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Commissie verzoekschriften
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NOTULEN
Vergadering van 24 januari 2011, 15.00 - 18.30 uur

en van 25 januari 2011, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 24 januari 2011 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 456.777)

Alvorens de agenda te behandelen kondigt de voorzitter aan dat ter vervanging Pascale Gruny 
een nieuw lid is benoemd, en dat Philippe Boulland door de PPE-Fractie is afgevaardigd naar 
de Commissie verzoekschriften.

De voorzitter deelt de leden mee dat een aantal wijzigingen noodzakelijk en logisch zijn 
geworden sinds de coördinatoren de ontwerpagenda in december hebben aangenomen. De op 
de vergadering van maandagmiddag te behandelen punten 5 en 7, respectievelijk over de 
follow-up van het verslag-Busuttil en over de traceerbaarheid van afvalstoffen, worden 
uitgesteld tot een volgende vergadering. Punt 13 betreffende een eerste gedachtewisseling 
over het jaarverslag van de commissie wordt uitgesteld tot de vergadering van februari, in 
afwachting van de benoeming van een rapporteur en de bekendmaking van de geactualiseerde 
cijfers voor de in 2010 ontvangen verzoekschriften.

Voorts deelt de voorzitter mee dat bij de behandeling van de punten 6, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20 
en 21 indieners aanwezig zullen zijn, en dat de notulen worden goedgekeurd aan het begin 
van de vergadering van de volgende ochtend.

De agenda wordt met deze wijziging aangenomen.

Sprekers: Angelika Werthman, die vraagt het onderwerp verzoekschriften over de Spaanse 
kustwet op de agenda van een van de volgende vergaderingen te plaatsen; Peter Jahr, die 
verwijst naar de kwestie betreffende dringende verzoekschriften, die hij ter sprake zal 
brengen op de coördinatorenvergadering; Margrete Auken, die aangeeft dat zij de op de 
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vergadering van december behandelde Roemeense verzoekschriften over persvrijheid in 
Roemenië niet als afgesloten beschouwt; Carlos José Iturgaiz Angulo, die aangeeft dat hij een 
wijziging wil laten aanbrengen in de notulen van de vergadering van december; Victor 
Bostinaru, die verwijst naar het akkoord tussen de fracties met betrekking tot de Roemeense 
verzoekschriften; Rainer Wieland, die verlangt dat adequater wordt gereageerd op zijn e-
mails aan het secretariaat betreffende de uiterste termijn voor de SIR-documenten; en de 
voorzitter, die erop wijst dat opmerkingen over de notulen moeten wachten tot de volgende 
ochtend, en dat de kwestie met betrekking tot de Roemeense verzoekschriften op de 
coördinatorenvergadering wordt behandeld.

2. Mededelingen van de voorzitter

De bijlage bij de voorzittersbrief is uitgedeeld, zodat de leden opmerkingen kunnen maken 
over heropening of afsluiting van bepaalde verzoekschriften om de genoemde redenen. 
Aangezien er geen opmerkingen over de aanbevelingen zijn gemaakt, worden deze geacht te 
zijn goedgekeurd.

3. Rondvraag

Geen.

4.     Nr. 273/2010, ingediend door Mariagrazia Canuti (Italiaanse nationaliteit), over de 
afvalstortplaats van Malagrotta bij Rome 

Sprekers: de voorzitter, Mariagrazia Canuti (indienster), Ion Codescu (vertegenwoordiger 
van de Commissie), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr en Victor 
Bostinaru.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Aan de Italiaanse autoriteiten (Sindaco en Pres. Regione) wordt een brief gericht. 
Tevens worden zij uitgenodigd het volgende debat over het verzoekschrift in de 
commissievergadering bij te wonen.

