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NOTULEN
Vergadering van 1 februari 2011, 9.00 - 12.45 uur en 15.00 - 18.15 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op 1 februari 2011 om 9.10 uur geopend onder voorzitterschap van Willy 
Meyer, ondervoorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda (PE 456.868)

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter kondigt aan dat commissaris Viviane Reding tussen 16.30 en 17.30 uur 
aanwezig zal zijn. Tevens deelt hij mee dat de indieners aanwezig zullen zijn bij 
agendapunten 5, 6, 7, 11 en 18. Punt 8 zal samen met punt 13 worden besproken.

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

3. Dringende kwesties

Geen.

4. Verzoekschrift 1335/2008, ingediend door Hristo Genev (Bulgaarse nationaliteit), 
ondersteund door 14.432 medeondertekenaars, over de verhoogde productie in de 
goudmijn van Chelopech in Bulgarije met behulp van cyanide-extractietechnologie 

Sprekers: de voorzitter, Vasil Kadrinov (namens de indiener), Detelin Ivanov en Jean-
François Brakeland (vertegenwoordigers van de Commissie), Sandrine Bélier, Peter Jahr, 
Margrete Auken en Victor Boştinaru.
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Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie over de omgang met besluiten die werden genomen voordat de nieuwe 
lidstaten waren toegetreden, en die mogelijk niet conform zijn met EU-wetgeving.. Het 
advies van de Commissie milieubeheer wordt ingewonnen. De voorzitter zal per brief aan 
de permanente vertegenwoordiging de zorgen van de commissie aan de Bulgaarse 
overheid doorgeven.

5. Nadere behandeling van het verslag van Busutill over het verslag over bedrijven die 
misleidende gegevensbankdiensten aanbieden (verzoekschriften nrs. 45/2006, 
1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 en 
andere) (2008/2126(INI))

Verzoekschrift 100/2010, ingediend door Jacques de Lepinau (Franse nationaliteit), 
namens www.StopECG.org, over de noodzaak van Europese wetgeving die kleine 
ondernemingen beschermt tegen verspreiding van ongewenste contracten en 
misleidende reclame 

Simon Busuttil brengt de kwestie ter sprake en legt de situatie die hij beschrijft in zijn 
verslag uit 2008 opnieuw uit. Helaas houden de problemen aan. Wellicht zijn ze zelfs 
erger geworden. Hij roept de Commissie ertoe op meer te doen om het probleem aan te 
pakken. 

Sprekers: de voorzitter, Angelo Grieco (vertegenwoordiger van de Commissie), Giles 
Chichester, Gerald Häfner, Peter Jahr en Victor Boştinaru.
Besluit: De Commissie wordt ertoe opgeroepen om sneller te handelen, om zo snel 
mogelijk concrete resultaten te behalen. Een mondelinge vraag en resolutie worden 
ingediend.

6. Verzoekschrift 1534/2008, ingediend door Borislav Sandov (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de "Vereniging voor landbouw- en milieuprojecten – GEO", gesteund door 
13 626 medeondertekenaars, over de veronachtzaming door de Bulgaarse overheid 
van de bepalingen van Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en 
programma’s, en Richtlijn 92/43/EEG van de Raad inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, in verband met een centrum voor 
sport en toerisme in de bergen van Rhodope
en
Verzoekschrift 1587/2008, ingediend door Nevena Asenova (Bulgaarse nationaliteit), 
namens het "Initiatiefcomité van de inwoners van het dorp Mougla", gesteund door 
410 medeondertekenaars, over "land swapping" en schending van de Europese 
milieuwetgeving in de regio Smoljan in het zuiden van Bulgarije
en
Verzoekschrift 1336/2008, ingediend door Andrey Kovatchev (Bulgaarse 
nationaliteit), ondersteund door 1 medeondertekenaar, over het niet uitvoeren van 
het Natura 2000-netwerk in Bulgarije en de onbevredigende behandeling van een 
klacht dienaangaande door de Commissie

Sprekers: de voorzitter, Vasil Kadrinov (namens de indieners), Detelin Ivanov en Jean-
François Brakeland (namens de Commissie), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Angelika Werthmann, Peter Jahr en Iliana Malinova Iotova
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Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie en van de Bulgaarse overheid, die wordt uitgenodigd om schriftelijk 
commentaar te leveren, blijft open of het verzoekschrift in behandeling wordt genomen. 
Bij een werkbezoek aan Bulgarije in de tweede helft van 2011 zal de locatie wellicht 
bezocht worden.

