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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 29 września 2010 r., w godz. 15.00 – 18.30,

i 30 września 2010 r., w godz. 9.00 – 12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w środę 29 września 2010 r. 
o godz. 15.05. 

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 448.971)

Carlos Iturgaiz Angulo zwrócił się o przesunięcie punktu 9 na posiedzenie w listopadzie. 
Porządek dzienny został przyjęty z tą zmianą.

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia z 15 lipca 2010 r.

Przewodnicząca poinformowała, że protokół posiedzenia z dnia 15 lipca 2010 r. zostanie 
zatwierdzony pod koniec posiedzenia, chyba że posłowie zgłoszą konkretne uwagi.

3. Komunikaty przewodniczącej

Przewodnicząca poinformowała posłów, że nieobecność Rainera Wielanda jest 
usprawiedliwiona w związku z misją informacyjną w Austrii. Po głosowaniu komisja 
przywita wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marcosa Sefcovica, który odpowiada
za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację. Do komisarza skierowano szereg pytań; 
posłowie będą mogli je zadać po wygłoszeniu przez komisarza oświadczenia wstępnego. 
Petycja 1028/2009 w sprawie potrzeby przeglądu zasad postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego (punkt 13) oraz opinia Komisji Prawnej dotycząca 
przedmiotowej petycji również zostały przekazane komisarzowi. Przewodnicząca 
poinformowała następnie, że składający petycję będą obecni w związku z pkt 9, 10, 11, 12
i 21. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich Nikiforos Diamandouros weźmie udział w 
dyskusji na temat opinii Ágnes Hankiss (punkt 14). Przewodnicząca przypomniała posłom 
o przedłużeniu posiedzenia w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego inicjatywy 
obywatelskiej, które ma się odbyć w czwartek po południu przy udziale komisji AFCO 
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i parlamentów krajowych. 

4. Sprawy różne

Nie omawiano żadnych innych spraw.

5. Sprawozdanie w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego działalności 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w 2009 r.
(2010/2059 (INI))
Sprawozdawczyni: Mariya NEDELCHEVA (PPE)
– Rozpatrzenie poprawek
– Przyjęcie projektu sprawozdania
Głos zabrali: przewodnicząca oraz Mariya Nedelcheva (sprawozdawczyni).
Poprawka 1 została przyjęta. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przy 1 głosie 
wstrzymującym się (oddano 15 głosów).

6. Sprawozdanie w sprawie specjalnego sprawozdania Europejskiego Rzecznika 
Praw Obywatelskich, sporządzonego w następstwie jego projektu zalecenia dla Komisji 
Europejskiej dotyczącego skargi 676/2008RT
(2010/2086(INI))
Sprawozdawczyni: Chrysoula PALIADELI (S&D)
– Przyjęcie projektu sprawozdania
Głos zabrali: przewodnicząca oraz Chrysoula Paliadeli (sprawozdawczyni) i Elena Basescu.
Ze względu na błąd techniczny w dokumencie głosowanie zostało przesunięte na następne 
posiedzenie.

7. Opinia w sprawie kontroli stosowania prawa Unii Europejskiej
((2008) 2010/2076(INI) COM(2009)0675)
Sprawozdawczyni: Erminia MAZZONI (PPE)
– Rozpatrzenie poprawek
– Przyjęcie projektu opinii
Głos zabrali: przewodnicząca (sprawozdawczyni)
Poprawka 1 została przyjęta. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie przy 1 głosie 
wstrzymującym się (oddano 16 głosów).

8. Po oświadczeniu wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Marcosa Sefcovica, 
odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytucjonalne i administrację, nastąpiła wymiana 
poglądów.

Przewodnicząca przywitała komisarza i podziękowała mu za przyjęcie po raz pierwszy od 
jego powołania w ubiegłym roku zaproszenia do przemówienia na posiedzeniu komisji. 
Komisarz wygłosił oświadczenie wstępne dotyczące wniosków Komisji w sprawie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej i następujący posłowie zadali mu pytania: Diana Wallis, Victor 
Bostinaru, Kinga Göncz, Ágnes Hankiss, Mariya Nedelcheva, Jarosław Wałęsa, Margrete 
Auken, Pascale Gruny, Gerald Häfner oraz przewodnicząca. Komisarz odpowiedział na 
przedmiotowe pytania ze szczególnym odniesieniem do międzyinstytucjonalnej umowy 
ramowej dotyczącej prawa Parlamentu do informacji na temat postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.
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9. Petycja nr 949/2003, którą złożył Alberto Perino (Włochy) w imieniu 
stowarzyszenia „Habitat”, w sprawie sprzeciwu wobec budowy szybkiej kolei pomiędzy 
Turynem a Lyonem

