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NOTULEN
Vergadering van 21 november 2011, 15.00 - 18.30 uur,

en 22 november 2011, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 21 november 2011 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ (2011)202_1

De agenda wordt aangenomen in de vorm die uit deze notulen blijkt.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van 8 september 2011 en 3-4 
oktober 2011

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

Op verzoek van Carlos Iturgaiz is besloten verzoekschrift 0481/2009 niet te 
heropenen, omdat de aanvullend verstrekte informatie niet ter zake doend werd geacht.

De voorzitter vestigt de aandacht van de leden op de lijst van verzoekschriften die zijn 
ingetrokken of zullen worden heropend of afgesloten. Deze lijst is een week eerder aan 
alle fracties toegezonden (zie bijlage) en wordt, met uitzondering van verzoekschrift 
0481/2009, goedgekeurd.

4. Verzoekschrift 0396/2009, ingediend door Salvatore Fatone (Italiaanse 
nationaliteit), ondersteund door 152 medeondertekenaars, over een 
waterzuiveringsinstallatie in Cuma-Licola, Italië

Sprekers: de voorzitter, Giuseppe Manganaro (Commissie), Victor Bostinaru, Peter Jahr.
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Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

5. Verzoekschrift 1919/2009, ingediend door M.B. (Italiaanse nationaliteit), over de 
juiste omzetting naar Italiaans recht  (Dlgs 106/09) van EU-Richtlijnen 
89/391/EEG en 2002/14/EG met betrekking tot gezondheid en veiligheid bij het 
gebruik van arbeidsmiddelen en het algemeen kader voor het informeren en 
raadplegen van werknemers
(in aanwezigheid van de indiener)

De leden onderstrepen het belang van dit thema en dringen er bij de Commissie op 
aan in actie te komen en erop toe te zien dat de Italiaanse autoriteiten de huidige 
situatie en de gevolgen daarvan opnieuw beoordelen. 

Sprekers: de voorzitter, Andrea Bagaglio (namens de indiener), Jan Jilek 
(Commissie), Peter Jahr, Victor Bostinaru.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten en ter informatie aan Commissie EMPL toezenden.

6. Verzoekschrift 1153/2009, ingediend door Gino Trevisanato (Italiaanse 
nationaliteit), over mogelijke schending door de Italiaanse wetgeving van 
Richtlijn 98/59/EG inzake collectief ontslag
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: de voorzitter, Gino Trevisanato (indiener), Dimitrios Dimitriou 
(Commissie), Victor Bostinaru, Peter Jahr.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten en ter fine van advies aan Commissie EMPL 
toezenden om een duidelijk overzicht van de wetgeving in andere lidstaten te 
verkrijgen.

7. Verzoekschrift 1557/2009, ingediend door Izabella Mészárosné Györvári 
(Hongaarse nationaliteit), namens Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Unie 
voor belangenbescherming van ondernemingen), over discriminatie van het 
midden- en kleinbedrijf in Hongarije en het niet toepassen van EU-normen
(in aanwezigheid van de indienster)

Sprekers: de voorzitter, Izabella Mészarosne Györvari (indienster) Didier Boulouque 
en Istvan Nemeth (Commissie), Agnès Hankiss, Peter Jahr, Victor Bostinaru.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten en brief naar de Hongaarse autoriteiten sturen om 
opheldering te  verkrijgen over hun beleid ter zake.

***
De vergadering wordt van 16.45 tot 17.20 uur voortgezet onder voorzitterschap van 
Agnès Hankiss (ondervoorzitter).

***
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8. Verzoekschrift 726/2010, ingediend door John E. Doherty (Ierse nationaliteit), 
namens de "Irish Drivers' Association", over motorrijtuigenbelasting in Ierland 
(VRT)
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: de voorzitter, John E. Doherty en John Lernihan (indieners), Ann-Marie 
Bruhn (Commissie), Peter Jahr

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten en de Commissie om schriftelijke bevestiging 
verzoeken.