7. Verzoekschrift 1098/2007, ingediend door Juan Antonio Carrasco Ragel (Spaanse 
nationaliteit), namens het Plataforma Por El Estudio Epidemologico, over de 
uitvoering van een geïntegreerd epidemiologisch onderzoek voor de inwoners van 
zowel de provincie Gibraltar (Andalusië, Spanje) als Gibraltar (Verenigd 
Koninkrijk)
en
Verzoekschrift 615/2009, ingediend door Justine Olivero (Britse nationaliteit), 
gesteund door 237 medeondertekenaars, over het toenemende aantal kankers in 
Campo de Gibraltar en op de rots van Gibraltar

Sprekers: de voorzitter en Peter Vajda (vertegenwoordiger van de Commissie)
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie over gezondheidsaspecten, gebaseerd op informatie in te winnen bij de 
autoriteiten van Gibraltar en Spanje.

8. Verzoekschrift 287/2008, ingediend door Bernd Hofmann (Duitse nationaliteit), over 
vermeende verplichte aankoop en misbruik van EU-financiering in Elche (provincie 
Alicante in de autonome regio Valencia)

Sprekers: de voorzitter, Helmut Bloech (vertegenwoordiger van de Commissie) en 
Margrete Auken
Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van nadere informatie van de 
Commissie over ontwikkelingen bij de inbreukprocedures tegen Spanje betreffende de 
richtlijn afvalwaterbehandeling (mei 2010) en de kaderrichtlijn water (27 januari 2011).

9. Verzoekschrift 776/2009, ingediend door Roland Sharp (Britse nationaliteit), namens 
de bewonersvereniging van Hondón de los Frailes, over ontoelaatbare bebouwing in 
Hondón de los Frailes, Alicante (Spanje)
en
Verzoekschrift 917/2009, ingediend door Josefa Fernandez Quirante en Ronald 
Henry Sharp (Spaanse en Britse nationaliteit), namens de Asociación de Vecinos de 
Hondon de los Frailes, gesteund door 2 medeondertekenaars, over de 
waardevermindering van grond als gevolg van de aanleg van een weg en 
ontoereikende compensatie

Sprekers: de voorzitter, Gordon Bell (namens de indieners), José M Ramos Florido en 
William Floyd (vertegenwoordigers van de Commissie), Roger Helmer, Edward 
McMillan-Scott, Keith Taylor, Carlos José Iturgaiz Angulo, Margrete Auken, Miguel 
Angel Martínez Martínez, Angelika Werthmann, Cristina Gutiérrez-Cortines, Victor 
Boştinaru en Marta Andreasen
Besluit: Nadere informatie van de Commissie over ontwikkelingen bij de 
inbreukprocedures tegen Spanje met betrekking tot de kaderrichtlijn water afwachten (27 
januari 2011). Aan de autoriteiten in Valencia wordt een brief gestuurd om opheldering te 
vragen over de goedkeuring van het voorgestelde plan ruimtelijke ordening. Het 
verzoekschrift wordt doorgestuurd naar de commissies begrotingscontrole, milieubeheer 
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en juridische zaken voor nadere inlichtingen. 

10: Verzoekschrift 437/2001, ingediend door José Antonio Muñoz Grau, Spaanse 
nationaliteit, namens de "Asociación Comisión Pro-Río", over vervuiling van de 
rivier de Segura in de regio Murcia
en
Verzoekschrift 1026/2002, ingediend door Pedro Marset Campos, Spaanse 
nationaliteit, over de aanhoudende verontreiniging van de rivier Segura en haar 
stroomgebied

Sprekers: de voorzitter, José M Servert (vertegenwoordiger van de Commissie) en 
Cristina Gutiérrez-Cortines
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten na het antwoord van de 
Commissie.

11. Verzoekschrift 584/2008, ingediend door Pedro Cuevas Cueto (Spaanse 
nationaliteit), over de verlenging van de autosnelweg A-8 (Autovía del Cantábrico) 
en het tracé van deze weg door het grottengebied Cuartamentero in Llanes in 
Asturië

Sprekers: de voorzitter, José M Ramos Florido (vertegenwoordiger van de Commissie), 
María Muñiz De Urquiza en Cristina Gutiérrez-Cortines
Besluit: In afwachting van aanvullende informatie van de Commissie wordt het 
verzoekschrift niet afgesloten. De commissie merkt op dat cultureel erfgoed 
onherstelbaar beschadigd is; de zaak ligt nu bij de Spaanse rechter.

Punten 13 en 14 worden tot een volgende vergadering uitgesteld. De vergadering wordt om 
11.45 uur gesloten.

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren) 11.45 - 12.45 uur

De vergadering wordt om 15.05 uur hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 
Voorzitter.

