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PROTOKÓŁ
posiedzenie w dniu 24 stycznia 2011 r., w godz. 15.00–18.30,

oraz 25 stycznia 2011 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 24 stycznia 2011 r. 
o godz. 15.05.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 456.777)

Przed przejściem do uwag na temat porządku dziennego przewodnicząca poinformowała o 
mianowaniu nowego członka, który zastąpi Pascale Gruny, i że grupa PPE wyznaczyła na 
członka Komisji Petycji Philippe'a Boullanda.

Przewodnicząca poinformowała posłów, że od czasu przyjęcia porządku dziennego przez 
koordynatorów w grudniu, konieczne okazało się wprowadzenie do niego szeregu zmian. Co 
do posiedzenia w poniedziałek po południu, pkt 5 dotyczący dalszych działań związanych ze 
sprawozdaniem Busuttila oraz pkt 7 dotyczący ustalania obiegu odpadów przełożono na jedno 
z kolejnych posiedzeń. Pkt 13 dotyczący wstępnej wymiany poglądów w sprawie rocznego 
sprawozdania z działalności komisji przełożono na posiedzenie lutowe w oczekiwaniu na 
wyznaczenie sprawozdawcy oraz na opublikowanie aktualnych danych o petycjach 
otrzymanych w 2010 r.

Następnie przewodnicząca zapowiedziała, że składający petycję będą obecni przy omawianiu 
pkt 6, 8, 9, 10, 16, 18, 19, 20 i 21, oraz że zatwierdzenie protokołów odbędzie się na początku 
posiedzenia następnego dnia rano.

Porządek dzienny został przyjęty z powyższą zmianą.

Głos zabrali: Angelika Werthmann (pytając, czy temat petycji w sprawie hiszpańskiej ustawy 
o strefie przybrzeżnej znajdzie się w porządku dziennym następnego posiedzenia), Peter Jahr 
(w odniesieniu do kwestii pilnych petycji, którą poruszy na posiedzeniu koordynatorów), 
Margrete Auken (stwierdzając, że nie uważa za zamknięte rumuńskich petycji dotyczących 
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wolności prasy w Rumunii, na temat których debatowano na posiedzeniu w grudniu), Carlos 
José Iturgaiz Angulo (informując, że pragnie wprowadzić zmianę do protokołu z posiedzenia 
w grudniu), Victor Bostinaru (odnosząc się do porozumienia między grupami politycznymi w 
sprawie petycji rumuńskich), Rainer Wieland (prosząc o skuteczniejsze działania następcze w 
związku z jego e-mailem skierowanym do sekretariatu w sprawie terminów dla dokumentów 
zawierających streszczenia, informacje i zalecenia) oraz przewodnicząca, która podkreśliła, 
że kwestie związane z protokołami zostaną omówione następnego dnia rano, a kwestia petycji 
rumuńskich zostanie przedyskutowana na posiedzeniu koordynatorów.

2. Komunikaty przewodniczącej

Rozdano załącznik do uwag dla przewodniczącej w celu zgłoszenia uwag dotyczących 
ponownego otwarcia lub zamknięcia niektórych petycji z podanych powodów. Ponieważ nie 
zgłoszono uwag dotyczących tych zaleceń, uznano je za przyjęte.

3. Sprawy różne

Nie omawiano innych spraw.

4.  Petycja 273/2010, którą złożyła Mariagrazia Canuti (Włochy) w sprawie wysypiska 
odpadów w Malagrotcie w pobliżu Rzymu

Głos zabrali: przewodnicząca, Mariagrazia Canuti (składająca petycję), Ion Codescu 
(przedstawiciel Komisji), Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Peter Jahr i Victor 
Bostinaru.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji. Zostanie skierowane pismo do władz włoskich (Sindaco +Pres. Regione), 
które zostaną również zaproszone na kolejną debatę komisji nad tą petycją.

5.  Petycja 1405/2007, którą złożył Ivaylo Asenov Krastev (Bułgaria), w imieniu 
stowarzyszenia ochrony zdrowia i życia społeczeństwa i środowiska naturalnego, w 
sprawie sprzecznego z prawem funkcjonowania składowiska odpadów stałych 
z gospodarstw domowych

Głos zabrali: przewodnicząca, Ventzislav Bojilov reprezentujący Ivaylo Asenova Krasteva 
(skadającego petycję), Detelin Ivanov i Jean-Francois Brakeland (przedstawiciele Komisji), 
Iliana Malinova Iotova, Victor Bostinaru, Margrete Auken, Angelika Werthmann i Peter Jahr.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji. Do Stałego Przedstawicielstwa Bułgarii zostanie skierowane pismo.

