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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget for Andragender

PETI_PV(2010)192_1

PROTOKOL
fra mødet den 1. december 2010 kl. 15.00-18.30

og 2. december 2010 kl. 9.00-12.30
Bruxelles

Mødet åbnet onsdag den 1. december 2010 kl. 15.10 under forsæde af Erminia Mazzoni 
(formand).

1. Vedtagelse af forslag til dagsorden (PE 454.398)

2. Meddelelser fra formanden:

 På grund af tekniske problemer med forsendelsessystemet indeholdt sprogversionerne 
af medlemmernes sager ikke alle meddelelser til medlemmerne på alle de respektive 
sprog, men de forskellige versioner af meddelelserne til medlemmerne var 
tilgængelige på alle sprog på Udvalget for Andragenders hjemmeside.

 Mødet ville blive indledt med afstemningen om udtalelsen af Ágnes Hankiss 
vedrørende aktindsigt i EU-dokumenter, som der var stillet 27 ændringsforslag til. 

 Efter afstemningen ville der følge en debat om situationen omkring Equitable Life-
sagen efter anmodning fra Rainer Wieland og Mairead McGuinness. En af de centrale 
andragere, som repræsenterer forsikringstagerne, Paul Braithwaite, ville komme med 
en udtalelse til udvalget.

 Andragere oplyste at ville være til stede ved: 
- punkt 8 -  andragende 0500/2010 om markedsføring af kaninkød i Italien -

Saverio de Bonis;
- punkt 11 -  andragende 0002/2008 som repræsentanter for 

ambulancepersonale i Frankrig vedrørende arbejdstidsdirektivet - Marc 
Sasiek og Christian Ottan;

- punkt 13 -  andragende 1616/2008 som repræsentanter for franske nationale 
politibetjente - Chantal Pons-Mesouaki og Philippe Gernez;

- punkt 14 - andragende 0074/2010 som repræsentanter for belgiske offentlige 
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ansatte - Jean Pirotte, Marco Vandenheuvel og François Simoens;
- punkt 18 som repræsentant for en borgerbevægelse fra De Kanariske Øer -

Jose Luis Fernandez Fuarros;
- punkt 17 - andragende 0733/2010 og 1235/2010 om pressefriheden i 

Rumænien - Cristinel Godinac som repræsentant for andragerne; Marc 
Gruber (den europæiske sammenslutning af journalister) ville også bidrage til 
støtte for andragerne, de rumænske myndigheder ville være repræsenteret ved 
Valeriu Turcan, talsmand for den rumænske præsident, Bogdan Mănoiu, 
minister for europæiske anliggender, og Ion Galea, juridisk rådgiver.

 Formanden påpegede, at der en uge før blev udsendt en liste til alle grupper over 
andragender, som skulle genoptages eller afsluttes på grundlag af de fremlagte 
begrundelser. Hvis medlemmerne ikke havde kommentarer til listen ved mødets 
afslutning, ville den blive betragtet som godkendt (se bilag). 

3. Godkendelse af protokollerne fra møderne den 29.-30. september 2010 (PE 450.605) 
og 25.-26. oktober 2010 (PE 452.699): Protokollerne godkendtes uden ændringer.

4. Vedtagelse af udkast til udtalelse vedrørende aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter ((2008/0090(COD)) KOM (2008)0229). 
Ordfører: Ágnes Hankiss (PPE) - behandling af ændringsforslag - vedtagelse af 
udkast til udtalelse  

Talere: formanden og Ágnes Hankiss. 
Afgørelse: Udtalelsen vedtoges med 17 stemmer for, 1 imod og 1 hverken/eller. 

