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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2011)1121

ПРОТОКОЛ
Заседание от 21 Ноември 2011 г., 15.00 ч.-18.30 ч.,

и 22 Ноември 2011, 9.00 ч.-12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 21 Ноември 2011 г., понеделник, в 15.05 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневния ред PETI_OJ (2011)202_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобряване на протоколите от заседанията от 8 септември 2011 г. и 3 и 4 
октомври 2011 г.:

Протоколът беше одобрен.

3. Съобщения на председателя

По искане на Carlos Iturgaiz комисията реши да не разглежда отново петиция  
481/2009, тъй като предоставената допълнителна информация не се счита за 
уместна.

Председателят обърна внимание на членовете на комисията относно списъка с 
петиции, които са били оттеглени, ще бъдат преразгледани или приключени. 
Списъкът е бил раздаден на всички групи седмица по-рано (вж. приложението) и 
беше одобрен , с изключение на петиция 481/2009.

4. Петиция 396/2009, внесена от Salvatore Fatone, с италианско гражданство, 
подкрепена от 152 подписа, относно водопречиствателна инсталация в 
Cuma-Licola, Италия

Оратори: Председателят, Giuseppe Manganaro (Европейска комисия), Victor 
Bostinaru, Peter Jahr.
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Решение: петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

5. Петиция 1919/2009, внесена от M.B, с италианско гражданство, относно 
транспонирането от страна на Италия (Dlgs 106/09) на Директиви 
89/391/ЕИО и 2002/14/ЕО относно здравето и безопасността при използване 
на работно оборудване и обща рамка за информиране и консултиране на 
работниците и служителите
(в присъствието на вносителя)

Членовете подчертаха значението на тази тема и настоятелно призоваха 
Европейската комисия да действа, за да гарантира, че италианските органи 
правилно ще преоценят положението и последиците от него. 

Оратори: Председателят, Andrea Bagaglio (от името на вносителя на 
петицията), Jan Jilek (Европейска комисия), Peter Jahr, Victor Bostinaru,

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати за сведение на 
комисията по заетост и социални въпроси.

6. Петиция 1153/2009, внесена от Gino Trevisanato, с италианско гражданство, 
относно възможно нарушение от италианското законодателство на 
Директива 98/59/ЕО относно колективните уволнения
(в присъствието на вносителя)

Оратори: Председателят, Gino Trevisanato (вносител на петицията), Dimitrios 
Dimitriou (Европейска комисия), Victor Bostinaru, Peter Jahr,

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати за становище 
на комисията по заетост и социални въпроси, за да се постигне ясен преглед 
на законодателството в други държави членки.

7. Петиция 1557/2009, внесена от Izabella Mészárosné Györvári, с унгарско 
гражданство, от името на Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Съюз за 
защита интересите на дружествата), относно дискриминация на малките и 
средни предприятия в Унгария и неприлагане на стандартите на ЕС
(в присъствието на вносителя)

Оратори: Председателят, Izabella Mészarosne Györvari (вносител на 
петицията) Didier Boulouque и Istvan Nemeth (Европейска комисия),  Agnès 
Hankiss, Peter Jahr, Victor Bostinaru,

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати писмо до 
унгарските органи с искане за изяснение на тяхната политика по този 
въпрос.

***
Заседанието продължи от 16.45 до 17.20 под председателството на Agnès 
Hankiss (заместник-председател).

***
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8. Петиция 726/2010, внесена от John E. Doherty, с ирландско гражданство, от 
името на асоциацията на ирландските шофьори, относно таксата за 
регистрация на превозни средства в Ирландия (VRT)
(в присъствието на вносителя)

Оратори: Председателят, John E. Doherty и John Lernihan (вносители на 
петицията), Ann-Marie Bruhn (Европейска комисия), Peter Jahr

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и писмено потвърждение от 
Комисията.