12. Besluiten van de coördinatoren

a) Toewijzing van verslagen en adviezen
Afvalverslag PPE
Jaarverslag GUE
Advies handvest S&D
Advies burgerschap ALDE
Advies toepassing EU-RECHT Verts/ALE
Advies gehandicapten ECR
Advies ombudsman S&D

Bij de volgende vergadering zal overeenkomst bereikt worden over een puntensysteem 
dat het volledige mandaat dekt. 

b) Niet-verzoekschriften
De commissie wacht momenteel op een voorstel van de DG's PRES en IPOL, en zal de 
behandeling van de zaak hervatten na het afsluiten van de administratieve procedure.
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c) Resolutie over Palestina (verzoekschriften 430/2009 en 1764/2008)
De coördinatoren spreken hun steun uit, in afwachting van een definitief besluit op de 
volgende coördinatorenvergadering volgend op fractieberaad over de ingediende tekst, 
die in concept rondgestuurd is aan de leden,.

d) Mondelinge vraag FEPEX (tomateninvoer - verzoekschrift 1565/2009)
De coördinatoren stemmen hebben besloten om de mondelinge vraag, ingediend door 
Carlos José Iturgaiz Angulo, die rondgestuurd werd in het Spaans, Engels en Frans, in te 
dienen.

e) Bezoeken
De coördinatoren nemen kennis van het document dat is samengesteld door het 
secretariaat. Er is overeenstemming over de vier geplande bezoeken aan Polen (week van 
16 mei), Frankrijk, Italië en Bulgarije, waarbij de coördinatoren benadrukken dat het 
onderzoekselement van de missies prioriteit heeft. Op de volgende vergadering zal 
worden gesproken over toekomstige onderzoeksmissies, onder andere naar Roemenië.

f) Agenda voor de vergadering van 15/16 maart
Akkoord via schriftelijke procedure uiterlijk op donderdag 3 februari, 12 uur.

13. Advies inzake de interne markt voor Europeanen (IMCO) (2010/2278(INI))
(goedkeuring IMCO: 28 februari 2011 - plenaire: 23 maart 2011)
Rapporteur: Erminia Mazzoni
- behandeling van amendementen: 1 mondeling amendement, ingediend door de ALDE-
Fractie, aangenomen

- goedkeuring ontwerpverslag: goedgekeurd met 17 stemmen voor en 1 tegen bij 1 
onthouding

14. Verzoekschrift 632/2008, ingediend door Robert Biedron, met Poolse nationaliteit, 
namens "Kampania Przeciw Homofobii" (Campagne tegen homofobie), over de 
weigering van de Poolse autoriteiten om een uittreksel van de burgerlijke stand te 
verstrekken aan Poolse staatsburgers die in een andere lidstaat een geregistreerd 
partnerschap willen aangaan met een persoon van hetzelfde geslacht

Sprekers: de voorzitter, Greg Czarnecki (namens indiener), Tomas Kukal 
(vertegenwoordiger van de Commissie), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Michael 
Cashman, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Joanna Senyszyn, Victor 
Boştinaru en Margrete Auken.
Besluit: In afwachting van aanvullende informatie van de Commissie wordt het 
verzoekschrift niet afgesloten. Leden geven uitdrukking aan hun ontevredenheid met de 
informatie van de Poolse autoriteiten. De Poolse autoriteiten zullen een aanvullende brief 
ontvangen met een verzoek om opheldering, en een aansporing om hun verplichtingen 
onder het Verdrag volledig na te komen.

15. Verzoekschrift 829/2008, ingediend door Fernando Soares (Britse nationaliteit), over 
vermeende discriminatie op grond van nationaliteit, in verband met het niet 
erkennen van het Britse geregistreerde partnerschap door Frankrijk 
en
Verzoekschrift 1085/2010, ingediend door Aldwyn Llewelyn (Britse nationaliteit), 
over de erkenning van een Brits geregistreerd partnerschap in Frankrijk
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Sprekers: de voorzitter, Tomas Kukal (vertegenwoordiger van de Commissie) en Michael 
Cashman.
Besluit: De behandeling van de verzoekschriften zal worden afgesloten op basis van het 
antwoord van de Commissie en van het feit dat de indieners niet hebben gereageerd op het 
verzoek om nadere informatie, daarbij opmerkend dat het probleem in andere lidstaten 
aanhoudt.

16. Verzoekschrift 305/2009, ingediend door Marisa Pignolo (Italiaanse nationaliteit), 
over het vrije verkeer van personen in de EU

Sprekers: de voorzitter en Alessandro Ianniello (vertegenwoordiger van de Commissie) 
Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten.