5. Andragende 0029/2005 af Paul Braithwaite, britisk statsborger, for Equitable 
Members’ Action Group, den britiske regerings påståede undladelse af at påtage sig 
ansvaret for den fulde gennemførelse af EU-direktiver om livs- og ikke-
livsforsikring, navnlig i forbindelse med reguleringen af "Equitable Life” (med 
deltagelse af andrageren)

Andragende 0611/2004 af Arthur White, britisk statsborger, om den britiske 
regerings påståede svigt i forbindelse med Equitable Life Assurance Society-sagen

Andragende 775/2005 af Manfred Bischof, tysk statsborger, om det britiske 
finanstilsyn FSA’s påståede mangelfulde tilsyn med "Equitable Life Assurance 
Society" 

Talere: Paul Braithwaite (andrageren), Lukáš Bortel (Kommissionens repræsentant), 
Mairead McGuinness, Diana Wallis, Michael Cashman, Axel Voss og formanden. 

Andrageren påpegede, at selv om der var planlagt erstatning, ville EMAG's beregning 
kun føre til erstatning for en fjerdedel af tabene, ikke en tredjedel, som det britiske 
finansministerium har oplyst. Han mener, at tildelingen af erstatninger ville være 
diskriminerende over for de ældre Equitable-pensionister og ikkebritiske statsborgere, 
som har lidt tab. Europa-Kommissionens repræsentant understregede, at der ikke 
kunne indledes en overtrædelsesprocedure på grund af tidligere manglende 
overensstemmelse med EU-lovgivningen, men at Kommissionen ikke ville tøve med 
at træffe foranstaltninger over for den britiske regering, hvis der var beviser for nye 
brud på traktatens bestemmelser. Medlemmerne støttede andragerne og opfordrede 
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formandskabet til at sikre, at den britiske regering yder erstatning til alle ofre for 
Equitable Life på en retfærdig og ikkediskriminerende måde.

Afgørelse: andragendet forbliver åbent. Formanden ville skrive et brev til den britiske 
finansminister, George Osborne, for at informere ham om det midlertidige 
undersøgelsesudvalg vedrørende Equitable Lifes konklusioner og henstillinger; 
formanden ville opfordre formanden Jerzy Buzek til at skrive et tilsvarende brev til 
Underhusets talsmand, John Bercow; der ville navnlig blive lagt vægt på behovet for 
en fair erstatning til alle ofre for Equitable Life (britiske såvel som ikkebritiske 
statsborgere).

6. Udtalelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om 
borgerinitiativer (KOM 2010/0119) (2010/0074(COD)) Ordfører : WALLIS (ALDE) 
- HÄFNER (VERT) - orientering fra medordførerne 

Talere: Gerald Häfner, Diana Wallis, Victor Boştinaru og formanden.

Medordførerne fremlagde situationen for udvalget efter de konstruktive forhandlinger, 
der havde fundet sted den foregående dag mellem Parlamentet og det belgiske 
formandskab; de bemærkede, at Udvalget for Andragenders engagement sammen med 
det fremragende samarbejde med medordførerne for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender i høj grad havde bidraget til at forbedre forordningsforslaget; de 
beklagede, at spørgsmål om f.eks. aldersgrænsen og personer med lovligt opholds ret 
til at støtte borgerinitiativer ikke gik igennem, men påpegede, at Udvalget for 
Andragender havde understreget, at det var villigt til at organisere de offentlige 
høringer om kommende borgerinitiativer; de roste det belgiske formandskabs og alle 
involverede medarbejderes indsats; de oplyste, at Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender ville mødes mandag aften den 12. december i Strasbourg for at gøre den 
aftalte holdning formel, og at der sandsynligvis ville blive opnået enighed ved 
førstebehandlingen på plenarmødet i Strasbourg i december.

7. Andragende 0500/2010 af Saverio De Bonis, italiensk statsborger, for ”ANLAC -
Associazione Nazionale Liberi Allevatori di Conigli” (den nationale sammenslutning 
af selvstændige kaninavlere), om påstået krænkelse af antitrustbestemmelserne på 
markedet for kaninkød i Italien (med deltagelse af andrageren)

Talere: Saverio de Bonis (andrageren), Claudio Menis (Kommissionens repræsentant), 
Pascale Gruny og formanden. 

Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes. Formanden ville sende en skrivelse til den italienske 
konkurrencemyndighed (Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato) med en 
opfordring til at fremskynde de proceduremæssige aspekter, som andrageren 
beskriver. 
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8. Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for "the 
Association for the Protection of the Rights of Trainee Doctors", om hospitalslægers 
arbejdsforhold i Belgien

Talere: Madeleine Reid (Kommissionens repræsentant), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru og formanden.

Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes.

9. Andragende 0709/2007 af Paulina Sikorska-Radek, polsk statsborger, om 
arbejdsforholdene for polske læger, der arbejder inden for den offentlige 
sundhedssektor 

Andragende 0885/2007 af Krzysztof Bukiel, polsk statsborger, for "OZZL" 
(National Doctors Trade Union), og 6770 medunderskrivere, om de polske lægers 
arbejdsforhold

Talere: Madeleine Reid (Kommissionens repræsentant), Pascale Gruny, Victor 
Boştinaru og formanden.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens 
repræsentants mundtlige oplysninger (Kommissionen blev anmodet om en skriftlig 
bekræftelse).

10. Andragende 0002/2008 af Marc Sasiek, fransk statsborger, og 100 
medunderskrivere, om reglerne for arbejdstid og aflønning af ambulancepersonale i 
Frankrig (med deltagelse af andrageren)

Talere: Marc Sasiek (andrageren), Madeleine Reid (Kommissionens repræsentant), 
Pascale Gruny og formanden.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens 
repræsentants mundtlige oplysninger (Kommissionen blev anmodet om en skriftlig 
bekræftelse).

11. Andragende 1231/2007 af R. G. S., spansk statsborger, om bestemmelserne i 
reglementet for politiofficerer i Navarra og disses manglende overensstemmelse med 
ånden og bogstavet i Europa Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF om visse 
aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

Talere: Madeleine Reid (Kommissionens repræsentant) og formanden.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens 
repræsentants mundtlige oplysninger (Kommissionen blev anmodet om en skriftlig 
bekræftelse).
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12. Andragende 1616/2008 af Dominique Achispon, fransk statsborger, for den nationale 
politifagforening (SNOP) med medunderskrivere om politifolks arbejdstid (med 
deltagelse af andrageren)

Talere: Chantal Pons-Mesouaki og Philippe Gernez (på andragerens vegne), 
Madeleine Reid (Kommissionens repræsentant), Victor Boştinaru, Pascale Gruny og 
formanden.

Afgørelse: Andragendet forbliver åbent, mens yderligere oplysninger fra 
Kommissionen afventes. 

13. Andragende 0074/2010 af Jean Pirotte, belgisk statsborger, for FISP-IFOD 
(Fédération inter catégorielle des services publics), om Belgiens påståede 
overtrædelser af direktiv 2003/88/EF om visse aspekter i forbindelse med 
tilrettelæggelse af arbejdstiden (med deltagelse af andrageren)

Talere: Jean Pirotte (andrageren), Madeleine Reid (Kommissionens repræsentant) og 
formanden.

Afgørelse: andragendet forbliver åbent; andrageren anmodes om at fremsende 
yderligere oplysninger, som kan danne grundlag for Kommissionens yderligere 
forspørgsler hos de belgiske myndigheder vedrørende de spørgsmål, der rejses i 
andragendet.

Mødet udsat kl. 17.50 og genoptaget den følgende morgen kl. 9.10 underforsæde af 
Erminia Mazzoni (formand).

14. Meddelelser fra formanden om koordinatorernes beslutninger:

 Drøftelse af yderligere tiltag med hensyn til modtagne andragender vedrørende 
Ley de Costas; udtalelse fra Den Juridiske Tjeneste (fortrolig): Den Juridiske 
Tjeneste understregede, at dens holdning kun vedrørte spørgsmålet om den juridiske 
anvendelse af det europæiske charter om grundlæggende rettigheder på andragender i 
relation til Ley de Costas; den anerkendte dog, at Udvalget for Andragender selv 
havde kompetence til at høre sager vedrørende grundlæggende rettigheder og 
beskyttelse af EU-borgernes rettigheder; koordinatorerne anerkendte, at sagen var 
kompleks, og anbefalede at behandle de modtagne sager enkeltvis med særlig vægt på 
de sager, som berører rettigheder i henhold til EU-traktaten. Opfølgende tiltag kunne 
omfatte en diskussion af de således indsamlede andragender med den spanske 
ombudsmands tilstedeværelse og henvisning af visse andragender til andre udvalg.