6.  Petycja 78/2007, którą złożył Mavroudis Voridis (Grecja), w sprawie budowy 
wysypiska śmieci we wschodniej Attyce

Głos zabrali: przewodnicząca, Mavroudis Voridis (składający petycję), Georges-Stavros 
Kremlis (przedstawiciel Komsiji), Nikolaos Salavrakos i Angelika Werthmann.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji. Do Stałego Przedstawicielstwa Grecji zostanie skierowane pismo.

*
Dalszej części posiedzenia przewodniczył Carlos José Iturgaiz Angulo, wiceprzewodniczący.
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*

7.  Petycja 1292/2009, którą złożył Juozas Imbrasas (Litwa) w sprawie rzekomego 
łamania prawodawstwa WE w dziedzinie ochrony środowiska naturalnego w związku z 
planowaną budową spalarni odpadów w Wilnie

Głos zabrali: przewodniczący, Juozas Imbrasas (składający petycję i poseł do PE), Peter 
Vajda (przedstawiciel Komisji) i Victor Bostinaru.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji zostanie zamknięte po udzieleniu odpowiedzi przez Komisję.

*
Dalszej części posiedzenia przewodniczyła Erminia Mazzoni, przewodnicząca.

*

8.  Posiedzenie koordynatorów (za zamkniętymi drzwiami, w godz. 17.10–19.10)

***

Wtorek 25 stycznia

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie o godz. 9.05.

9.  Decyzje koordynatorów

a. Przydział sprawozdań i opinii
Koordynatorzy potwierdzili zastosowanie systemu d'Hondta do przydziału sprawozdań i 
opinii zgodnie z ustaleniami z początku obecnej kadencji. Zaproponowano przedstawienie 
wyjaśnienia sposobu stosowania tego systemu. Ze względu na ograniczenia czasowe opinię 
dla komisji IMCO przydzielono przewodniczącej w oparciu o procedurę pisemną . Pozostałe 
sprawozdania i opinie zostaną przydzielone na następnym posiedzeniu koordynatorów, jeżeli 
koordynatorzy osiągną porozumienie polityczne na podstawie sytemu d'Hondta.

b. Memorandum dotyczące pilnych petycji
Koordynatorzy osiągnęli porozumienie w sprawie następującego memorandum:
Każdy stały członek komisji PETI jest uprawniony do złożenia wniosku o zastosowanie trybu 
pilnego do danej petycji. Wniosek uzasadnia się na piśmie i składa do biura 
przewodniczącego komisji. W razie gdy petycja, której to dotyczy, nie została jeszcze uznana 
za dopuszczalną na podstawie art. 201 ust. 1 i 7, przewodniczący umieszcza kwestię 
dopuszczalności petycji w porządku dziennym najbliższego posiedzenia zwyczajnego komisji 
następującego po dniu złożenia wniosku.

Przewodniczący przedkłada petycję na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym koordynatorów 
następującym po dniu złożenia wniosku o tryb pilny. Przewodniczący informuje również 
komisję odpowiedzialną/komisje odpowiedzialne oraz kontaktuje się z Komisją w celu 
uzyskania opinii.

Koordynatorzy debatują nad dalszym postępowaniem w świetle opinii i uwag wydanych przez 
komisje odpowiedzialną/komisje odpowiedzialne oraz przez Komisję. Po przyjęciu przez 
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koordynatorów ostatecznego stanowiska w sprawie petycji zgodnie z art. 192 Regulaminu, 
przewodniczący umieszcza petycję w porządku dziennym posiedzenia komisji. Na to 
posiedzenie zaprasza się składającego petycję, członków komisji odpowiedzialnej/ komisji 
odpowiedzialnych oraz przedstawicieli Komisji.