9. Verzoekschrift 1345/2010, ingediend door Paul McColgan (Ierse nationaliteit), 
namens de campagne "Abolish VRT", over problemen met de registratie van 
voertuigen in een grensoverschrijdende situatie tussen het Verenigd Koninkrijk 
en Ierland
en
Verzoekschrift 1357/2010, ingediend door Ryan Stewart (Ierse nationaliteit), 
namens de campagne "Abolish VRT", over de verwarrende situatie rond de 
voertuigenregistratie waar Ierse studenten die in het Verenigd Koninkrijk 
studeren mee worden geconfronteerd
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: de voorzitter, Ryan Stewart (indiener), Ann-Marie Bruhn (Commissie), 
Victor Bostinaru, Peter Jahr

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten en brief naar de Britse en Ierse autoriteiten sturen; 
de Commissies ECON en TRAN om advies verzoeken.

***
De vergadering wordt om 17.20 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia 
Mazzoni, voorzitter.

***

10. Verzoekschrift 1737/2008, ingediend door Lord Richard Inglewood DL (Britse 
nationaliteit), over het discriminatoire karakter van de European Parliament 
House of Lords Disqualification Regulations 2008 betreffende de status van leden 
van het Britse Hogerhuis die zijn verkozen tot lid van het Europees Parlement

Sprekers: de voorzitter, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bustinaru, Peter 
Jahr

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten en brief naar de Britse autoriteiten sturen met 
verzoek om maatregelen om deze ernstige anomalie op het gebied van de 
burgerrechten te corrigeren.

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren) van 17.30 tot 18.37 uur.
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De vergadering wordt om 18.35 uur geschorst en op dinsdag 22 november 2011 om 9.05 uur 
hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, voorzitter.

***

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren

Benoeming van rapporteurs.

 Jaarverslag 2011 van de Commissie verzoekschriften. (Om formele toestemming 
moet nog worden verzocht) (Meyer 2010; Iturgaiz 2009)

 Advies inzake verslag van JURI over toepassing van EU-recht (Mazzoni 2009)
 (Nota INI-verslag van ENVI over water, inclusief kaderrichtlijn water)

Dit punt wordt uitgesteld tot de vergadering van december.

Beoordeling van de niet-verzoekschriftenprocedure

Dit punt wordt uitgesteld tot december.

Uitkomsten van het gezamenlijke seminar over grondrechten op 6 oktober

De coördinatoren nemen kennis van het door het secretariaat opgestelde document en 
spreken hun genoegdoening uit over het succes van de hoorzitting; zij besluiten het 
werk aan dit thema op een latere datum voort te zetten.

Verdere behandeling van de organisatie van hoorzittingen in het kader van de 
verordening inzake het Europese burgerinitiatief

De coördinatoren besluiten een brief naar AFCO te zenden over een door A. 
Lamassoure en Z. Gurmai overeenkomstig artikel 212 ingediend ontwerpamendement 
op het Reglement van het Parlement. De coördinatoren besluiten tot een formeel 
verzoek om eerbiediging van het eerdere politieke akkoord dat inhoudt dat PETI ten 
volle wordt betrokken bij de organisatie van hoorzittingen in het kader van de 
verordening inzake het Europese burgerinitiatief.

Volgende stadia in de beoordeling van de Ley de Costas en aanverwante 
verzoekschriften

De coördinatoren besluiten unaniem een kleine werkgroep in te stellen, bestaande uit 
één lid van elke fractie, die zich moet buigen over het Spaanse vastgoedrecht en de 
"Ley de Costas". De namen moeten door de fracties worden doorgegeven. Besloten 
wordt een overzicht van de hangende verzoekschriften aan de nieuwe regering te doen 
toekomen, mede om informatie te verkrijgen over de lijn die deze regering wil volgen.

Diversen:

 Ontwerpbrief over het voorstel voor de aanleg van een brug in een gebied dat 
onder Natura 2000 en de vogelrichtlijn valt (0037-05)
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De coördinatoren keuren de ontwerpbrief aan de Franse autoriteiten in het departement 
Loiret goed.