 Valg af ordførere og rådgivende ordførere: Koordinatorerne blev opfordret til at 
overveje tildelingen af følgende betænkninger:

- betænkning om anvendelsen af affaldshåndteringsdirektivet på grundlag af 
modtagne andragender;

- årsberetning 2010 om Udvalget for Andragenders arbejde;
- udtalelse om LIBE-betænkningen om Kommissionens meddelelse (KOM 

2010 573) om en strategi for EU's gennemførelse af chartret om 
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grundlæggende rettigheder;
- udtalelse om LIBE-betænkningen om Kommissionens meddelelse om 

rapporten om EU-borgerskabet for 2010 (KOM 2010 603);
- udtalelse om IMCO-betænkningen om et fælles marked for europæere 

2010/2278(INI).
Der blev fremsat flere forslag vedrørende de forskellige betænkninger og 
udtalelser, men der blev ikke opnået enighed, og det blev besluttet at anvende 
d'Hondt-systemet. Den endelige afgørelse blev udsat til næste koordinatormøde, 
hvortil formanden ville rundsende de nødvendige dokumenter for beregningerne. 

 Udkast til beslutning i forbindelse med mundtlig forespørgsel fremsat 
vedrørende andragende 0473/2008 af Klein om ATMED (forretningsordenens 
artikel 115, stk. 5): et udkast blev omdelt og vedtaget; det ville blive fremsat af 
udvalget i overensstemmelse med en beslutning fra Formandskonferencen om at 
fremsætte forespørgslen til mundtlig besvarelse i mødeperioden i december.

 Behandling af fremsættelse af et beslutningsforslag til plenum i henhold til 
forretningsordenens artikel 202, stk. 2, vedrørende andragende 430/2009, 
1451/2008 og 1764/2008 om aspekter af associeringsaftalen mellem EU og Israel 
og boliger til den palæstinensiske civilbefolkning i de besatte områder: der blev 
udarbejdet et beslutningsforslag, som blev fremsendt af de politiske grupper, under 
hensyntagen til Udenrigsudvalgets holdning. Beslutningen herom blev udsat til det 
kommende koordinatormøde, da det blev vurderet, at der var behov for en længere 
periode til en bredere diskussion.

 Anmodning fra Nikolaos Salavrakos om behandlingen af modtagne andragender 
vedrørende Plevrissagen i Grækenland, spørgsmålet om antisemitisme og det 
mulige svar til andragerne fra Udvalget for Andragender (andragender: 
0746/2010, 0907/2010, 1021/2010, 1047/2010) - debatten blev udsat til næste møde 
efter anmodning fra Nikolaos Salavrakos, som ikke kunne være til stede.

 Behandling af tidsplaner og organisering af besøg i 2011 i overensstemmelse med 
Formandskonferencens beslutning

- besøget i Skotland, som var planlagt til den 7. december 2010, blev udsat; 
der ville blive foreslået nye datoer, og medlemmerne ville blive opfordret til 
at meddele, om de ønskede at deltage;

- besøg i Frankrig, Italien, Polen og Bulgarien - debatten om mulige 
tidsplaner blev udsat. Den videre drøftelse ville også tage højde for 
muligheden for en undersøgelsesrejse til Rumænien.

 Formandens besøg i Famagusta (andragende 0733/2004 - 3.-6. juni 2010): et 
udkast til et brev til formand Buzek om dette spørgsmål blev omdelt til 
koordinatorerne til overvejelse, under hensyntagen til de tidligere drøftelser om emnet; 
formanden anmodede om at få tilsendt eventuelle kommentarer skriftligt så hurtigt 
som muligt, idet udkastet ellers ville blive anset for godkendt.