9. Петиция 1345/2010, внесена от Paul McColgan, с ирландско гражданство, от 
името на кампанията за премахване на регистрационната такса за превозни 
средства („Abolish VRT Campaign“), относно проблеми с регистриране на 
превозни средства при трансгранично положение между Обединеното 
кралство и Ирландия
както и
Петиция 1357/2010, внесена от Ryan Stewart, с ирландско гражданство, от 
името на кампанията за премахване на регистрационната такса за превозни 
средства („Abolish VRT Campaign“), относно проблемите, пред които са 
изправени ирландски студенти, учещи в Обединеното кралство, във връзка 
с регистрационната такса на превозни средства
(в присъствието на вносителя)

Оратори: Председателят, Ryan Stewart (вносител на петицията), Ann-Marie 
Bruhn (Европейска комисия), Victor Bostinaru, Peter Jahr

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати писмо до 
британските и ирландските органи, да се изискат становища от комисията 
по икономически и парични въпроси и от комисията по транспорт и 
туризъм.

***
След 17.20 ч. заседанието продължи под председателството на Erminia 
Mazzoni (председател).

***

10. Петиция1737/2008, внесена от лорд Richard Inglewood DL, с британско 
гражданство, относно дискриминационния характер на Правилника за 
лишаване от право на участие в Камарата на лордовете на членове на 
Европейския парламент от 2008 г. относно статуса на благородниците, 
избрани за членове на Европейския парламент

Оратори: Председателят, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bustinaru, 
Peter Jahr
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Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати писмо до 
британските органи с искане за предприемане на действие за разрешаване 
на това сериозно нарушение на гражданските права.

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

Заседанието беше закрито в 18.35 ч. и възобновено във вторник, 22 ноември 2011 г., в 
9.05 ч., под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

***

11. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Назначаване на докладчици:

 Годишен доклад на комисията по петиции за 2011 г .  (Да се изиска 
официално разрешение) (Meyer 2010 г.; Iturgaiz 2009 г.)

 Становище по доклада относно прилагането на законодателството на ЕС.  
(Комисия по правни въпроси) (Mazzoni 2009 г.)

 (Докладна записка по инициативния доклад на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните относно водите, включително 
Рамковата директива за водите) 

Тази точка се отложи до заседанието през декември.

Оценка на процедурата без петиции

Тази точка се отложи до заседанието през декември.

Резултат от съвместния семинар относно основните права от 6-ти 
октомври.

Координаторите се запознаха с изготвения от секретариата документи 
приветстваха успеха на изслушването и решиха да продължат да работят по тази 
тема на по-късен етап.

Допълнително разглеждане на организирането на изслушвания във връзка 
с Регламента относно Европейската гражданска инициатива.

Координаторите решиха да напишат писмо до комисията по конституционни 
въпроси относно проект за изменение на Правилника за дейността на ЕП по 
член 212, внесено от A. Lamassoure и Z. Gurmai. Координаторите решиха да 
изискат официално спазване на предишното политическо споразумение, което се 
състои в пълно ангажиране на комисията по петиции в организирането на 
изслушване във връзка с Регламента относно Европейската гражданска 
инициатива.

Поредни етапи в оценката на испанския закон за бреговата ивица „Ley de 
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Costas“ и свързаните с него петиции

Координаторите решиха с консенсус да създадат малка работна група по 
въпросите на правата на собственост в Испания и „Ley de Costas“, в която да 
участва по един член от всяка политическа група. Имената на членовете трябва 
да бъдат представени от политическите групи. Беше взето решение на новото 
правителство да се изпрати докладна записка, обобщаваща висящите петиции, 
също с цел получаване на сведения относно ангажиментите, които то 
възнамерява да поеме.

Разни въпроси:

 Проект на писмо относно предложението за строеж на мост в област, 
обхваната от Натура 2000 и Директивата за птиците. (0037-05)

Координаторите одобриха проекта на писмо до френските органи в Loiret.

 Писмо от г-жа Angellili относно делегирането на член на комисията, 
който да следи въпроси свързани с правата на детето.

Беше посочено името на Mc Millian Scott, а групата на социалистите също изрази 
интерес да посочи член, натоварен с въпросите за защитата на детето в отговор 
на писмото от Roberta Angelilli.

