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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2010)192_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 1 декември 2010 г., 15,00–18,30 ч.,

и 2 декември 2010 г., 9,00–12,30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 1 декември 2010 г., сряда, в 15,10 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 454.398)

2. Съобщения на председателя:

 Поради технически проблеми със системата за разпределяне, езиковите версии 
на досиетата на членовете не съдържат всички Съобщения за членовете на ЕП на 
всеки език; въпреки това, различните версии на Съобщенията за членовете на 
ЕП могат да бъдат открити на уебсайта на комисията по петиции.

 Заседанието ще започне с гласуване на становището на Ágnes Hankiss относно 
публичния достъп до документи на ЕС, във връзка с което са внесени 27 
предложения за изменения.

 След гласуването, по искане на Rainer Wieland и Mairead McGuinness ще бъде 
обсъдена ситуацията във връзка с „Equitable Life”. Един от основните вносители 
на петициите, представляващ притежателите на застрахователни полици, Paul 
Braithwaite, ще се изкаже пред комисията.

 Вносителите на петициите са посочили, че ще присъстват при обсъждането на:
- точка 8 – петиция 500/2010 относно предполагаемо нарушение на 

антитръстовите правила на пазара за заешко месо в Италия – Saverio de 
Bonis;

- точка 11 – петиция 02/2008, от името на персонала за спешна 
медицинска помощ във Франция, относно Директивата за работното 
време – Marc Sasiek и Christian Ottan;

- точка 13 – петиция 1616/2008, от името на Националния съюз на 
полицейските служители – Chantal Pons-Mesouaki и Philippe Gernez ;
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- точка 14 – петиция 074/2010, от името на белгийските служители в 
сектора на обществените услуги – Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel, 
François Simoens.

- точка 18, от името на гражданско движение от Канарските острови –
Jose Luis Fernandez Fuarros;

- точка 17 – петиции 733/2010 и 1235/2010 относно свободата на пресата 
в Румъния – Cristinel Godinac, представляваща вносителите на 
петициите; Marc Gruber (Европейска федерация на журналистите) ще 
вземе участие в подкрепа на вносителите на петициите, румънските 
органи ще бъдат представлявани от Valeriu Turcan, говорител на 
Президента на Румъния, Bogdan Mănoiu, министър на европейските 
въпроси и Ion Galea, правен съветник.

 Председателят посочи, че преди седмица на всички групи е бил предаден списък 
с петиции, които да бъдат разгледани повторно или чието разглеждане да бъде 
приключено на базата на посочените основания. Ако членовете не отправят 
забележки по списъка до края на заседанието, той ще се счита за одобрен (вж. 
приложение).

3. Одобрение на протоколите от заседанията на 29-30 септември 2010 г. (PE 
450.605) и 25-26 октомври 2010 г. (PE 452.699): Протоколите бяха одобрени без 
изменения.

4. Приемане на проектостановището относно публичния достъп до документи на 
ЕП, на Съвета и на Комисията ((2008/0090(COD)) COM (2008)0229) Докладчик: 
HANKISS (PPE) – разглеждане на предложенията за изменения – приемане на 
проектостановище

Оратори: председателят и Ágnes Hankiss 
Решение: становището беше прието със 17 гласа „за”, 1 глас „против” и 1 
„въздържал се”.

5. Петиция 29/2005, внесена от Paul Braithwaite, с британско гражданство, от 
името на групата за действие на членовете на „Equitable“, относно 
предположението, че правителството на Обединеното кралство не е поело 
отговорността за пълното прилагане на директивите на ЕС относно 
животозастраховането и застраховането, различно от животозастраховане, по-
специално във връзка с регулирането на дейността на „Equitable Life“ (в 
присъствието на вносителя на петицията)

Петиция 611/2004, внесена от Arthur White, с британско гражданство, относно 
предполагаеми нарушения от страна на органите в Обединеното кралство по 
отношение на случая със застрахователно дружество „Equitable Life”

Петиция 775/2005, внесена от Manfred Bischof, с германско гражданство, 
относно предполагаеми пропуски от страна на Британския орган за 
финансови услуги (FSA) при наблюдението на застрахователното дружество 
„Equitable Life“

Оратори: Paul Braithwaite (вносител на петицията), Lukáš Bortel (представител 
на Комисията), Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss и 
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председателят. 