5.   Nr. 1405/2007, ingediend door Ivaylo Asenov Krastev (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de actiegroep "Bescherming van gezondheid en leven van de bevolking en het 
milieu", over de onwettige exploitatie van een stortplaats voor vast huisafval

Sprekers: de voorzitter, Ventzislav Bojilov, die indiener Ivaylo Asenov Krastev 
vertegenwoordigt, Detelin Ivanov en  Jean-Francois Brakeland (vertegenwoordigers van de 
Commissie), Iliana Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann 
en Peter Jahr.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Aan de Bulgaarse permanente vertegenwoordiging wordt een brief gericht.

6.  Nr. 78/2007, ingediend door Mavroudis Voridis (Griekse nationaliteit), over de bouw 
van een vuilnisbelt in Oost-Attika

Sprekers: de voorzitter, Mavroudis Voridis (indiener), Georges-Stavros Kremlis 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Nikolaos Salavrakos en Angelika Werthmann.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Aan de Griekse permanente vertegenwoordiging wordt een brief gericht.
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*
Carlos José Iturgaiz Angulo, ondervoorzitter, neemt het voorzitterschap over.

*

7.  Nr. 1292/2009 ingediend door Juozas Imbrasas (Litouwse nationaliteit), over 
vermeende inbreuken op de communautaire milieuwetgeving in verband met de 
geplande afvalverbrandingsinstallatie in Vilnius

Sprekers: de voorzitter, Juozas Imbrasas (indiener en EP-lid), Peter Vajda 
(vertegenwoordiger van de Commissie) en Victor Bostinaru.
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift afsluiten na het antwoord van de Commissie.

*
De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

*

8.  Coördinatorenvergadering (achter gesloten deuren 17.10 - 19.10 uur)

***

Dinsdag 25 januari

De vergadering wordt om 9.05 uur geopend onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 
voorzitter.

9.  Besluiten van de coördinatoren

a. Toewijzing van verslagen en adviezen
De coördinatoren bevestigen dat voor de toewijzing van verslagen en adviezen gebruik wordt 
gemaakt van het systeem-d'Hondt, zoals overeengekomen aan het begin van deze 
zittingsperiode. Er wordt voorgesteld een toelichting te geven op de wijze waarop het systeem 
moet worden toegepast. Het advies aan IMCO wordt wegens tijdgebrek via de schriftelijke 
procedure toegewezen aan de voorzitter. De overige verslagen en adviezen worden op de 
volgende coördinatorenvergadering toegewezen indien de coördinatoren onderling politieke 
overeenstemming bereiken op basis van het systeem-d'Hondt.

b. Memorandum voor dringende verzoekschriften
De coördinatoren hebben overeenstemming bereikt over het volgende memorandum:
Elk gewoon lid van PETI heeft het recht om voor een verzoekschrift de spoedprocedure aan te 
vragen. Het verzoek dient schriftelijk gemotiveerd te worden en doorgestuurd aan het bureau 
van de commissievoorzitter. Indien het betreffende verzoekschrift nog niet op grond van 
artikel 20, leden 1 en 7 ontvankelijk is verklaard, plaatst de voorzitter de kwestie betreffende 
de ontvankelijkheid van het verzoekschrift op de agenda van de eerste gewone 
commissievergadering na de indiening van het verzoek.

De voorzitter stuurt het verzoekschrift door naar de eerste gewone coördinatorenvergadering 
na de indiening van het verzoek om een spoedprocedure. Tevens stelt de voorzitter de 
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verantwoordelijke commissie(s) op de hoogte en neemt contact op met de Commissie voor een 
advies.

Naar aanleiding van de adviezen en opmerkingen van de verantwoordelijke commissie(s) en 
de Commissie beraadslagen de coördinatoren over de verdere procedure. Nadat de 
coördinatoren overeenkomstig artikel 192 hun definitieve standpunt over het verzoekschrift 
hebben bepaald, plaatst de voorzitter het verzoekschrift op de agenda van de 
commissievergadering. De indiener van het verzoekschrift, de leden van de verantwoordelijke 
commissie(s) en de Commissie worden uitgenodigd om deze vergadering bij te wonen. 