12. Мисия за установяване на фактите до България (29.6 – 2.7.2011 г.)
- одобрение на доклада от мисията за установяване на фактите

Оратори: Председателят, Margrete Auken, Liam Cashman (Европейска комисия), 
Victor Bostinaru

След кратко разискване докладът на мисията за установяване на фактите беше одобрен 
с допълнението, предложено от Мария Неделчева.

13. Изявление на члена на Европейската комисия Янез Поточник
- размяна на мнения с Членове на ЕП

Председател подчерта, че независимо от настоящата дългова криза в Европа, 
околната среда продължава да бъде основна грижа на европейските граждани, 
и че околната среда също представлява проблем, тъй като законодателството 
относно нея (по-специално относно управлението на отпадъците и 
директивите за местообитанията и птиците) често се прилага или лошо или 
неправилно от държавите-членки и съществува усещане, че Комисията не 
изисква достатъчно от държавите-членки да отговарят за действията си 
посредством процедура за нарушение или чрез други средства.

Беше подчертано също така, че:

 управлението на отпадъците е основен проблем на гражданите и по тази 
причина комисията е подготвила доклад за представяне на пленарно 
заседание въз основа на петициите, получени по този въпрос;
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 директивите за местообитанията и птиците са твърде често предмет 
на петиции поради липсата на спазване на техните разпоредби в много 
случаи. Комисията трябва да се отнася по-сериозно към своите 
задължения в съответствие с принципа на предпазливост и да се намесва 
по-енергично и в подходящо време преди нашето екологично наследство да 
е безвъзвратно унищожено.

Членът на Комисията Поточник подчерта, че ефективното прилагане на 
законодателството за околната среда на ЕС е ясен приоритет и че той счита 
комисията по петиции за естествен съюзник – докато Комисията е 
юридическият пазител на Договора, комисията по петиции предоставя 
политическо измерение на надзора на изпълнението.  Той отбеляза също, че 
съществува решителен консенсус, че ЕС трябва да се движи към 7-ма 
Програма за действие в областта на околната среда.

Оратори: Председателят, членът на Комисията, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, 
Rainer Wieland, Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith 
Merkies.

14. Петиция 551/2011, внесена от Miha Regacar, със словенско гражданство, от 
името на „Civilna Iniciativa Kras“ и „Civilna Iniciativa za Primosko“, 
подкрепена от 2520 подписа, относно опазването на региона Kras в 
Словения от спекулации с недвижими имоти и разрушаване на обекти от 
списъка на световното наследство на UNESCO

Оратори: Председателят, William Floyd (Европейска комисия), Peter Jahr.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

15. Петиция 804/2010, внесена от Adone Doni и Mattia Donadel, с италианско 
гражданство, от името на Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della 
Riviera Brenta e del Miranese, относно околовръстен път около Местре (A4)

Оратори: Председателят, Jonathan Parker (Европейска комисия).

Решение: петицията да се приключи като се има предвид предоставената от 
Комисията информация.

16. Петиция 0483/2007, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на организацията „Приятели на Земята“ ('Friends of 
the Earth'), относно нарушения на общностното законодателство в областта 
на околната среда при процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда и относно опасни промишлени предприятия (Директива 
Seveso)
както и
Петиция 1147/2008, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на Greenaction Transnational, относно евентуалното 
изграждане на завод за регазификация в близост до Триест (Италия)
както и
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Петиция 1472/2009, внесена от Bernard Vojko, със словенско гражданство, 
от името на „Alpe Adria Green“, относно планирания терминал за газ в 
Триест (Италия)

Оратори: Председателят, Laura Tabellini (Европейска комисия), Ivo Vajgl, 
Sandrine Bélier, Alojz Peterle, Peter Jahr.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

17. Петиция 1139/2010, внесена от Rémy Gautron и Jean-Claude Duchateau, с
френско гражданство, от името съответно на „Fédération Presqu’île 
Environnement“ и „Association DECOS“, относно вредата за околната среда 
в защитена зона по Натура 2000 в Batz-sur-Mer, Франция
(в присъствието на вносителя)

Оратори: Председателят, Jean-Philippe Gallon и Rémy Gautron (вносители на 
петицията), Joseph van der Stegen (Европейска комисия), Sandrine Bélier, 
Philippe Boulland, Victor Bostinaru, Chrysoula Paliadeli.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане и да се изпрати официално 
писмо до кмета на Batz и до френските органи.