Wniosek końcowy komisji zostaje podjęty w rezolucji Parlamentu w sprawie sprawozdania 
rocznego komisji PETI.

c. Pytanie ustne dotyczące petycji 1565/2009 złożonej w imieniu FEPEX (hiszpańskich 
eksporterów owoców i warzyw)
Pytanie ustne zostanie ponownie przedyskutowane na następnym posiedzeniu koordynatorów, 
kiedy będą dostępne tłumaczenia ustne na j. angielski i francuski

d. Wizyty delegacji i wizyty rozpoznawcze w 2011 r.
Sekretariat opracuje komunikat w sprawie przydziału miejsc w delegacjach i misjach 
rozpoznawczych oraz w sprawie przepisów regulujących ich organizację.

e. Inne porozumienia między koordynatorami

i. Od stycznia 2011 r. Regulamin Parlamentu ma zastosowanie do wszystkich działań komisji 
PETI. Zgodnie z Regulaminem przewodniczący jest strażnikiem Regulaminu.
  
ii. Od stycznia 2011 r. system d'Hondta ma zastosowanie zarówno do przydziału sprawozdań 
i opinii, jak i do delegacji i misji rozpoznawczych.

iii. W razie gdy składający petycję zażyczy sobie ponownego otwarcia petycji na podstawie 
nowych informacji, składa on wniosek do przewodniczącego, który przekazuje wniosek 
koordynatorom w celu podjęcia decyzji.

iv. Na podstawie pisma otrzymanego od składających petycję koordynatorzy podjęli decyzję 
o ponownym otwarciu petycji w sprawie wolności prasy w Rumunii (petycje 733/2010 i 
1235/2010).

Głos zabrali: Miguel Angel Martínez Martínez (w sprawie zeszłotygodniowej debaty na 
posiedzeniu plenarnym nad pytaniem ustnym w sprawie ATMED (petycja 473/2008)), Norica 
Nicolai (odnosząc się do sytuacji środków masowego przekazu w Rumunii), Gerald Häfner 
(protestując przeciwko sposobowi, w jaki odbyło się głosowanie nad dopuszczalnością petycji 
w sprawie wolności prasy w Rumunii oraz przeciwko temu, że podczas głosowania posłowie 
niebędący członkami komisji PETI zastępowali posłów będących jej członkami), Angelika 
Werthmann (ponownie zwracając się o wytyczne w sprawie działań następczych w 
odniesieniu do petycji dotyczących hiszpańskiej ustawy o strefie nadbrzeżnej i innych 
związanych z nią spraw), Margrete Auken (w sprawie wykładni dotyczącej systemu d'Hondta), 
Peter Jahr (stwierdzając, że sprawa ta leży w gestii koordynatorów) i Victor Bostinaru (w 
sprawie reperkusji, jakich był przedmiotem po debacie w komisji w dniu 2 grudnia 2010 r. na 
temat rumuńskiej ustawy o środkach masowego przekazu, po przedstawieniu kopii pisma, 
które otrzymał od dyrektora Telekomunikacyjnych Służb Specjalnych).  

10. Przyjęcie protokołów z posiedzeń w dniach 9 i 22 listopada 2010 r. oraz 1-2 grudnia 
2010 r.
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Protokoły posiedzeń z dni 9 i 22 listopada przyjęto bez zmian. Protokół z posiedzenia 
grudniowego przyjęto na wniosek Carlosa José Iturgaiza Angulo z następującą zmianą w pkt 
14 pierwszej sekcji:

Wydział Prawny podkreślił, że jego opinia odnosi się wyłącznie do kwestii prawnego 
zastosowania europejskiej karty praw podstawowych do petycji dotyczących ustawy „Ley de 
Costas”; uznaje on jednak, że Komisja Petycji była komisją właściwą do rozpatrzenia kwestii 
dotyczących praw podstawowych i ochrony praw obywateli UE; uznając złożoność 
omawianej sprawy, D. Wallis zaleciła stosowanie do otrzymanych petycji podejścia 
indywidualnego, ze szczególnym uwzględnieniem tych petycji, które dotyczą praw 
przewidzianych w Traktacie UE. Działania następcze mogą obejmować omówienie 
zgromadzonych petycji w obecności hiszpańskiego rzecznika praw obywatelskich oraz 
skierowanie tych petycji do komisji ENVI oraz JURI.

