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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2011)198_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 14 юни 2011 г., 15.00 ч.-18.30 ч.,

и 15 юни 2011, 9.00 ч.-12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 14 юни 2011 г., вторник, в 15.05 ч., под председателството 
на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред (PE 466.986)

Проектът за дневен ред беше приет с описаните промени.

Председателят обяви, че ще присъстват вносителите на петициите по следните 
точки: 

Точка 6 - петиция № 0273/2010, относно депото за отпадъци в Malagrotta, близо 
до Рим; присъстват също така служители на Провинцията,
Точка 8 - петиция 1617/2009, относно въздействието от вдълбочаване на 
кариера за варовик, близо до Angoulême, Франция,
Точка 9 - петиция 0651/210, относно положението на ръководителите на полети 
в Испания, 
Точка 14 - петиция 1109/2010 относно помощ за италианска НПО,
Точка 15 - петиция 0580/2010, относно сектора за търговия на риба на едро в 
Испания, 
Точка 17 - петиция 0726/2010 относно данъка за регистрация на моторни 
превозни средства,
Точка 18 - петиция 1053/2010  относно двойно данъчно облагане в Италия и 
Германия, 
Точка 19 - петиция 0652/2010 относно допълнителни френски пенсии в Белгия,
Точка 20 - петиция 0595/2010 относно системи за социалното осигуряване и 
пенсии в Дания,
Точка 21 - петиция 1345-2009 и 0046/2010 относно открит рудник  в Полша.



PE467.190v01-00 2/12 PV\870854BG.doc

BG

2. Съобщения на председателя

Приложението към записките на председателя беше раздадено за коментари, 
свързани с повторното отваряне или затварянето на някои петиции, поради 
споменатите причини.  Тъй като не бяха получени коментари относно тези 
препоръки, те бяха счетени за одобрени.

3. Разни въпроси
Няма.

4. Петиция №0163/2010, внесена от P.B., с немско гражданство, относно достъп 
на трети страни до Съда на Европейските общности във връзка с 
преюдициални заключения

Оратори: председателят
Решение: да се вземе предвид становището на JURI и да се постигне съгласие за 
вмъкване на позоваване към него в съображенията на годишния доклад относно 
дейността на комисията по петиции.

5. Петиция Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции за 
2010 г.       (2010/2295(INI))
Докладчик: MEYER (GUE/NGL)
Оратори: председателят, докладчикът
Разглеждане на изменения: 
Приети изменения: 10, компромис 2, 12, 13, техническо изменение на параграфи 
2, 14, 15, 16, компромис 3, компромис 4, 21, 23, 24, 25, 26, компромис 5, 29, 30, 
компромис 6, 33, 1, компромис 1, устно изменение на  ново позоваване 4a, 4, 5, 6 
(отделно гласуване), 7, 8 и 9.
Отпаднали изменения: 11, 17, 18, 20,19, 27, 28, 31, 32, 2 и 3. 
Отхвърлени изменения: 22, 34. 
Представени изменения: 43
Оттеглени изменения: 0
Недопуснати изменения: 0

Решение: Докладът беше приет единодушно с 21 гласа „за”.

6. Петиция № 273/2010, внесена от Mariagrazia Canuti, с италианско 
гражданство, относно депото за отпадъци в Malagrotta, близо до Рим 

Оратори: председателят, Piergiorgio Benvenuti от името на вносителя, Claudio 
Vesselli (Provincia di Roma), Комисията (Giuseppe Manganaro), Peter Jahr, Judith 
Merkies, Margrete Auken.
Комисията установи сериозността на положението, описано от вносителя, 
призната също така и от представителя от засегнатата провинция; отбеляза 
желанието за затваряне на депото поради вредното му въздействие по-конкретно 
върху здравето и безопасността на местното население.
Решение: разглеждането на петицията да остане открито до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.
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7. Разглеждане на доклада относно Директивата за управление на отпадъците 
на основата на получени петиции (2011/2038(INI))
Докладчик: ITURGAIZ  (РРЕ)

Оратори: председателят, Carlos Iturgaiz, Комисията (Karolina Fras), Judith 
Merkies, Margrete Auken.
Членовете приветстваха работния документ и бяха информирани, че на 
заседанието през юли ще бъде представено проучване от външни експерти, 
което в понастоящем се намира в процес на подготовка от тематичния отдел. 