***
Заседанието продължи от 12.10 до 12.35 под председателството на Chrysoula 
Paliadeli  (заместник-председател).

***

18. Петиция 0755/2010, внесена от г-н Tony Lowes, с ирландско гражданство, от 
името на „Приятели на ирландската околна среда“, относно неприлагането 
от страна на Ирландия на европейското екологично законодателство във 
връзка с добива на торф
(в присъствието на вносителя)

Оратори: Председателят, Andrew Jackson (от името на вносителя на 
петицията), Liam Cashman (Европейска комисия), Margrete Auken, Marian 
Harkin, Nessa Childers, Peter Jahr.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията. Членовете отбелязаха 
сериозността на положението, описано от вносителите на петицията и на 
тяхното искане членове на ЕП да посетят Ирландия, за да станат 
свидетели на щетите и да се срещнат с органите.

19. Петиция 0338/2010 , внесена от T.F.T, с испанско гражданство, от името на 
„Plataforma por la defensa de los valles verdes“, относно съоръжения за 
водохващане и прокопаването на кладенци в природния парк „Sierra de 
Cazorla“ в Segura y las Villas, Jaén
(в присъствието на вносителя)

Оратори: Председателят, представител на вносителя на петицията, Mariam 
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Sanchez Guisandez, (Европейска комисия), Francisco Sosa Wagner.

Поради липса на време комисията взе решение да се върне към въпроса на следващото 
си заседание, на което е поканен да присъства и вносителят на петицията.

След 12.35 ч. заседанието продължи под председателството на Erminia 
Mazzoni (председател).

20. Доклад за 2010 г. относно гражданството на ЕС: премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите на ЕС
(2011/2182(INI))
Докладчик: VALEAN (ALDE)
- разглеждане на проектодоклада

Оратори: Председателят, докладчикът, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr

Разискването беше твърде кратко поради ограниченото време, поради което комисията 
ще приеме график за приемане и ще възобнови разискването през януари 2012 г.

21. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината 
на получените писмени отговори от Комисията или на други документи

Петиции 0267/2007, 1380/2007, 0590/2008, 1143/2008, 1647/2008, 1678/2008, 
0777/2009, 0781/2009, 0870/2009, 0872/2009, 0980/2009, 1136/2009, 1923/2009, 
0169/2010, 0323/2010, 0662/2010, 0856/2010, 0913/2010, 1017/2010, 1025/2010, 
1060/2010, 1097/2010, 1168/2010, 1192/2010, 1320/2010, 1355/2010, 1381/2010, 
1422/2010, 1472/2010, 1490/2010, 1475/2010, 1476/2010, 1496/2010, 1521/2010, 
1537/2010, 1587/2010, 1616/2010, 1629/2010, 0054/2011, 0069/2011, 0087/2011, 
0100/2011, 0203/2011, 0331/2011, 0159/2011, 0173/2011, 0208/2011, 0214/2011, 
0219/2011, 0228/2011, 0234/2011, 0235/2011, 0246/2011, 0247/2011, 0255/2011, 
0265/2011, 0298/2011, 0314/2011, 0344/2011, 0322/2011, 0328/2011, 0341/2011, 
0342/2011, 0348/2011, 0350/2011, 0362/2011, 0368/2011, 0387/2011.

Петиции 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 0760/2007, 
0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011, 0297/2011 ще бъдат 
преместени от раздел „Б“ и ще останат отворени за разглеждане.

22. Дата и място на следващото заседание

20 декември 2011 г., от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 15.00 до 18.30 ч., Брюксел.

***

Erminia Mazzoni (председател) закри заседанието в 12.50 ч.