Het definitieve besluit van de commissie wordt opgenomen in de resolutie van het Parlement 
over het jaarverslag van de Commissie verzoekschriften.

c. Mondelinge vraag betreffende verzoekschrift 1565/2009, ingediend namens FEPEX 
(de Spaanse bond van groenten- en fruitexporteurs)
De mondelinge vraag wordt opnieuw besproken op de volgende coördinatorenvergadering, 
wanneer de Engelse en Franse vertalingen beschikbaar zijn.

d. Delegatie- en informatiebezoeken voor 2011
Het secretariaat stelt een nota op over de zetelverdeling in delegaties en informatieopdrachten, 
en over de regels die gelden voor de organisatie van deze reizen.

e. Overige akkoorden tussen de coördinatoren

i. Vanaf januari 2011 is het Reglement van het Parlement van toepassing op alle procedures 
binnen PETI. Op grond van het Reglement is de voorzitter hoeder van het Reglement.
  
ii. Vanaf januari 2011 wordt de procedure-d'Hondt niet alleen toegepast op de toewijzing van 
verslagen en adviezen, maar ook op de organisatie van delegaties en informatieopdrachten.

iii. Wanneer een indiener heropening van zijn/haar verzoekschrift wenst omdat zich nieuwe 
informatie voordoet, dient hij/zij daartoe een verzoek in bij de voorzitter, die dit verzoek 
doorstuurt naar de coördinatoren voor een besluit.

iv. De coördinatoren hebben na ontvangst van een brief van indieners besloten de 
verzoekschriften over persvrijheid in Roemenië (verzoekschriften 733/2010 en 1235/2010) te 
heropenen.

Sprekers: Miguel Angel Martínez Martínez over het debat in de plenaire vergadering van 
vorige week over de mondelinge vraag over ATMED (verzoekschrift 473/2008); Norica 
Nicolai over de situatie van de media in Roemenië; Gerald Häfner, die protest aantekent 
tegen de wijze waarop gestemd is over de ontvankelijkheid van de verzoekschriften over de 
persvrijheid in Roemenië en tegen het feit dat leden van de PPE-Fractie die geen lid zijn van 
PETI tijdens de stemming PETI-leden vervingen; Angelika Werthmann, die nogmaals vraagt 
om richtsnoeren voor de verdere behandeling van de verzoekschriften over de Spaanse 
kustwet en andere daarmee verband houdende onderwerpen; Margrete Auken over de 
interpretatie van het systeem-d'Hondt; Peter Jahr, die zegt dat dit een zaak voor de 
coördinatoren is; en Victor Bostinaru over de gevolgen die hij heeft ondervonden na het 
debat van de commissie over de Roemeense mediawet op 2 december 2010, waarbij hij een 
kopie van een brief toonde die hij had ontvangen van het hoofd van de Bijzondere 
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Telecommunicatiediensten.  

10. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 9 november, 22 november en 
1-2 december 2010

De notulen van 9 en 22 november worden zonder wijzigingen aangenomen.  De notulen van 
de vergadering van december worden op verzoek van Carlos José Iturgaiz Angulo 
aangenomen met de volgende wijziging in het eerste deel, punt 14:

De Juridische Dienst benadrukt dat zijn standpunten alleen betrekking hebben op de 
juridische toepassing van het Europees Handvest van de grondrechten op de verzoekschriften 
betreffende de Spaanse kustwet. De Dienst erkent evenwel dat de Commissie verzoekschriften 
zelf bevoegd is voor zaken betreffende de grondrechten en de bescherming van de rechten van 
EU-burgers; Mevrouw Wallis wijst erop dat erkend wordt hoe complex deze zaak is, en dat 
de ontvangen verzoekschriften afzonderlijk worden behandeld, waarbij bijzondere nadruk ligt 
op de verzoekschriften betreffende de uit het EU-Verdrag voortvloeiende rechten. Mogelijke 
vervolgmaatregelen zijn een debat over de ingediende verzoekschriften in het bijzijn van de 
Spaanse ombudsman en verwijzing van de verzoekschriften naar ENVI en JURI.