Вносителят на петицията посочи, че въпреки че е била предвидена компенсация, 
според изчисленията на групата за действие на членовете на „Equitable“, едва 
една четвърт от загубите щели да бъдат компенсирани, а не една трета, както е 
посочено от Министерството на финансите на Обединеното кралство. Според 
него разпределянето на компенсациите ще бъде дискриминационно спрямо
претърпелите загуби по-отдавнашни пенсионери, членове на „Equitable” и тези 
които не са британски граждани. Представителят на Европейската комисия 
подчерта, че не може да бъде започната процедура за нарушение заради минало 
неспазване на европейското законодателство, но че Комисията няма да се 
поколебае да предприеме мерки срещу Правителството на Обединеното 
кралство при наличието на доказателства за нови нарушения на разпоредбите на 
Договора. Членовете на ЕП подкрепиха вносителите на петициите и призоваха 
председателя да се увери, че Правителството на Обединеното кралство ще 
отпусне справедливи и недискриминационни компенсации на всички жертви на 
„Equitable Life”.

Решение: петициите остават отворени, председателят ще напише писмо до 
министъра на финансите на Обединеното кралство George Osborne, за да го 
информира за заключенията и препоръките на Временната анкетна комисия 
относно „Equitable Life”; председателят ще посъветва председателя Jerzy Buzek 
да изпрати подобно писмо до председателя на камарата на общините John 
Bercow; ще се наблегне най-вече на необходимостта от справедливо 
компенсиране на всички жертви на „Equitable life” (независимо дали са 
британски граждани или не). 

6. Становище относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно гражданската инициатива (COM 2010/0119) (2010/0074(COD)) 
съдокладчици: WALLIS (ALDE) - HÄFNER (VERTS) – сведение от 
съдокладчиците

Оратори: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru и председателя. 

Съдокладчиците изложиха пред комисията по петиции настоящото положение 
след проведените предишния ден конструктивни преговори между Парламента и 
Белгийското председателство; те отбелязаха, че участието на комисията по 
петиции, както и отличното сътрудничество със съдокладчиците от комисията 
по конституционни въпроси, е допринесло изключително много за 
подобряването на проекта на регламент; те изразиха съжаление, че въпроси като 
възрастовата граница и правото на законно пребиваващите лица да подкрепят 
граждански инициативи не са били приети, но посочиха, че комисията по 
петиции е подчертала готовността си да организира публични изслушвания по 
бъдещи граждански инициативи; похвалиха усилията на Белгийското 
председателство и на всички служители, които са помогнали; информираха 
членовете, че комисията по конституционни въпроси ще проведе вечерно 
заседание на 12 декември, понеделник, в Страсбург, за да формализира 
договорената позиция и че най-вероятно на пленарното заседание в Страсбург 
през декември ще бъде постигнато споразумение на първо четене.
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7. Петиция 500/2010,  внесена от Saverio De Bonis, с италианско гражданство, от 
името на ANLAC – Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli, относно 
предполагаемо нарушение на антитръстовите правила на пазара за заешко 
месо в Италия (в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Saverio de Bonis (вносител на петицията), Claudio Menis (представител 
на Комисията), Pascale Gruny и председателят.
Решение: петицията остава отворена в очакване на допълнителна информация 
от Европейската комисия; председателят ще напише писмо на италианския 
орган по конкуренцията (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato), 
призовавайки го да ускори процедурните аспекти, описани от вносителя на 
петицията.

8. Петиция 1103/2007, внесена от Laurent Hermoye, с белгийско гражданство, от 
името на Асоциацията за защита на правата на лекарите стажанти, относно 
условията на труд в Белгия за младшите лекари

Оратори:  Madeleine Reid (представител на Комисията), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru и председателят. 
Решение: петицията остава отворена в очакване на допълнителна информация 
от Европейската комисия. 

9. Петиция 709/2007, внесена от Paulina Sikorska-Radek, с полско гражданство, 
относно условията за трудова заетост на полски лекари, работещи в сферата на 
общественото здравеопазване

Петиция 885/2007, внесена от Krzysztof Bukiel, с полско гражданство, от името 
на OZZL (Национален лекарски професионален съюз), подкрепена от 6 770 
подписа, относно условията на труд на полските лекари

Оратори: Madeleine Reid (представител на Комисията), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru и председателят. 
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на устната 
информация, предоставена от представителя на Европейската комисия
(поискано е писмено потвърждение от Европейската комисия).

