C. Jalabert (vertegenwoordiger 
van de Commissie), Victor Bostinaru en Zoltán Bagó. 

Besluit: verzoekschrift afsluiten op basis van het antwoord van de Commissie en de 
indiener voorstellen zich tot de lokale autoriteiten te wenden.

20. Verzoekschrift 762/2009, ingediend door Jolanta Szczebiot (Poolse nationaliteit), 
over haar problemen met luchtvaartmaatschappij Ryanair 

Sprekers: de voorzitter, Jolanta Szczebiot (indiener), Angelo Grieco 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Pascale Gruny en Zoltán Bagó.

Besluit: het verzoekschrift wordt niet afgesloten en zal opnieuw worden behandeld 
nadat de indiener de resultaten van zijn contacten met de nationale autoriteiten heeft 
meegedeeld.

21. Advies over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de 
Raad over het burgerinitiatief   
(COM 2010/0119)  (2010/0074(COD))
Corapporteurs:  WALLIS  (ALDE) - HÄFNER  (VERT)
- informatie door de corapporteurs

Sprekers: de voorzitter, Gerald Häfner, Bairbre de Brún, Victor Bostinaru en Tatjana 
Zdanoka.

De voorzitter stelt vast dat er voortgang is in het voorstel voor een verordening naar 
aanleiding van de bijdragen van de corapporteurs en acht het noodzakelijk dat de rol 
van de Commissie verzoekschriften in de procedure nauwkeuriger wordt omschreven, 
in het bijzonder dat de door de corapporteurs voorgestelde openbare hoorzittingen 
betreft.

22. Verzoekschriften waarvan de behandeling wordt uitgesteld tot een volgende 
vergadering 

Verzoekschriften 940/2008, 452/2009, 1609/2008 en 180/2010.
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23. Verzoekschriften ingeschreven onder B 

De verzoekschriften 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 en 371/2010 worden afgesloten op basis 
van het antwoord van de Commissie.

De verzoekschriften 71/2006, 764/2006, 133/2007, 1322/2007, 418/2009, 1400/2009, 
1469/2009, 1766/2009, 1837/2009, 1895/2009, 129/2010 worden uit deel B geschrapt 
en tijdens een volgende vergadering onder deel A behandeld.  

25. Datum en plaats van de volgende vergadering 

Brussel, 9 november 2010

                            De vergadering wordt om 12.45 uur gesloten.
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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), Chrysoula Paliadeli (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/ 
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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
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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, 
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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

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



PV\838755NL.doc 11/12 PE452.699v01-00

NL

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



PE452.699v01-00 12/12 PV\838755NL.doc

NL

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

Gabinete del Secretario General/Kancelár 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/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/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

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Ulrich Rösslein

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/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Arnaldo Pinto, Karen Lone Chioti, Johannes Heezen, Carolina Lecocq-Perez, Carolyn Leffler-Roth, Alina-Gabriela Vasile

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/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) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