11.   Advies inzake de interne markt voor Europeanen (IMCO) (2010/2278(INI))
        (goedkeuring IMCO: 28 februari 2011 - plenaire: 23 maart 2011)
        - eerste gedachtewisseling

Sprekers: de voorzitter, Nathalie Berger (vertegenwoordiger van de Commissie), Peter Jahr 
en Margrete Auken. Termijn voor de indiening van amendementen: Donderdag 27 januari, 
15.00 uur.  Stemming in commissie: 1 februari 2011.

12.  Follow-up van het verslag over de gevolgen voor het milieu van de geplande 
Nordstream-pijpleiding in de Oostzee die Rusland met Duitsland verbindt 
(verzoekschriften 614/2007 en 952/2006) (2007/2118(INI)) (Rapporteur: Marcin 
LIBICKI)

Sprekers: de voorzitter, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Jarislaw Leszek Walewsa, Victor Bostinaru, Konrad 
Szymanski, Lena Kolarska-Bobinska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken en Peter Jahr.
Besluit: Na een uitvoerig debat is de Commissie verzocht de vragen die de leden tijdens het 
debat stelden schriftelijk te beantwoorden. Bijzonder punt van aandacht is de wijze waarop de 
MEB-richtlijn is toegepast.

13.  Nr. 1345/2009, ingediend door Michal Racki (Poolse nationaliteit), over 
bovengrondse ontginning van bruinkool in Neder-Silezië in Polen
en
Nr. 46/2010, ingediend door Irena Rogowska (Poolse nationaliteit), namens de 
vereniging "Stop Odkrywce" (stop de open mijnen), over een open mijn voor de winning 
van bruinkool in Neder-Silezië in Polen

Sprekers: de voorzitter, Irena Rogowska (indiener), professor Ludwik Tomialojc 
(vertegenwoordiger van de indieners), Alicja Kozlowska (vertegenwoordiger van de 
Commissie), Lena Kolarska-Bobinska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, 
Victor Bostinaru en Robert Chrusciel (burgemeester van Ruja).
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Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Aan de Poolse permanente vertegenwoordiging wordt een brief gericht.

14.  Nr. 1843/2009, ingediend door Francis Pont (Franse nationaliteit), over ernstige 
gezondheidsrisico’s als gevolg van het slechte beheer van de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie in Béziers (Frankrijk)

Sprekers: de voorzitter, Helmut Bloech (vertegenwoordiger van de Commissie) en Philippe 
Boulland.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Aan de Franse plaatselijke autoriteiten wordt een brief gericht.

15.  Nr. 1486/2009, ingediend door Bo Håkansson (Deense nationaliteit), namens 
"Danmarks Naturfredningsforening", over het feit dat de Deense overheid toestemming 
heeft gegeven voor mechanische mosselvisserij in Natura 2000-gebieden en over de 
daarmee samenhangende schending van de bepalingen in Richtlijn 92/43/EEG van de 
Raad inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna

Sprekers: de voorzitter, Henning Mørk Jørgensen (vertegenwoordiger van de Deense Bond 
voor natuurbehoud), Susanne Wegefelt (vertegenwoordiger van de Commissie), Margrete 
Auken, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman (vertegenwoordiger van de Commissie) 
en René La Cour Sell (indiener).
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie, met name over de gevolgen voor dit bijzondere gebied en over de vraag of andere 
kwetsbare kustgebieden ook gevolgen ondervinden.