10. Петиция 2/2008, внесена от Marc Sasiek, с френско гражданство, подкрепена от 
приблизително 100 подписа, относно нормите, които регламентират работното 
време и заплащането на персонала за спешна медицинска помощ във Франция
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Marc Sasiek (вносител на петицията), Madeleine Reid (представител на 
Комисията), Pascale Gruny и председателят. 
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на устната 
информация, предоставена от представителя на Европейската комисия
(поискано е писмено потвърждение от Европейската комисия).

11. Петиция 1231/2007, внесена от R.G.S., с испанско гражданство, относно 
разпоредбите, регулиращи условията на труд на полицейските служители в 
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Navarra, и факта, че те не съответстват на духа и буквата на Директива 
2003/88/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на 
организацията на работното време

Оратори: Madeleine Reid (представител на Комисията) и председателят. 
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на устната 
информация, предоставена от представителя на Европейската комисия
(поискано е писмено потвърждение от Европейската комисия).

12. Петиция 1616/2008, внесена от Dominique Achispon, с френско гражданство, от 
името на Националния съюз на полицейските служители (SNOP), подкрепена 
от подписи, относно работното време на полицейските служители (в 
присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Chantal Pons-Mesouaki и Philippe Gernez (от името на вносителя на 
петицията), Madeleine Reid (представител на Комисията), Victor Boştinaru, 
Pascale Gruny и председателят. 
Решение: петицията остава отворена в очакване на допълнителна информация 
от Европейската комисия. 

13. Петиция 74/2010, внесена от Jean Pirotte, с белгийско гражданство, от името на 
FISP-IFOD (Fédération inter catégorielle des services publics), относно 
предполагаемо нарушение на Директива 2003/88/ЕО относно някои аспекти на 
организацията на работното време в  Белгия (относно пожарникарите)  (в 
присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Jean Pirotte (вносител на петицията), Madeleine Reid (представител на 
Комисията) и председателят. 
Решение: петицията остава отворена; от вносителя е поискано да изпрати 
допълнителна информация, за да може Европейската комисия да направи 
допълнително запитване до белгийските органи във връзка с повдигнатия 
въпрос.

Заседанието беше закрито в 17,50 ч. и възобновено на следващия ден в 09,10 ч. 
под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

14. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите:

 Разглеждане на допълнителните действия, които да бъдат предприети във 
връзка с петициите относно Ley de Costas; Становище на Правната служба 
(поверително): Правната служба подчерта, че нейното становище засяга 
единствено въпроса за законодателното прилагане на Хартата на основните 
права на Европейския съюз към петициите, свързани с Ley de Costas; тя призна, 
обаче, че самата комисия по петиции е компетентна да изслушва въпроси, 
свързани с основните права и защитата на правата на гражданите на ЕС; 
признавайки сложността на въпроса, координаторите препоръчаха 
индивидуален подход за всяка отделна получена петиция, като се обърне 
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особено внимание на онези, които се отнасят за правата, произтичащи от 
Договора за ЕС. Последващите действия биха могли да включват обсъждане на 
събраните петиции в присъствието на Испанския омбудсман и предаването на 
някои от тях на други комисии.

 Определяне на докладчици/докладчици по становище: координаторите бяха 
приканени да обсъдят разпределянето на следните доклади:

- Доклад относно прилагането на Директивата за управление на 
отпадъците въз основа на получените петиции;

- Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2010 г.;
- Становище по Доклада на комисията по граждански свободи, 

правосъдие и външни работи относно Съобщение на Комисията 
(COM(2010) 573) за Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на 
основните права от Европейския съюз;

- Становище по Доклада на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и външни работи относно Съобщение на Комисията относно 
Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г. (COM (2010) 603 
окончателен);

- Становище по Доклада на комисията по вътрешен пазар и защита на 
потребителите относно единен пазар за европейците 2010/2278(INI)

Бяха направени няколко предложения във връзка с различните 
доклади/становища, но не беше постигнато споразумение и беше решено 
да се приложи системата d´Hondt. Вземането на окончателно решение 
беше отложено за следващото заседание на координаторите, за което 
председателят ще разпространи документите, необходими за 
разглеждането.