 Brief van mevrouw Angelilli over de aanwijzing van een commissielid dat 
vraagstukken in verband met de rechten van het kind moet volgen

Naar aanleiding van de brief van Roberta Angelilli wordt de naam van de heer 
McMillan-Scott genoemd en zegt ook de Socialistische Fractie belangstelling te 
hebben voor de aanwijzing van een lid dat zich ontfermt over het thema 
kinderbescherming.

12. Informatief bezoek aan Bulgarije (29.06 - 2.07.2011)
- goedkeuring van het verslag van dit bezoek

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken, Liam Cashman (Commissie), Victor 
Bostinaru

Na een korte discussie wordt het verslag van het bezoek met het door Maryia Nedelcheva 
voorgestelde addendum goedgekeurd.

13. Verklaring van commissaris Janez Potočnik
- gedachtewisseling met de leden

De voorzitter onderstreept dat ondanks de huidige schuldencrisis in Europa het milieu 
een belangrijk punt van zorg blijft voor de Europese burger, mede omdat de 
milieuwetgeving (met name inzake afvalbeheer, alsmede de habitat- en vogelrichtlijn) 
door de lidstaten vaak slecht of incorrect wordt uitgevoerd en het gevoel bestaat dat 
de Commissie te laks is wanneer het erom gaat lidstaten via de inbreukprocedure of 
anderszins ter verantwoording te roepen.

Ook wordt het volgende benadrukt:

 afvalbeheer neemt voor de burger een belangrijke plaats in en daarom heeft de 
commissie op basis van de hierover ontvangen verzoekschriften een verslag voor 
de plenaire vergadering opgesteld;

 de habitat- en de vogelrichtlijn vormen te vaak het thema van verzoekschriften, 
met als verklaring dat het daarin bepaalde veelvuldig niet wordt nageleefd. De 
Commissie moet haar verantwoordelijkheid, zoals die voortvloeit uit het 
voorzorgsbeginsel, serieuzer nemen en krachtiger en tijdig optreden voordat ons 
natuurlijke erfgoed onherstelbaar is beschadigd.

Commissaris Potočnik onderstreept dat de EU duidelijke prioriteit toekent aan een 
efficiënte uitvoering van het milieubeleid en dat hij de Commissie PETI daarbij als 
een natuurlijke bondgenoot zien: terwijl de Commissie juridisch gezien de hoedster 
van het Verdrag is, voegt de Commissie verzoekschriften een politieke dimensie toe 
aan het toezicht op de uitvoering. Hij merkt tevens op dat er brede consensus bestaat 
dat de EU moet toewerken naar een zevende milieuactieprogramma.

Sprekers: de voorzitter, de commissaris, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, Rainer Wieland, 
Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith Merkies.
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14. Verzoekschrift 0551/2011, ingediend door Miha Regacar (Sloveense 
nationaliteit), namens Civilna Inicijativa Kras en Civilna Inicijativa za 
Primorsko, gesteund door 2 520 medeondertekenaars, over het beschermen van 
de regio Kras in Slovenië tegen onroerendgoedspeculatie en de vernietiging van 
monumenten die door de Unesco als werelderfgoed zijn erkend

Sprekers: de voorzitter, William Floyd (Commissie), Peter Jahr.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

15. Verzoekschrift 804/2010, ingediend door Adone Doni en Mattia Donadel 
(Italiaanse nationaliteit), namens Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio 
della Riviera Brenta e del Miranese, over de ringweg rond Mestre (A4)

Sprekers: de voorzitter, Jonathan Parker (Commissie).

Besluit: Verzoekschrift afsluiten, rekening houdend met de door de Commissie 
verstrekte informatie.