8. Петиция № 1617/2009, внесена от Ivan Martin, с френско гражданство. от 
името на ADEVAC и „Stop Nuisances“, относно въздействието от 
проектираното вдълбочаване на кариерата за варовик „Chaumes de la 
Bergerie“ (La Couronne, Charente) върху два естествени резервоара за 
подпочвени води

Оратори: председателят, Ivan Martin (вносител), Комисията (Maria Brattemark), 
Philippe Boulland.
Решение: Членовете приветстваха ясното представяне от вносителя и 
предоставената информация, която беше много подробна и с добри препратки. 
Разглеждането на  петицията остава открито до получаване на допълнителна 
информация от Комисията и издаването на сертификати от френските органи.

o O o

От 16.55 ч. до 17.05 ч. заседанието беше председателствано от Willy Meyer 
(заместник председател) 

Социални въпроси

9. Петиция № 0331/2010, внесена от Ignacio Ruipérez Arregui, с испанско 
гражданство, относно положението на ръководителите на полети в Испания 
както и
№ 0651/2010, внесена от Juan María García Gil, с испанско гражданство, от 
името на Съюза на ръководителите на полети, относно положението на 
ръководителите на полети в Испания

Оратори: Willy Meyer, Camilo Cela Elizagarate (представляващ вносителя), 
Ignacio Ruiperez Aguirre (вносител), Комисията (Dimitrios Dimitriou), Carlos 
Iturgaiz, Miguel Angel Martinez Martinez, Philippe Boulland, Margrete Auken.
Решение: Разглеждането на петициите остава открито до получаване на 
допълнителна информация от Комисията, по-специално за поясняване на 
връзката между Хартата за основните права и директивата относно работното 
време и безопасността на въздушния транспорт. Комисията следва да се допита 
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до Европейската организация за безопасност на въздухоплаването 
(Евроконтрол).

Заседанието беше закрито в 17.35 ч.

Заседание на координаторите 17.30-18.30 ч. (при закрити врата)

Заседанието беше възобновено в сряда, 15 юни., в 9.05 ч., под 
председателството на Chrysoula Paliadeli (заместник-председател).

10. Доклад относно годишния доклад относно дейността на Европейския 
омбудсман през 2010 г.
(2011/2106(INI))
(Краен срок за внасяне на измененията: 24.06.11, 13 ч. / приемане13.07.2011)
Докладчик: ЙОТОВА (S-D)
Оратори: Chrysoula Paliadeli, докладчикът, Margrete Auken, Peter Jahr, 
Комисията (Gérard Legris, Leonor Costa Rosa).
Разглеждане на проектодоклада

11. Становище относно изменените от Съвета насоки за бюджета за 2012 г. -
всички раздели - омбудсман (BUD)
(2011/2020)(BUD))
(Краен срок за внасяне на измененията: 23.06.2011 - 18 ч. / приемане 13.07.2011)
Докладчик: KOCH-MEHRIN  (ALDE)
  
Оратори: Chrysoula Paliadeli, Peter Jahr от името на докладчика, Комисията 
(Leonor Costa Rosa). 
Разглеждане на проектостановището

Конкуренция

12. Петиция № 0580/2010, внесена от Salvador López Florencio, с испанско 
гражданство, от името на сдружение на търговци на риба на едро „El 
Barranco“, относно монопола, упражняван от „Mercasevilla“ в  сектора на 
търговия на едро на риба
  
Оратори: Chrysoula Paliadeli, José Ramon Rodriguez Fajó Pérez (представляващ 
вносителя), Joaquin Moeckel Gil (представляващ вносителя), Rafael Dominguez 
Romero (председател на Comité Intersyndical de Mercasevilla), Jimenez Becerril 
Barrio, Willy Meyer, Carlos Iturgaiz, Laeticia Lecesne (Европейска комисия). 
Състоя се обмен на мнения между вносителите и Rafael Dominguez Romero, 
председател на of Mercasevilla.
Решение: Петицията се оставя открита за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.
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13. Петиция № 0752/2010, внесена от M. Bateman, с британско гражданство, 
относно поставянето на несправедливи условия и злоупотребите в 
договорите за отдаването под наем на обществени жилища в Обединеното 
кралство. 
  
Оратори: Chrysoula Paliadeli, Комисията (Joao Cardoso Pereira) 
Решение: Петицията да бъде приключена след отговора на Комисията.

Заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

14. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

 Последващи решения, засягащи по-нататъшното обсъждане на петициите 
относно въздействието на  „Ley de Costas“ върху правата на европейските 
граждани и жители на тяхна лична собственост (заседания от април и май). 
Решения: 
a) петициите, обхванати от доклада „Auken“ следва да бъдат събрани заедно и 

преразгледани, по-конкретно предвид скорошното решение на Съда на 
Европейския съюз;

б) от испанските органи трябва да се изиска по-подробна информация 
относно продължаващия дебат за преразглеждане на Закона за бреговата 
ивица в испанския парламент;

в) след като бъде получена информацията, на последващо заседание  
координаторите следва да разгледат възможността за представяне на 
доклад в пленарна зала;

г) предлага се провеждането на семинар относно Ley de Costas в комисията 
по петиции, за да се направи по-добра оценка на правните аспекти на 
въпроса и връзката му с европейското право;

д) да се предвиди тази тема в дневния ред на предложеното изслушване 
относно Хартата на основните права, насрочено за 6 октомври;

е) на вносителите да се изпрати подробно писмо, с което да се обяснят 
взетите решения.

 Посещения за установяване на фактите в България и Берлин:
 Решение: одобрение на проектопрограмата за посещението в България.
 Посещението за установяване на фактите в Берлин беше отложено.

 Обмисляне на поставянето на въпрос с искане за устен отговор съвместно с 
комисията по рибно стопанство. 
Решение: отлага се докато не се състои предстоящото изслушване на PPE по 
същия въпрос и в очакване на по-нататъшните консултации с комисията по 
рибно стопанство

 Допълнително разглеждане на молба от г-н Klein.
Решение: да се изпрати писмо до Комисията относно спазването на предишни 
решения и да се прикани оправомощеният член на Комисията да настоява пред 
германските органи за необходимостта от допълнително заседание за преглед на 
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положението. Създаването на комисия за проучване, предложено от вносителя, 
не бе счетено за целесъобразно.

 Потвърждение на молбата за създаване на доклад относно гражданството.
Решение: одобрение на подготовката на доклад по собствена инициатива 
относно европейското гражданство в светлината на споразумението, постигнато 
с LIBE (докладчик Adina-Ioana Valean-ALDE).

Разглеждане на проекта за дневен ред за заседанието на 12 и 13 юли и 
разглеждане на искане на PPE за добавяне, по извънредната процедура, на 
разглеждането на внесени петиции относно бюджета на Европейските училища. 
Решение: одобрение на дневния ред с точката за Европейските училища, в 
рамките на 48 часа да се приканят всички заинтересовани страни, ако не 
съществуват възражения. (След  този краен срок в Секретариата не бяха 
получени възражения.)

 Разни въпроси.
Координаторите отправиха искане за неотложна дискусия относно въпроса за 
ръководителите на полети в Испания и Европа, особено предвид аспекта на 
сигурността, и становище от комисията по транспорт.

15. Петиция № 1109/2010 весена от Simone Eiler, с германско гражданство, 
подкрепена от 1 подпис, относно европейската помощ за италианската 
неправителствена организация „Amici dei Bambini“

Оратори: председателят, Simone Eiler (вносител), Alessandro Negro (ONG Amici 
dei Bambini), Комисията ( Salla Saastamoinen), Tatjana Zdanoka, Victor Bostinaru 
Решение: Петицията остава открита за обсъждане в очакване на по-подробен 
отговор от Комисията.

16. Петиция № 0726/2010, внесена от John E. Doherty, с ирландско гражданство, 
от името на Сдружението на ирландските водачи на МПС, относно данък за 
регистрация на автомобил в Ирландия 
Оратори: председателят, John Doherty (вносител, председател на браншова 
организация), John Lernihan (национален председател), Gerard Connolly (научен 
сътрудник), Ann-Marie Bruhn (Европейска комисия), Bairbre de Brun, Peter Jahr.
Решение: Петицията остава открита за разглеждане. Комисията изцяло 
подкрепи опасенията на вносителя и прикани Комисията да изиска от Ирландия 
да приведе своето законодателство в съответствие с  правото на ЕС. 
Координаторите да обмислят предложение за въпрос с искане за устен отговор.

Петиция №  1211/2009, внесена от Leond Brevdo, с немско гражданство, 
относно двойното данъчно облагане между Германия и Франция
както и
Петиция 1053/2010, внесена от Antonio & Susanna Cifelli, с италианско 
гражданство,  относно двойно данъчно облагане в Италия и Германия,  
както и

17.