17. Verzoekschrift 1837/2009, ingediend door Roberto Marcoccio (Italiaanse 
nationaliteit), over videoregistratie van politieverhoren en rechtszittingen in de 
Europese Unie ter bescherming van de fundamentele rechten van EU-burgers en EU-
lidstaten

Sprekers: de voorzitter, Thomas Ljungquist (vertegenwoordiger van de Commissie), Victor 
Boştinaru en Margrete Auken.
Besluit: In afwachting van aanvullende informatie van de Commissie over argumenten 
van lidstaten tegen het gebruik van video-opnames bij gerechtelijke procedures wordt de 
behandeling van het verzoekschrift niet afgesloten. Advies van de Commissie burgerlijke 
vrijheden, justitie en binnenlandse zaken in deze kwestie wordt ingewonnen. 

18. Commissaris Viviane Reding presenteert haar verslag over het burgerschap. 

De commissaris benadrukt de inzet van de Commissie om burgers centraal te stellen. De 
betiteling van 2013 als het Jaar van de Europese burger onderstreept deze inzet. De 
commissaris vraagt het EP om steun voor deze inspanningen, en deelt mee dat de 
parlementen van de lidstaten ook bij dit proces betrokken worden. De commissaris zegt
tevens dat er wellicht één vast adres wordt gecreëerd waar burgers toegang hebben tot alle 
mogelijke oplossingen: Your Europe

Sprekers: de voorzitter, Diana Wallis, Tatjana Ždanoka, Michael Cashman, Angelika 
Werthmann, Adina-Ioana Vălean, Miguel Angel Martínez Martínez, Peter Jahr, Victor 
Boştinaru, Margrete Auken en Elena Băsescu.

Verschillende leden geven uitdrukking aan ernstige zorgen over de indruk die burgers 
hebben van de macht die met het ondertekenen van het Handvest van de Grondrechten aan 
de EU wordt overgedragen, in het bijzonder waar het gaat om het beschermen van 
particuliere eigendommen en van de persvrijheid. Commissaris Reding bevestigt opnieuw 
dat, juridisch gezien, de toepassing van het Handvest beperkt is tot lidstaten en tot de 
toepassing van het Gemeenschapsrecht (art. 51). Ze benadrukt echter de mogelijkheden die 
het Verdrag van Lissabon schept om de bevoegdheden van de EU op het gebied van 
justitie uit te breiden. Ze belooft tevens dat overige vragen schriftelijk beantwoord zullen 
worden.

19. Verzoekschrift 1746/2008, ingediend door Maksim Reva (woonachtig in Estland), 
over het recht van in Estland woonachtige personen van onbepaalde nationaliteit 
om te stemmen bij de Europese verkiezingen
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Sprekers: de voorzitter, Tibor Vaszi (vertegenwoordiger van de Commissie), Tatjana 
Ždanoka, Michael Cashman, Indrek Tarand, Peter Jahr, Willy Meyer, Gerald Häfner en 
Margrete Auken.
Besluit: In afwachting van een schriftelijke antwoord van commissaris Reding, bij wie de 
kwestie ter sprake was gebracht, het verzoekschrift niet afsluiten.

20. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2010

Sprekers: de voorzitter en Willy Meyer.
Alle fracties worden uitgenodigd om schaduwrapporteurs aan te wijzen die kunnen 
bijdragen aan de opstelling van het verslag. 

21. Verzoekschriften ingeschreven onder B
Behandeling van verzoekschriften 0142/2006, 0609/2008, 0734/2007, 1397/2008, 
1501/2008, 0063/2009, 0128/2009, 0302/2009, 0286/2010, 0390/2010, 0482/2010, 
0496/2010, 0511/2010, 0562/2010 kan op basis van de schriftelijke antwoorden van de 
Commissie worden afgesloten.

De verzoekschriften 451/2009 en 725/2009 worden uit deel B geschrapt en tijdens een 
volgende vergadering onder deel A behandeld.

22. Datum en plaats volgende vergadering

Brussel, 15 maart 2011, 15.00 - 18.30 uur, en 16 maart 2011, 9.00 - 12.30 uur.

Bijlage:

Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief afgesloten of 
heropend 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, Willy Meyer, Carlos José Iturgaiz Angulo

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Elena Băsescu, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Peter Jahr, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Edward 
McMillan-Scott, Adina-Ioana Vălean, Diana Wallis, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Roger Helmer, Angelika 
Werthmann

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Tamás Deutsch, Ioannis A. Tsoukalas, Axel Voss, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, Marta Andreasen

187 (2)

193 (3)

Cristina Gutiérrez-Cortines, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Indrek Tarand

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

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 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Viviane Reding

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, Sophie Ridoux, Angelo Grieco, Detelin Ivanov, Jean-Francois Brakeland, Sylvia 
Barova, Helmut Bloech, Alessandro Ianniello, Tibor Vaszi, José M. Servert, Peter Vajda, José M. Ramos Florido, Tomas Kukal, 
Thomas Ljungquist

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
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