11. Opinia na temat jednolitego rynku z myślą o Europejczykach (IMCO) 
(2010/2278(INI))
        (IMCO – przyjęcie: 28.02.2011 – posiedzenie plenarne: 23.03.2011)
        – pierwsza wymiana poglądów

Głos zabrali: przewodnicząca, Nathalie Berger (przedstawicielka Komisji), Peter Jahr i 
Margrete Auken.  Termin składania poprawek: czwartek, 27 stycznia, godz. 15.00 Głosowanie 
w komisji: 1 lutego 2011 r.

12.  Dalsze działania związane ze sprawozdaniem w sprawie wpływu planowanej 
budowy tzw. gazociągu bałtyckiego (Nordstream) łączącego Rosję i Niemcy na 
środowisko naturalne Morza Bałtyckiego (Petycje 614/2007 i 952/2006) (2007/2118(INI)) 
(Sprawozdawca: Marcin LIBICKI)

Głos zabrali: przewodnicząca, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Anastasios Nychas 
(przedstawiciel Komisji), Jarosław Leszek Wałęsa, Victor Bostinaru, Konrad Szymański, Lena 
Kolarska-Bobińska, Tatiana Zdanoka, Margrete Auken i Peter Jahr.
Decyzja: Po długiej dyskusji zwrócono się do Komisji o udzielenie pisemnej odpowiedzi na 
pytania zadane przez posłów podczas dyskusji. Szczególną uwagę zwrócono na sposób 
zastosowania dyrektywy OOŚ.

13.  Petycja 1345/2009, którą złożył Michał Racki (Polska) w sprawie kopalni 
odkrywkowej węgla brunatnego na Dolnym Śląsku w Polsce
oraz
Petycja 0046/2010, którą złożyła Irena Rogowska (Polska) w imieniu stowarzyszenia 
„Stop Odkrywce”, w sprawie odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na Dolnym 
Śląsku (Polska)

Głos zabrali: przewodnicząca, Irena Rogowska (składająca petycję), prof. Ludwik Tomialojc 
(przedstawiciel składających petycję), Alicja Kozłowska (przedstawicielka Komisji), Lena 
Kolarska-Bobińska, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru i 
Robert Chruasciel (wójt Ruji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji. Do Stałego Przedstawicielstwa RP zostanie skierowane pismo.
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14.  Petycja 1843/2009, którą złożył Francis Pont (Francja) w sprawie poważnego 
zagrożenia dla zdrowia wynikającego z niewłaściwej eksploatacji oczyszczalni ścieków 
w Béziers (Francja)

Głos zabrali: przewodnicząca i Helmut Bloech (przedstawiciel Komisji) oraz Philippe 
Boulland.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji. Do francuskich władz lokalnych zostanie skierowane pismo.

15.  Petycja 1486/2009, którą złożył Bo Håkansson (Dania) w imieniu Duńskiej Komisji 
ds. Ochrony Przyrody, w sprawie zezwolenia rządu duńskiego na połów małży na 
obszarach Natura 2000 i związanego z nim naruszenia dyrektywy Rady 92/43/EWG 
z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny 
i flory

Głos zabrali: przewodnciząca, Henning Mørk Jørgensen (reprezentujący Duńską Komisję 
ds. Ochrony Przyrody), Susanne Wegefelt (przedstawicielka Komisji), Margrete Auken, Victor 
Bostinaru, Peter Jahr, Liam Cashman (przedstawiciel Komsji) i René La Cour Sell 
(składający petycję).
Decyzja: Rozpatrywanie omawianej petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dodatkowe 
informacje od Komisji, w szczególności dotyczące oddziaływania na ten określony obszar 
oraz tego, czy problem dotyczy również innych zagrożonych stref nadbrzeżnych.