Петиция №  1404/2010, внесена от Axel Engemann, с германско гражданство, 
относно двойното данъчно облагане между Германия и Франция
както и
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№  1584/2010, внесена от Gerhardt Heinz , с германско гражданство, относно 
предполагаемо двойно данъчно облагане между Португалия и Германия

Оратори: председателят, Antonio Cifelli (вносител), Комисията (Marina 
Whitehouse, Franco Roccatagliata, Filip Switala), Philippe Boulland, Peter Jahr.
Членовете изразиха опасенията си, че разпоредбите за единния пазар и тези, 
свързани със свободното движение и право на установяване все още позволяват 
съществуването на подобни аномалии в ущърб на правата на гражданите на ЕС.
Решение: разглеждането на петициите остава открито, в очакване на писмо до 
съответните национални органи, които ще бъдат поканени, когато петициите
бъдат отново разглеждани; очаква се допълнителна информация от Комисията 
(относно тяхното запитване и бъдещото им предложение, относно бариерите 
пред трансграничната дейност). 

18. Петиция № 0652/2010, внесена от Pierre Gérard, с белгийско гражданство от
името на „Comité de Défense des Frontaliers belgo-français“, относно 
облагането на допълнителните пенсии в Белгия
както и
Петиция № 0006/2011, внесена от Arsène Schmitt, с френско гражданство, от 
името на „Comité Défense Travailleurs Frontaliers de la Moselle“ относно 
облагането от страна на Германия на пенсии на пенсионирани през-гранични 
работници, живеещи във Франция

Оратори: председателят, Pierre Gérard (вносител), Комисията (Alina Armenia).
Членовете изразиха сходни опасения, като тези, направени по предишната точка.
Решение: Разглеждането на петиция 0652/2010 остава открито, в очакване на 
писмо до националните органи. Обсъждането на петиция №006/2011 беше 
отложено.

19. Петиция № 0595/2010, внесена от Henryka Magdalena Andersen, с полско 
гражданство, относно датската разпоредба за намалени пенсии и свързания с 
това неуспех за спазване на принципите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на 
Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и 
членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността
както и
Петиция № 0595/2010, внесена от Britta Schulz , с датско гражданство, 
относно датските разпоредби, уреждащи намалени пенсии и свързания с това 
неуспех за спазване на принципите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета 
за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица и членове на 
техните семейства, които се движат в рамките на Общността

Оратори: председателят, Henryka Andersen (вносител), Европейската комисия 
(Felix Schatz).
Решение: Разглеждането на петициите остава открито, писмо до Комисията за 

допълнителна информация.

От 12.03 ч. до 12.11 ч. заседанието беше председателствано от Peter Jahr
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20. Петиция № 1345/2009, внесена от Michal Racki, с полско гражданство, 
относно открит рудник за кафяви въглища в Долна Силезия в Полша
както и
Петиция № 0046/2010, внесена от Irena Rogowska, с полско гражданство, от 
името на асоциация „Stop Odkrywce“ („Закриване на откритите рудници“), 
относно открит рудник за кафяви въглища в Долна Силезия в Полша

Оратори: председателят, Irena Rogowska (вносител) Комисията (J.F. Brakeland), 
Lidia Geringer de Oedenberg, Piotr Borys, Victor Bostinaru, Lena Kolarska Bobinska. 
Решение: разглеждането на петицииите остава открито до получаване на 

допълнителна информация от Комисията. 

21. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на 
писмения отговор на Комисията или на други получени документи

Разглеждането на петиции 0826/2001, 0448/2003, 0298/2005, 0897/2007, 
1419/2008, 1849/2008 0415/2009, 1155/2007, 1324/2007, 1459/2007, 893/2008, 
1019/2008, 1066/2008, 0202/2009, 0303/2009, 0588/2009, 0737/2010, 0710/2009, 
1580/2009, 1117/2010, 0178/2010, 0303/2010, 0723/2010, 0749/2010, 0867/2010, 
0920/2010, 0937/2010, 0967/2010, 0977/2010, 1099/2010, 1217/2010, 1230/2010, 
1261/2010, 1301/2010, 1305/2010, 1325/2010, 1338/2010, 1389/2010, 1401/2010, 
1420/2010, 1434/2010, 1436/2010, 1446/2010, 1462/2010, 1514/2010, 1523/2010, 
1563/2010 и 1644/2010 беше приключено въз основа на информацията, 
предоставена в писмен вид от Европейската комисия. 