16. Onderzoeksmissie naar Mellau/Damuls, Vorarlberg (Oostenrijk) (29 september - 1 
oktober 2010) met betrekking tot verzoekschrift 672/2007 van Lothar Petter 
(Oostenrijkse nationaliteit) namens het actiecomité tegen de geplande nieuwe 
wintersportfaciliteiten in Mellau en Damüls in het Oostenrijkse Vorarlberg, 
ondersteund door 26 medeondertekenaars, over plannen voor skiliften en kabelsporen 
in de streek van Mellau en Damüls
- behandeling verslag van het informatiebezoek

Sprekers: de voorzitter, Rainer Wieland (delegatieleider), Marianne Muller (voorzitter van de 
Commissie), Lothar Petter (indiener), Eva Lichtenberger, Angelika Werthmann en Victor 
Bostinaru.
Besluit: De coördinatoren wordt gevraagd een mondelinge vraag aan de plenaire vergadering 
in overweging te nemen. 
Aan de Oostenrijkse permanente vertegenwoordiging wordt een brief gericht. De goedkeuring 
van het verslag over het informatiebezoek is gepland voor de vergadering van 15-16 maart. 
Wederom tonen de leden zich met name bezorgd over de toepassing van de MEB-richtlijn.

17. Nr. 689/98, ingediend door David Petrie (Britse nationaliteit), over de moeilijkheden 
van docenten vreemde talen aan Italiaanse universiteiten

Sprekers: de voorzitter, David Petrie (indiener), Dimitrios Kontizas (vertegenwoordiger van 
de Commissie), Margrete Auken, Victor Bostinaru en Peter Jahr (die benadrukt dat het 
verzoekschrift vóór het einde van het jaar nogmaals op de agenda moet worden geplaatst).
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Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Aan de Italiaanse permanente vertegenwoordiging wordt een brief gericht.

18.  Nr. 1132/2009, ingediend door H.M. (Portugese nationaliteit), namens de Portugese 
associatie van toerismebedrijven "AETP", over gebrek aan transparantie in verband 
met steunaanvragen in het kader van de operationele programma's van de EU 

Sprekers: de voorzitter, H.M. (indiener), Dirk Peters (vertegenwoordiger van de Commissie), 
Peter Jahr en Victor Bostinaru.
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. 

19.  Verzoekschriften ingeschreven onder B
Verzoekschriften 261/2005, 15/2007, 217/2007, 330/2007, 1047/2007, 569/2008, 1449/2008, 
705/2009, 878/2009, 1116/2009, 1211/2009, 1439/2009, 1610/2009, 1316/2009, 1390/2009, 
1450/2009, 1453/2009, 1501/2009, 1593/2009, 1771/2009, 194/2010, 441/2010, 443/2010, 
455/2010, 464/2010, 474/2010, 485/2010, 491/2010, 513/2010, 515/2010, 522/2010, 
619/2010, 620/2010, 639/2010 en 718/2010 worden afgesloten naar aanleiding van het 
schriftelijke antwoord van de Commissie.

De verzoekschriften 642/2009 en 1772/2009 worden uit deel B geschrapt en tijdens een 
volgende vergadering onder deel A behandeld. Verzoekschrift 725/2010 wordt eveneens 
geschrapt uit deel B en naar aanleiding van een advies van PECH tijdens een volgende 
vergadering onder deel A behandeld.  Het verzoekschrift wordt tevens ter informatie 
doorgestuurd aan IMCO.

20. Datum en plaats volgende vergadering

Brussel
1 februari 2010, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

De vergadering wordt om 12.35 uur gesloten.

Bijlagen:
Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (1-2 december 2010) ontvankelijk 
zijn verklaard
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief afgesloten of 
heropend moeten worden
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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), 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

Philippe Boulland (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (1,2), Ernst Strasser (2), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1,2), Rainer Wieland (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Iliana Malinova Iotova (1,2), 
Miguel Angel Martínez Martínez (2), Diana Wallis (1), Margrete Auken (1,2), Tatjana Ždanoka (2), Giles Chichester (1,2), Bairbre de 
Brún (1), 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

Ioannis A. Tsoukalas (2), Gerald Häfner (2)

187 (2)

Norica Nicolai (2)

193 (3)

Juozas Imbrasas (1), Cristian Silviu Buşoi (2), Konrad Szymański (2), Piotr Borys (2), Eva Lichtenberger (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) 24.1.2011
(2) 25.1.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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