 Проекторезолюцията, свързана с въпроса с искане на устен отговор във 
връзка с петиция 473/2008, внесена от г-н Klein относно „ATMED” (член
115, параграф 5): беше разгледан и одобрен проект на текста; той ще бъде 
внесен от комисията по петиции след решение на Председателския съвет
относно въпроса с искане на устен отговор, предвиден за декемврийската 
месечна сесия.

 Разглеждане на проекторезолюция на пленарната сесия, съгласно член 202, 
параграф 2, относно петиции 430/2009, 1451/2008 и 1764/2008 относно 
аспекти от Споразумението за асоцииране между ЕС и Израел и 
възстановяването на жилищата на цивилното палестинско население в 
окупираните територии: беше изготвена проекторезолюция, която беше 
предадена на политическите групи, посочвайки позицията на комисията по 
външни работи. Решението беше отложено за следващото заседание на 
координаторите, тъй като беше преценено, че е необходимо повече време за по-
задълбочено обсъждане.

 Искане на Nikolaos Salavrakos относно третирането на петициите, получени 
по случая „Plevris” в  Гърция, въпросът за антисемитизма и възможния 
отговор на комисията по петиции за вносителите на петициите (Петиции: 
746/2010, 907/2010, 1021/2010, 1047/2010) – обсъждането беше отложено за 
следващото заседание по искане на Nikolaos Salavrakos, който не можеше да 
присъства.

 Разглеждане на графиците и организиране на посещения през 2011 г. след 
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решение на Председателския съвет
- Посещението в Шотландия, предвидено за 7 декември 2010 г., беше 

отложено; ще бъдат предложени нови дати и членовете ще бъдат 
приканени да обявят намерението си да участват;

- Посещения във Франция, Италия, Полша, България – обсъждането 
на възможните графици беше отложено. Следващото обсъждане ще 
вземе предвид и възможността за осъществяване на проучвателно 
посещение в Румъния.

 Посещение на председателя във Фамагуста (петиция 733/2004 - 3-6 юни 2010
г.): на координаторите беше раздадено за разглеждане проектописмо до 
председателя Buzek, като се вземат предвид предишните обсъждания на 
въпроса; председателят поиска всички коментари да ѝ бъдат изпратени в 
писмена форма възможно най-бързо, в противен случай проектът на писмото ще 
бъде счетен за одобрен.

 Разни въпроси: 
- проектотекст на въпрос с искане на устен отговор до комисията по 

петиции 1565/09, внесен от José Maria Pozancos, с испанско гражданство, 
от името на FEPEX (Испанска федерация на производителите и 
износителите на плодове, зеленчуци, цветя и живи растения), относно 
вноса на домати от Мароко в ЕС, ще бъде раздаден и одобрен на 
следващото заседание;

- по предложение на председателя, координаторите се съгласиха да 
насрочат своето редовно заседание за края на заседателния ден от 17.30 
ч.; проектът на дневен ред за заседанието на 24–25 януари 2011 г., който 
беше одобрен, ще бъде съответно изменен.

15. Петиция 733/2010, внесена от R.T., с румънско гражданство, подкрепена от 3 
подписа, относно потенциално нарушение на правото на свобода на изразяване 
във връзка с позовавания по отношение на пресата, които се съдържат в 
Националната стратегия за отбрана на Румъния

Петиция 1235/2010, внесена от Iacob Baciu и Cristi Godinac, с румънско 
гражданство, от името на Democratic Trade Union Confederation of Romania -
CSDR и MediaSind Federation of Romania, относно потенциално нарушение на 
правото на свобода на изразяване във връзка с позовавания по отношение на 
пресата, които се съдържат в Националната стратегия за отбрана на Румъния
(в присъствието на вносителите на петициите)

Оратори: Cristinel Godinac (вносител на петицията), Marc Gruber (Европейска 
федерация на журналистите – в подкрепа на вносителите на петициите), Rodrigo 
Ballester (представител на Комисията), Valeriu Turcan, говорител на Президента 
на Румъния, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Willy Meyer, Traian Ungureanu, 
Cristian Dan Preda, Pascale Gruny, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Carlos José 
Iturgaiz Angulo, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Chrysoula Paliadeli, Pablo 
Arias Echeverría, Michael Cashman, Tatjana Ždanoka и председателят. 