Petycja nr 198/2005, którą złożył Marco Tomalino (Włochy) w imieniu Coordinamento 
sanitario Valle di Susa, w sprawie zagrożeń dla zdrowia w związku z budową szybkiej 
kolei pomiędzy Turynem a Lyonem

Petycja nr 786/2007, którą złożył Paolo Prieri (Włochy) w imieniu komitetu przeciwko 
szybkiej linii kolejowej w północnej części Doliny Sangone, w sprawie sprzeciwu wobec 
budowy szybkiego transeuropejskiego połączenia kolejowego pomiędzy Turynem 
a Lyonem

Petycja nr 735/2008, którą złożyli Remo Castagnieri [i] Alberto Paolo Veggio (Włochy) 
z 154 podpisami, w sprawie połączenia kolejowego Lyon-Turyn (Valle Susa)

Głos zabrali: przewodnicząca, Paolo Prieri (składający petycję), Alberto Paolo Veggio 
(składający petycję), Katrien Prins (przedstawicielka Komisji), Margrete Auken, Antonio 
Cancian i Jonathan Parker (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji, zwłaszcza na temat funkcjonowania obserwatorium 
technicznego i zaangażowania rzeczonych władz lokalnych.

10. Petycja nr 900/2007, którą złożył Giancarlo Pastorutti (Włochy) w imieniu 
komitetu Bagnaria Arsa „NO-TAV” i innych komitetów występujących przeciwko 
korytarzowi 5, w sprawie sprzeciwu wobec finansowania z funduszy europejskich osi 
kolejowej Triest-Divača

Głos zabrali: przewodnicząca, Giancarlo Pastorutti (składający petycję), Jonathan Parker 
(przedstawiciel Komisji), Antonio Cancian i Peter Jahr.
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji zostanie zamknięte po otrzymaniu 
odpowiedzi Komisji. Pismo zostanie również przesłane do właściwych władz regionalnych. 

11. Petycja nr 1512/2009, którą złożyła Evelyn Schlögl (Austria) w imieniu Initiative 
Lebenswertes Wipptal, w sprawie sprzeciwu wobec budowy tunelu pod przełęczą 
Brenner stanowiącego część korytarza TEN nr 1

Głos zabrali: przewodnicząca, Lothar Gamper (przedstawiciel składającej petycję), Herald 
Ruyters i Jonathan Parker (przedstawiciele Komisji), Herbert Dorfmann, Gerald Häfner, 
Ernst Strasser i Antonio Cancian.
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na 
dodatkowe informacje od Komisji.

12. Opinia w sprawie publicznego dostępu do dokumentów PE, Rady i Komisji 
((2008/0090(COD)) COM (2008)0229)
Sprawozdawczyni: Ágnes HANKISS (PPE)
- Wymiana poglądów

Głos zabrali: przewodnicząca, Ágnes Hankiss (sprawozdawczyni), Nikiforos Diamandouros 
(Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich) i Jens Nymand Christensen (przedstawiciel 
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Komisji).
Decyzja: Komisja wznowi dalsze rozpatrywanie przedmiotowej opinii na późniejszym 
posiedzeniu. Termin omówienia przedmiotowego sprawozdania podczas dyskusji plenarnej 
pozostaje nieustalony.

*
*  *

                               Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 19.05.

*
*  *

Czwartek 30 września.

13. Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych w godz. 9.00 – 10.00)

*
*  *

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie o godz. 10.10.

*
*  *

14. Decyzje koordynatorów 

Cypr: w związku z pytaniem postawionym przez Pascale Gruny oraz mając na uwadze 
informacje otrzymane od mera Famagusty i Ruchu Uchodźców Famagusta w odniesieniu do 
petycji złożonej przez Ruch Uchodźców Famagusta, koordynatorzy postanowili pozostawić 
petycje otwartą i uzyskać pisemną opinię Komisji Spraw Zagranicznych zanim podejmą 
decyzję w sprawie ewentualnej dodatkowej misji informacyjnej na Cypr, która miałaby się 
odbyć w 2011 r. Po otrzymaniu zezwolenia koordynatorów przewodnicząca wystosuje 
odpowiednie pismo do przewodniczącego J. Buzka, w którym przedstawi swoje uwagi na 
temat przedmiotowej wizyty. Przewodnicząca poinformowała, że otrzymała pismo od Ahmeta 
Erdengiza, które przekazała koordynatorom. Postanowiono nie podejmować dalszych kroków 
w sprawie oraz usunąć ją z rejestru PE i ze strony internetowej z petycjami.