16. Wizyta rozpoznawcza w Mellau i Damüls, Vorarlberg (Austria) (29.9-1.10.2010) w 
sprawie petycji 672/2007, którą złożył Lothar Petter (Austria) w imieniu komitetu 
działającego przeciw planowanym nowym inwestycjom w dziedzinie sportów zimowych 
w Mellau i Damüls w kraju związkowym Vorarlberg (Austria), z 26 podpisami, w 
sprawie planowanych wyciągów narciarskich i kolejek linowych na terenie Mellau i 
Damüls
- rozpatrzenie sprawozdania z wizyty rozpoznawczej

Głos zabrali: przewodnicząca, Rainer Wieland (przewodniczący delegacji), Marianne Muller 
(przedstawicielka Komsiji), Lothar Petter (składający petycję), Eva Lichtenberger, Angelika 
Werthmann i Victor Bostinaru.
Decyzja: Koordynatorzy zostaną poproszeni o rozważenie zadania pytania ustnego na 
posiedzeniu plenarnym.
Do Stałego Przedstawicielstwa Austrii zostanie skierowane pismo. Przyjęcie sprawozdania z 
wizyty rozpoznawczej zaplanowano na posiedzenie w dniach 15-16 marca. Po raz kolejny 
posłowie skupili się na zastosowaniu dyrektywy OOŚ.

17. Petycja 689/98, którą złożył David Petrie (Wielka Brytania) w sprawie trudności 
napotkanych przez lektorów języka obcego (lettori) na wyższych uczelniach włoskich

Głos zabrali: przewodnicząca, David Petrie (składający petycję), Dimitrios Kontizas 
(przedstawiciel Komisji), Margrete Auken, Victor Bostinaru i Peter Jahr (który podkreślił, że 
petycja ta powinna ponownie znaleźć się w porządku dziennym przed końcem roku).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji. Do Stałego Przedstawicielstwa Włoch zostanie skierowane pismo.

18.  Petycja 1132/2009, którą złożył H.M. (Portugalia) w imieniu portugalskiej 
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spółdzielni turystycznej „AETP”, w sprawie braku przejrzystości w związku 
z wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach programów operacyjnych UE

Głos zabrali: przewodnicząca, H.M. (składający petycję), Dirk Peters (przedstawiciel 
Komisji), Peter Jahr i Victor Bostinaru.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje ze 
strony Komisji.

19.  Petycje sekcji B
Petycje 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 i 718/2010 zostały zamknięte na podstawie pisemnych odpowiedzi 
Komisji.

Petycje 642/2009 i 1772/2009 zostaną przeniesione z sekcji B i będą omówione jako punkty 
sekcji A na jednym z kolejnych posiedzeń. Petycja 725/2010 również zostanie przeniesiona z 
sekcji B i będzie omówiona jako punkt sekcji A na jednym z kolejnych posiedzeń w oparciu o 
opinię komisji PECH. Petycja zostanie również przekazana do wiadomości komisji IMCO.

20. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Bruksela
1 lutego 2010 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30

Posiedzenie zamknięto o godz. 12.35.

Załączniki:
Wykaz petycji uznanych za dopuszczalne od czasu ostatniego posiedzenia (1-2 grudnia 
2010 r.)
Wykaz petycji do zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do uwag 
przewodniczącej



PE456.918v01-00 8/10 PV\855079PL.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), 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



PV\855079PL.doc 9/10 PE456.918v01-00

PL

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

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 (*)

Ion Codescu, Detelin Ivanov,  Jean-Francois Brakeland, Milena Novakova, George-Stavros Kremlis, Martha Cambas, Stephanos 
Ampatzis,  Peter Vajda, Nathalie Berger, Anastasios Nychas, Alicja Kozlowska, Helmut Bloech, Susanne Wegefelt, Marianne Muller, 
Dimitrios Kontizas, Dirk Peters, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer, William Floyd, Liam Cashman, Guenter Raad

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

European 
Ombudsman

Nicholas Catephores

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

Mariagrazia Canuti, Ventzislav Bojilov, Marvroudis Voridis, Irena Rogowska, Tomasz Wasniewski, Zdizislaw Tersa, Robert Chrusciel, 
Andrzej Holdenmajer, Janusz Lucki, Ludwik Tomialojc, Janusz Mikulicz, Bo Hakansson, René la Cour Sell, Henning Mork Jorgensen, 
Lothar Petter, Helmut Ernstson, Reinhardt Bösch, David Petrie, Victoria Primhak, Horacio de Matos

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

Leo Cox, Virginie Remacle

Ambroise Perrin, Sonia Chapotel

Airis Meier

David Batt

Kjell Sevon

Mireia Rovira, Brian Carty

Richard King



PE456.918v01-00 10/10 PV\855079PL.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

Claire Genta

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, Giorgio Mussa, 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/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