Вносителите на петициите говориха за опасностите от съществуването на 
разпоредби, които квалифицират кампании на пресата като потенциална заплаха
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за националната сигурност, в основни документи, каквато е Националната 
стратегия за отбрана на Румъния и за заплахата от ограничаване на свободата на 
изразяване на мнение в Румъния. Румънските органи отхвърлиха тези 
твърдения, като заявиха, че те са извадени от контекста и се отнасят за медийни 
нападки, основаващи се на невярна информация, насочени срещу националните 
институции. Valeriu Turcan подчерта, че целта на разпоредбата е да не се 
допуска заплаха за националната сигурност на страната и че свободата на 
изразяване на мнение в Румъния не е била поставена под въпрос. 
Представителят на Европейската комисия изрази тревогата си от ситуацията, но 
подчерта, че това е въпрос от национална компетентност. Членовете на 
комисията по петиции размениха мнения относно значението на пресата за 
демокрацията; представители на PPE от една страна и на S&D, GUE, Verts и
ALDE от друга, изразиха различни гледни точки относно възможните 
последващи действия на комисията по петиции.

Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на устната 
информация, предоставена от представителя на Европейската комисия и на
резултатите от гласуването, обявено от председателя по искане на групата на 
PPE (Европейската комисия ще изпрати писмено потвърждение на отговора си). 
Делегациите на S&D, GUE, Verts и ALDE се обявиха против гласуването и 
напуснаха залата в знак на протест. Гласуването се проведе; 16 членове на PPE
гласуваха за приключване на разглеждането на петицията, но само 12 гласа бяха 
валидни, в съответствие с броя на местата, определени за PPE в комисията по 
петиции.

16. Петиция 587/2008, внесена от Jose Luis Fernandez Fuarros, с испанско 
гражданство, от името на „Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de
Granadilla“, относно твърдения, свързани с нарушения на поетите 
ангажименти по отношение на независимостта на обществената фондация, 
учредена с цел упражняване на контрол върху строителните работи в 
индустриалното пристанище на Granadilla (евентуално в  присъствието на 
вносителя на петицията)

Оратори: Jose Luis Fernandez Fuarros (вносител на петицията), Javier Ruiz Tomas 
и Beatriz Huidobro Laso (представители на Комисията), Gabriel Mato Adrover, 
Margrete Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, 
Pablo Arias Echeverría и Willy Meyer (заместник-председател, поел 
председателството на мястото на Erminia Mazzoni).  
Решение: разглеждането на петицията се приключва въз основа на 
предоставената от представителите на Европейската комисия информация; да се 
прикани вносителят на петицията да внесе нова петиция ако възникнат нови 
аспекти, които са в сферата на компетентност на ЕС.

17. Петиция 148/2009, внесена от J.S., с британско гражданство, относно 
химическото замърсяване вследствие дейността на завода Adisseo и неговото 
пагубно влияние върху здравето на жителите на френски град

Оратори: Peter Wessman (представител на Комисията), Pascale Gruny и 
председателят (Erminia Mazzoni отново пое председателството). 
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Решение: петицията остава отворена в очакване на допълнителна информация 
от Комисията;

 Процедурен въпрос:  Victor Boştinaru постави под съмнение валидността на 
решението на председателя да се проведе гласуване за определяне на 
последващите действия във връзка с петиции 733/2010 и 1235/2010; той обяви 
намерението си да внесе официален протест до Председателския съвет за 
неспазване на член 195, параграф 2. Председателят отговори като заяви, че е 
готова да преразгледа валидността на гласуването, ако съответните служби 
преценят, че Правилникът за дейността на ЕП не е бил приложен правилно и ако 
ѝ бъдат дадени такива указания от по-високите нива в йерархията.

18. Разни въпроси

 Pascale Gruny обяви, че ще напусне комисията по петиции, за да се присъедини 
към Народното събрание на Франция. Тя благодари на членовете на комисията и 
на Секретариата за тяхното сътрудничество. Председателят изрази 
признателността си за отличното сътрудничество с Pascale Gruny. 