a. Program delegacji na 2011 r.
Koordynatorzy omówili organizację delegacji i misji informacyjnych w nadchodzącym roku; 
odnośne propozycje mają zostać przekazane Prezydium do zatwierdzenia. Koordynatorzy 
zaproponowali delegacje składające się z trzech do czterech posłów do Francji, Włoch, Polski 
i Bułgarii; celem tych delegacji jest skontaktowanie się z władzami parlamentów krajowych, 
stowarzyszeniami zrzeszającymi członków społeczeństwa obywatelskiego i w miarę 
możliwości ze składającymi petycje. Wybór misji dla celów informacyjnych przewidzianych 
w art. 202 ust. 5 Regulaminu pozostaje otwarty, jak również istnieje możliwość składania w 
ciągu roku, w stosownych przypadkach, wniosków ad hoc. W imieniu grupy S&D Victor 
Bostinaru zaproponował, aby komisja rozpatrzyła organizację ponownej misji informacyjnej 
do Rumunii w odpowiednim czasie.

b. Możliwe „wielkie przesłuchanie” w 2011 r.
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Koordynatorzy rozpatrzyli wniosek w sprawie organizacji przesłuchania dotyczącego 
„stosowania karty praw podstawowych oraz procesu rozpatrywania petycji”. Postanowiono 
przedłożyć Prezydium wniosek w sprawie przesłuchania, które powinno zostać 
zorganizowane w drugiej połowie 2011 r., możliwie z udziałem innych zainteresowanych 
komisji, na przykład komisji JURI i LIBE.

c. Delegacja do parlamentu szkockiego – 7 grudnia 2010 r.
Komisja została zaproszona do udziału w wizycie w parlamencie szkockim w dniu 7 grudnia; 
w tym czasie planowane jest posiedzenie lokalnej komisji petycji. Koordynatorzy 
zdecydowali się na przyjęcie zaproszenia przede wszystkim dlatego, że parlament szkocki 
stworzył bardzo dobrze funkcjonujący, interaktywny portal internetowy, którego 
zaktualizowana wersja ma zostać uruchomiona na początku listopada. Koordynatorzy 
zaproponowali również wykorzystanie tej sposobności, o ile będzie to możliwe, do zbadania 
szkockich petycji in situ. Biorąc pod uwagę cel tej wizyty, koordynatorzy postanowili 
postarać się o zezwolenie umożliwiające pracownikom technicznym i administracyjnym 
sekretariatu oraz właściwym służbom odpowiedzialnym za tworzenie strony internetowej 
wzięcie udziału w delegacji.

d. Działania następcze i decyzje
i. Wydział Prawny Parlamentu został poproszony o wydanie opinii w sprawie hiszpańskiego 
prawa obowiązującego w strefie przybrzeżnej. W chwili obecnej oczekuje się na opinię.
ii. Koordynatorzy rozpatrzyli ostatnie informacje przekazane przez Komisję w sprawie petycji 
473/2008, którą złożył Christian Klein (Atmed AG).. Zdecydowano przedstawić na 
posiedzeniu plenarnym pytanie ustne wraz z rezolucją.
iii. Koordynatorzy zatwierdzili projekt porządku dziennego posiedzenia październikowego 
uwzględniający włączenie ustnej prezentacji wyników misji informacyjnej do Austrii.
iv. Terminy posiedzeń na 2011 r. zostały zatwierdzone.

15. Dokument roboczy w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie inicjatywy obywatelskiej
(COM 2010/0119) (2010/0074(COD))
Współsprawozdawcy: Diana WALLIS (ALDE) - Gerald HÄFNER (VERTS)
– Rozpatrzenie dokumentu roboczego

Głos zabrali: przewodnicząca, Bairbre de Brún (wniosek w sprawie przestrzegania 
Regulaminu), Gerald Häfner (sprawozdawca), Diana Wallis (sprawozdawczyni), Bairbre de 
Brún, Victor Bostinaru, Peter Jahr i Mariya Nedelcheva.
Komisja przyjęła do wiadomości kwestie podniesione przez Dianę Wallis i Geralda Häfnera i 
zatwierdziła je. Wyraziła również zadowolenie z postępów w dyskusji między czterema 
współsprawozdawcami, jak również wyraziła zgodę na rozpatrzenie projektu sprawozdania na 
późniejszym posiedzeniu. Posłom została udostępniona notatka w sprawie zaproponowanego
harmonogramu.