***

ПРИЛОЖЕНИЯ

Списък с петициите, които трябва да се приключат или разгледат отново в 
съответствие с приложението към докладните записки на председателя.
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Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание  
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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 (*)

Mme MAZZONI Erminia

Mme PALIADELI Chrysoula

Mr MEYER Willy

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José

Mme HANKISS Agnes

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

Mme BẶSESCU Elena (2)

Mr BOULLAND Philippe (2)

Mme HANKISS Agnes (1)

Mr ITURGAIZ ANGULO Carlos José (1-2)

Mr JAHR Peter (1-2)

Mme MAZZONI Erminia (1-2)

Mr WIELAND Rainer (1-2)

Mr BOȘTINARU Víctor (1-2)

Mr CASHMAN Michael (2)

Mme MERKIES Judith A. (2)

Mme PALIADELI Chrysoula (2)

Mme KOCH-MEHRIN Silvana (1)

Mme VẶLEAN Adina-Ioana (2)

Mme AUKEN Margrete (1-2)

Mme ŽDANOKA Tatjana (2)

Mr CHICHESTER Giles (1)

Mr MEYER Willy (2)

Mme WERTHMANN Angelika (1-2)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/S
upplenti/ Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros 
suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ Varajäsenet/Suppleanter
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Mr BAGÓ Zoltán (2)

Mr CASPARY Daniel (1)

Mr PREDA Cristian Dan (2)

Mme HARKIN Marian (2)

Mme BÉLIER Sandrine (2)

Mr HÄFNER Gerald (2)

187 (2)

193 (3)

Mr RIVELLINI Crescenzio (2)

Mr VAJGL Ivo (2)

Mme CHILDERS Nessa (2)

Mr PETERLE Alojz (2)

Mr SOSA WAGNER Francisco (2)

Mr KOVÁCS Béla (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/Os
servatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opa
zovalci/ Tarkkailijat/Observatörer

HEALY

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) 21.11.2011
(2) 22.11.2011

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
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Mr BAGAGLIO Andrea

Mr TREVISANATO Gino

Mr TREVISANATO Pietro

Mme MÉSZAROSNE GYÖRVARI Izabella

Mr ATTILA LAJOS Mészáros

Mr POHÁRNOK PAL Tamás

Mr DOHERTY John E.

Mr LERNIHAN John

Mr CONNOLTY Ger

Mr GAUTRON Rémy

Mr GALLON Jean Philippe

Mr LOWES Tony

Ó HÉALAITHE Daithí

Mr JACKSON Andrew

Mr GALVEZ VIA Rafael

Mr STEWART Ryan

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 (*)

Mr POTOCNIK Janez (Commissaire))

Mme KREMER Gabriele

Mme WLAZLO Anna

Mme MAILLET Aurore

Mme TABELLINI Laura

Mr PARKER Jonathan

Mr FLOYD William

Mr CASHMAN Liam

Mr MANGANARO Giuseppe

Mr JILEK Jan

Mr DIMITRIOU Dimitrios

Mr BOULOUQUE Didier

Mr NEMETH Istvan

Mme BRUHN Ann-Marie

Mr VAN DER STEGEN Joseph

Mme SANCHEZ GUISANDEZ Mariam

Mme PENCHEVA Rosita
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Mme LOURENCO DE FARIA Isabel

Mme GEORGIADOU Georgia

Mme STOCKWELL Nathalie

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

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

Mme STOICESCU Laura, Mme GHEORGHIU Cornelia, BEN MIMOUN Ramdane

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

Mr COX Leo, Mme REMACLE Virginie

Mme MATEI O., Mr PERRIN Ambroise, KHIER-KOSKINA N.

MEIER A.

SEVON K.
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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

Mme KOVACS Krisztina

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

Mr DE DOMINICIS Nicola

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
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Mr LOWE David, Mme LONE CHIOTI Karen, Mr MUSSA Giorgio, Mr PINTO Arnaldo, Mme TARRIDA 
SOLER Ivette, Mr ARDAIZ Angel, Mr CALAZZO Francesco, Mme VELCHEVA, Mr HEEZEN Johannes, 
Mme LEFFLER-ROTH Carolyn, Mm e SCHONARD Martina, Mme SANDU Georgiana, Mme PINTER 
Lilla

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens
/Asystent/Pomočnik/ Avustaja/Assistenter

Mme PECSTEEN de BUYTSWERVE Sybille

* (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/N
arys/Képviselő/ Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно 
лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzion
ario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/
Virkamies/Tjänsteman