 Diverse: 
- et udkast til en forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen 

vedrørende andragende 1565/09 af José Maria Pozancos, spansk statsborger, 
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for FEPEX (den spanske sammenslutning af producenter og eksportører af 
frugt, grønsager, blomster og levende planter) vedrørende EU's import af 
tomater fra Marokko ville blive rundsendt og vedtaget på næste møde;

- efter forslag fra formanden accepterede koordinatorerne, at deres ordinære 
møde blev fastsat på dagsordenerne ved slutningen af mødedagene fra kl. 
17.30; udkast til dagsorden for den 24.-25. januar 2010, som var blevet 
godkendt, ville blive ændret i overensstemmelse hermed.

15. Andragende 0733/2010 af R.T., rumænsk statsborger, og 3 medunderskrivere, om 
den mulige overtrædelse af retten til ytringsfrihed i forbindelse med henvisninger til 
pressen i den nationale forsvarsstrategi for Rumænien

Andragende 1235/2010 af Iacob Baciu og Cristi Godinac (rumænske statsborgere), 
på vegne af den demokratiske fagbevægelse i Rumænien og Mediasind-
organisationen i Rumænien om mulige krænkelser af udtryksfriheden i forbindelse 
med omtalen af pressen i Rumæniens nationale forsvarsstrategi (med deltagelse af 
andrageren)

Talere: Cristinel Godinac (andrageren), Marc Gruber (den europæiske 
sammenslutning af journalister) til støtte for andragerne, Rodrigo Ballester 
(Kommissionens repræsentant), Valeriu Turcan, talsmand for Rumæniens præsident, 
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 og formanden.

Andragerne talte om faren ved at have en bestemmelse, som betegner 
pressekampagnen som en sårbarhed for den nationale sikkerhed i et programmatisk 
dokument som den nationale forsvarsstrategi og truslen om at begrænse 
ytringsfriheden i Rumænien. De rumænske myndigheder afviste disse beskyldninger 
og fremførte, at de var taget ud af en kontekst og henviste til medieangreb, som var 
bygget på forkerte oplysninger og rettet mod de nationale institutioner. Valeriu Turcan 
understregede, at formålet med bestemmelsen var at identificere "en sårbarhed for 
Rumænien", og at der ikke blev sat spørgsmålstegn ved ytringsfriheden i Rumænien. 
Kommissionens repræsentant forklarede, at Kommissionen var bekymret over 
situationen, men understregede, at der var tale om et nationalt anliggende. Medlemmer 
af udvalget drøftede pressens betydning i et demokrati; repræsentanter for PPE på den 
ene side og for S&D, GUE, De Grønne og ALDE på den anden side udtrykte 
forskellige opfattelser af den mulige opfølgning fra Udvalget for Andragender.

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens 
mundtlige oplysninger og resultatet af den afstemning, som formanden gennemførte 
efter anmodning fra PPE-Gruppen (Kommissionen ville fremsende en skriftlig 
bekræftelse af sit svar). 
Delegationerne fra S&D, GUE, De Grønne og ALDE udtrykte deres modstand mod at 
gennemføre en afstemning og forlod mødelokalet i protest. Afstemningen blev 
gennemført; 16 PPE-medlemmer stemte for at afslutte behandlingen af andragendet, 
men kun 12 stemmer var gyldige i henhold til det antal pladser, som PPE har i 
udvalget.
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16. Andragende 0587/2008 af Jose Luis Fernandez Fuarros, spansk statsborger, for 
"Plataforma Ciudadana contra el puerto industrial de Granadilla", om påståede 
brud på forpligtelserne i forbindelse med uafhængigheden for den offentlige fond, 
der er etableret med henblik på tilsynsføring med opførelsen af industrihavnen i 
Granadilla (eventuelt med deltagelse af andrageren)

Talere: Jose Luis Fernandez Fuarros (andrageren), Javier Ruiz Tomas og Beatriz 
Huidobro Laso (Kommissionens repræsentanter), Gabriel Mato Adrover, Margrete 
Auken, Carlos José Iturgaiz Angulo, Pascale Gruny, Inés Ayala Sender, Pablo Arias 
Echeverría og Willy Meyer (næstformand, stedfortrædende for Erminia Mazzoni som 
formand).