Разглеждането на петиции 0637/2006, 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 
1849/2008, 0503/2010, 0804/2010, 1073/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1458/2010, 
0415/2009 и 1631/2009 ще бъде преместено от секция „Б“ остава открито.

22.  Дата и място на следващото заседание
 12 юли 2011 г., 15.00 - 18.30 ч.
 13 юли 2011 г., 9.00 - 12.30 ч.

o O o

Приложения:
Петициите, обявени за допустими от последното заседание (23-24 май 2011 г.)
Списък на петициите, които следва да бъдат оттеглени, затворени или повторно 
отворени, съгласно приложението към докладните записки на председателя. 

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), Ágnes Hankiss (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Chrysoula Paliadeli (2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
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Margrete Auken (1,2), Elena Băsescu (1), Heinz K. Becker (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Simon Busuttil (1), Philippe Boulland (1,2), 
Bairbre de Brún (2), Giles Chichester (1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Roger Helmer (2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-
Bobińska (2), Edward McMillan-Scott (1), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith A. Merkies (1), Willy Meyer (1,2), Mariya 
Nedelcheva (1), Iliana Malinova Iotova (2), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2) Diana Wallis (1), Rainer Wieland (1), Angelika Werthmann 
(1,2), Tatjana Ždanoka (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

Zoltán Bagó (1), Daniel Caspary (2), Gerald Häfner (1,2), Marian Harkin (1,2), Keith Taylor (1), Ioannis A. Tsoukalas (2)

187 (2)

Marco Scurria (1)

193 (3)

Inés Ayala Sender (1), Piotr Borys (2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio (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) 14.6.2011
(2) 15.6.2011

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

Piergiorgio Benvenuti, Claudio Vesselli (Provincia di Roma), Annabella Portanova (Provincia di Roma), Ivan Martin, Camilo Cela 
Elizagarate (USCA, Chairman), Ignacio Ruipérez Aguirre, Gloria Carmona Albarrán, Almudena López Valverde, Simone Tanja Eiler, 
Alessandro Negro (NGO "Amici dei Bambini"), Joaquín Moeckel Gil ("El Barranco"), Juan José Morillo Castro, José Ramón 
Rodríguez-Fajó Pérez , Florencio Franco Colchero, Rafael Dominguez Romero, Riccardo Aceina Florido, Rafael Ibanéz Reche, John E.
Doherty (Branch Chairman), John Lernihan (National Chairman, founder), Gerard Connolly, Brieg Mc Guinness, Margaret Teresa 
Connolly, Antonio Cifelli, Pierre Gérard (Comité de Défense des Frontaliers belgo-français CDF), Jean Stasser, Yvon Lefort (CDF), 
Henryka Magdalena Andersen, Irena Rogowska, Zdzislaw Tersa, Robert Chrusciel, Andrezej Holdenmajer, Tomasz Wásniewski, Iwo 
Lós, Joris den Blanken (Greeanpeace EU Unit", Policy Director), Arun Dohl, Luca Zerella.
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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 (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Leonor Costa Rosa, Gabrielle Kremer, Giuseppe Mangarano, Karolina Fras, Maria Brättemark, Nathy 
Gilligan, Vanessa Villarnoya, Laetitia Lecesne, Gérard Legris, Ann-Marie Bruhn, Patrizia De Luca, Salla Saastamoinen, Marina 
Whitehouse, Alina Armenia, Marin Gajda, Felix Schatz, Filip Switala

REPER Maria Teresa Collantes (REPER ES), Izarzusaza Uriarte Jesus (REPER ES), Mauricette Peron (REPER ES), 
Maria Mihailescu (REPER RO)

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

Oana Matei, Cornelia Gheorghiu, Ana Pisonero (Europa press), Kararzyna Gorgol

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, Maria Irene Giunzella, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meyer, Sam Kynman

Kjell Sevon,

Brian Carthy, Mireia Rovira, Elvira Hernandez

Katarin Weikl
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Claire Genta

Natalia Da Silva

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, Jos Heezen, Carolyn Leffler-Roth, Arnaldo Pinto, Georgio Mussa, Francesco Calazzo

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
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