19. Петиции, чието разглеждане е отложено

Разглеждането на петиции 261/2005 и 305/2010 беше отложено; обсъждането им 
ще бъде насрочено наново на следващо заседание.

20. Петиции по точка Б

 Разглеждането на петиции 1098/98, 535/2002, 689/2004, 727/2005, 827/2005, 
155/2006, 442/2006, 494/2006, 828/2006, 470/2006, 214/2007, 250/2007, 286/2007, 
704/2007, 781/2007, 842/2007, 1394/2007, 444/2008, 576/2008, 185/2009, 610/2009, 
683/2009, 1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 1485/2009, 
1777/2009, 1910/2009, 1/2010, 171/2010, 276/2010, 284/2010, 307/2010, 317/2010, 
322/2010, 327/2010, 347/2010, 360/2010, 396/2010, 397/2010, 408/2010 беше 
приключено въз основа на писмената информация, предоставена от 
Европейската комисия.

 Следните петиции остават открити:
- 461/2006, 1017/2006, 217/2007, 1232/2007, 716/2008 и 120/2010 – по 

искане на Willy Meyer; 
- 1003/2005 и 249/2007 – по искане на Margrete Auken. 

21. Дата и място на следващото заседание

 24 януари 2011 г., понеделник, 15.00–18.30 ч. и 25 януари 2011 г., вторник, 9.00–
12.30 ч. в Брюксел.

Заседанието беше закрито в 12.33 ч.

Приложения: 
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Списък на петициите, обявени за допустими от последното заседание (9 ноември 2010
г.)
Списък на петициите, чието разглеждане се приключва съгласно приложението към 
бележките на председателя



PV\850333BG.doc 11/13 PE454.457v01-00

BG

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), Willy Meyer (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 (2), Pascale Gruny (1, 2), Ernst Strasser (1), Jarosław Leszek Wałęsa (2), Victor Boştinaru (1, 2), Michael Cashman (1, 
2), Judith A. Merkies (1), Diana Wallis (1, 2), Margrete Auken (2), Tatjana Ždanoka (1, 2), Roger Helmer (1), Bairbre de Brún (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

Pablo Arias Echeverría (2), Zoltán Bagó (1), Tamás Deutsch (1), Mairead McGuinness (1), Axel Voss (1), Gerald Häfner (1,2), Marta 
Andreasen (1, 2)

187 (2)

Petru Constantin Luhan (1), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (1), Norica Nicolai  (2)

193 (3)

Elena Oana Antonescu (2), Sebastian Valentin Bodu (2), Jill Evans (2), Salvador Garriga Polledo (2), Gabriel Mato Adrover (2), Iosif 
Matula (2), Marian-Jean Marinescu (2), Veronica Lope Fontagné (2), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (2), Traian Ungureanu (2), 
Theodor Dumitru Stolojan (2), Cristian Dan Preda (2), Inés Ayala Sender (1, 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)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

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) 1.12.2010
(2) 2.12.2010
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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

Valeriu Turcan (spokesperson of the Presidency of Romania), Bogdan Mănoiu (Minister for European Affairs), Ion Galea (legal 
adviser)

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

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

Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, William Floyd, Lukáš Bortel, Claudio Menis, Madeleine Reid, Beatriz Huidobro Laso, Peter Wessman, 
Tomasz Wirkus, Javier Ruiz-Tomas

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

Nicholas Catephores European Ombudsman

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

Paul Braithwaite, Saverio de Bonis, Marc Sasiek, Christian Ottan, Chantal Pons-Mesouaki, Philippe Gernez, Jean Pirotte, Marco 
Vandenheuvel, François Simoens, Cristinel Godinac, Marc Gruber (European Federation of Journalists), Sabin Rusu, Carmen Ionescu, 
Ana Maria Plescan, Gabriel Martin Febles, Jose Luis Fernandez Fuarros, Iulia Matei (PR 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

Remacle Virginie, Leo Cox, Elena Martin Alonso, Eirini Georgiopoulou 

Chapotel Sonia, Ambroise Perrin

Airis Meier, Norbert Halko

David Batt

Kjell Sevon

Mireira Rovira, Brian Carty

Richard King
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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

Natalia Dasilva

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

Kieran Bradley, Paolo Salerno, Ulrich Rosslein

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,
Giorgio Mussa

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/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