16. Sprawozdanie w sprawie misji informacyjnej w Kampanii (27 – 30 kwietnia 
2010 r.)
– Zatwierdzenie zaleceń

Głos zabrali: przewodnicząca, Judith Merkies, Guiseppe Manganaro (przedstawiciel 
Komisji), Andrea Cozzolino, Peter Jahr, Margrete Auken i Bairbre de Brún.
Baibre de Brún zaproponowała poprawkę ustną do przedmiotowego sprawozdania o 
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następującej treści: „Według burmistrza Acerry, Tommaso Esposito, obywatele nie mają 
dostępu do przejrzystych i zrozumiałych informacji ani nie są zaangażowani w ocenę ryzyka 
zdrowotnego i środowiskowego, jak zostało to przedstawione w przypadku spalarni 
w miejscowości Acerra”. Poprawka ta została jednak wycofana, z zastrzeżeniem jej 
uwzględnienia w protokole, ponieważ jej temat został już omówiony w przedmiotowym 
sprawozdaniu.
Przedmiotowe zalecenia zostały zatwierdzone jednogłośnie przy 1 głosie wstrzymującym się. 
Przedmiotowe sprawozdanie postanowiono również przesłać do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, tak aby mogła je 
ona rozpatrzyć i przekazać ewentualne uwagi.
Ustalono, że złożony zostanie wniosek w celu przygotowania sprawozdania na posiedzenie 
plenarne zgodnie z art. 202 ust. 2 Regulaminu, być może wspólnie z komisjami ENVI 
i REGI.
Kwestie te mają być dalej rozpatrywane podczas kolejnego posiedzenia koordynatorów, 
zwłaszcza pod względem ewentualnego rozszerzenia sprawozdania, tak aby obejmowało ono 
inne regiony UE, z których petycje nadchodzą, tytułem porównania.

17. Petycja 417/2009, którą złożył A. D'A. (Włochy) w sprawie zakazu wyboru do 
Parlamentu Europejskiego osób skazanych przez sąd

Głos zabrali: przewodnicząca, A. D'A. (składający petycję), William Floyd (przedstawiciel 
Komisji) i Margrete Auken.
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji zostanie zamknięte na podstawie odpowiedzi 
Komisji.  Do Carlo Casiniego, przewodniczącego Komisji Spraw Konstytucyjnych, należy 
wystosować pismo z prośbą o szczególne uwzględnienie propozycji składającego petycję. Do 
składającego petycję należy natomiast zwrócić się o przekazanie aktualnych informacji na 
temat zmiany dyrektywy w sprawie wyborów przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego 
w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. (Sprawozdanie Duffa)

18. Petycja 1160/2009, którą złożył Werner Sandig (Niemcy) w sprawie budowy 
dwóch elektrowni wiatrowych w przygranicznym czeskim regionie Uście nad Łabą i ich 
szkodliwych skutkach dla środowiska naturalnego pobliskich niemieckich rezerwatów 
przyrody

Głos zabrali: przewodnicząca, Ctibor Kocman (przedstawiciel Komisji) i Peter Jahr.
Decyzja: Na wniosek Petera Jahra rozpatrywanie przedmiotowej petycji zostanie przesunięte 
na jedno z kolejnych posiedzeń i odbędzie się w obecności składającego petycję.

19. Petycja 1395/2009, którą złożyła Dionisia Avgerinopoulou (Grecja) w sprawie 
przedsięwzięcia hotelowego w Zacharo (prefektura Ilia) oraz związanego z nim 
naruszenia unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony środowiska

Głos zabrali: przewodnicząca oraz Fotios Papoulias (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie przedmiotowej petycji zostanie zamknięte po otrzymaniu 
odpowiedzi Komisji oraz pisma przekazanego przez greckiego Ministra Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Robót Publicznych.

Dyskusja w sprawie punktu 13 została przełożona na późniejsze posiedzenie.

20. Petycje w sekcji B
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Rozpatrywanie petycji 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 i 207/2010 zostało zamknięte na 
podstawie pisemnych odpowiedzi Komisji. 

Petycje 1665/2009 i 1667/2009 zostaną przeniesione z sekcji B i będą omówione jako punkty 
sekcji A na późniejszym posiedzeniu.

21. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

Bruksela, 
wtorek 25 października 2010 r., w godz. 15.00 – 18.30 
oraz 
środa 26 października 2010 r., w godz. 9.00 – 12.20

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 12.30.

Załącznik: Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (z dnia 15 lipca 
2010 r.)



PE450.605v04-00 8/10 PV\839448PL.doc

PL

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

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 



PV\839448PL.doc 9/10 PE450.605v04-00

PL

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



PE450.605v04-00 10/10 PV\839448PL.doc

PL

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