Afgørelse: Behandlingen af andragendet afsluttes på grundlag af Kommissionens 
repræsentanters mundtlige oplysninger; andrageren opfordres til at fremsende et nyt 
andragende, hvis der skulle opstå nye aspekter, som hører under EU's kompetence. 

17.  Andragende 0148/2009 af J.S. britisk statsborger, om kemisk forurening som følge 
af Adisseoanlæggets aktiviteter og den skadelige indvirkning på helbredet hos 
beboerne i en fransk by

Talere: Peter Wessman (Kommissionens repræsentant), Pascale Gruny og formanden 
(Erminia Mazzoni fungerede igen som formand).

Afgørelse: andragendet forbliver åbent, idet der afventes supplerende oplysninger fra 
Kommissionen. 

 Bemærkning til forretningsordenen: Victor Boştinaru satte spørgsmålstegn ved 
gyldigheden af formandens beslutning om at afholde en afstemning om opfølgningen 
på andragende 0733/2010 og 1235/2010. Han meddelte, at han ville indgive en officiel 
protest til Formandskonferencen over manglende overholdelse af forretningsordenens 
artikel 195, stk. 2. Formanden svarede, at hun var villig til at genoverveje 
afstemningens gyldighed, hvis de relevante tjenester vurderede, at forretningsordenen 
ikke var blevet anvendt korrekt, og hvis der kom tilsvarende instrukser fra de højere 
niveauer i hendes hierarki.

18.  Diverse

 Pascale Gruny meddelte, at hun ville forlade udvalget for at blive medlem af den 
franske nationalforsamling, og hun takkede medlemmerne af udvalget og sekretariatet 
for deres samarbejde. Formanden udtrykte sin påskønnelse af det glimrende 
samarbejde, hun havde haft med Pascale Gruny.

19. Udsatte andragender

Drøftelserne af andragende 0261/2005 og 0305/2010 blev udsat og ville blive 
behandlet på et kommende møde.
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20. Andragender under B

 Andragende 1098/98, 0535/2002, 0689/2004, 0727/2005, 0827/2005, 0155/2006, 
0442/2006, 0494/2006, 0828/2006, 0470/2006, 0214/2007, 0250/2007, 0286/2007, 
0704/2007, 0781/2007, 0842/2007, 1394/2007, 0444/2008, 0576/2008, 0185/2009, 
0610/2009, 0683/2009, 1050/2009, 1130/2009, 1243/2009, 1253/2009, 1266/2009, 
1485/2009, 1777/2009, 1910/2009, 0001/2010, 0171/2010, 0276/2010, 0284/2010, 
0307/2010, 0317/2010, 0322/2010, 0327/2010, 0347/2010, 0360/2010, 0396/2010, 
0397/2010, 0408/2010 blev afsluttet på grundlag af Kommissionens skriftlige svar.

 Følgende andragender forblev åbne:
- 0461/2006, 1017/2006, 0217/2007, 1232/2007, 0716/2008 og 0120/2010 –

efter anmodning fra Willy Meyer.
- 1003/2005 og 0249/2007 – efter anmodning fra Margrete Auken. 

21. Tid og sted for næste møde

 Mandag den 24. januar 2011 kl. 15.00-18.30 og tirsdag den 25. januar 2011 kl. 9.00-
12.30 i Bruxelles.

Mødet hævet kl. 12.33

Bilag: 
Liste over andragender, der opfyldte betingelserne for behandling siden sidste møde (den 
9. november 2010)
Liste over andragender, hvis behandling ville blive afsluttet i henhold til bilaget til 
formandens meddelelser
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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), 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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adviser)
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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, 
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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/ 
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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)
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politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD
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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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DG PRES
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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 
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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/ 
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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/ 
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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
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