16. Verzoekschrift 0483/2007, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens de organisatie "Vrienden van de aarde", over inbreuken 
op de communautaire milieuwetgeving inzake 
milieueffectbeoordelingsprocedures en gevaarlijke industrie-installaties (Seveso-
richtlijn)
en
Verzoekschrift 1147/2008, ingediend door Roberto Giurastante (Italiaanse 
nationaliteit), namens Greenaction Transnational, over de mogelijke aanleg van 
een vergassingsinstallatie nabij Triëst (Italië)
en
Verzoekschrift 1472/2009, ingediend door Bernard Vojko (Sloveense 
nationaliteit), namens Alpe Adria Green, over de geplande gasterminal bij Triëst 
(Italië)

Sprekers: de voorzitter, Laura Tabellini (Commissie), Ivo Vajgl, Sandrine Bélier, Alojz 
Peterle, Peter Jahr.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

17. Verzoekschrift 1139/2010, ingediend door Rémy Gautron en Jean-Claude 
Duchateau (Franse nationaliteit), namens respectievelijk de "Fédération 
Presqu'île Environnement" en de "Association DECOS", over schade die zou 
zijn aangericht aan het milieu in Batz-sur-Mer, Frankrijk, in een beschermd 
Natura 2000-gebied
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: de voorzitter, Jean-Philippe Gallon en Rémy Gautron (indieners), Joseph 
van der Stegen (Commissie), Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Victor Bostinaru, 
Chrysoula Paliadeli.
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Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten en een formele brief toezenden aan de 
burgemeester van Batz en de Franse autoriteiten.

***
De vergadering wordt van 12.10 tot 12.35 uur voortgezet onder voorzitterschap van 
Chrysoula Paliadeli (ondervoorzitter).

***

18. Verzoekschrift 0755/2010, ingediend door Tony Lowes (Ierse nationaliteit), 
namens Friends of the Irish Environment, over het feit dat Ierland in gebreke 
blijft bij de handhaving van de Europese milieuwetgeving in verband met de 
winning van turf
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: de voorzitter, Andrew Jackson (namens de indiener), Liam Cashman 
(Commissie), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa Childers, Peter Jahr.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. De leden nemen kennis van de ernst van de door indieners 
beschreven situatie en van hun verzoek om leden naar Ierland te sturen om de 
schade in ogenschouw te nemen en de autoriteiten te ontmoeten.

19. Verzoekschrift 0338/2010, ingediend door T.F.T (Spaanse nationaliteit), namens 
het "Plataforma por la defensa de los valles verdes" (platform voor de 
bescherming van groene valleien), over het boren van waterputten in het 
natuurreservaat Sierra de Cazorla, Segura y las Villas, Jaén
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: de voorzitter, een vertegenwoordiger van de indiener, Mariam Sanchez 
Guisandez, (Commissie), Francisco Sosa Wagner.

Wegens tijdgebrek besluit de commissie op dit punt terug te komen op haar volgende 
vergadering, waarvoor de indiener wordt uitgenodigd.

De vergadering wordt om 12.35 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia 
Mazzoni, voorzitter.

20. Verslag over het EU-burgerschap 2010: Het wegnemen van de belemmeringen 
voor de rechten van EU-burgers
(2011/2182(INI))
Rapporteur: VALEAN (ALDE)
- behandeling ontwerpverslag

Sprekers: de voorzitter, de rapporteur, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr

Door tijdgebrek viel de discussie te kort uit. De commissie zal het tijdschema voor 
goedkeuring aanpassen en de discussie in januari 2012 voortzetten.
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21. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

Verzoekschriften nrs. 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.

De verzoekschriften 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 
0760/2007, 0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011, 0297/2011 
worden uit afdeling "B" verwijderd en nog niet afgesloten.

22. Datum en plaats van de volgende vergadering

20 december 2011, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur, in Brussel.

***

Erminia Mazzoni (voorzitter) sluit de vergadering om 12.50 uur.

***

BIJLAGEN

Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief 
afgesloten of heropend worden
Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering ontvankelijk zijn 
verklaard 
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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



PE476.118v01-00 12/14 PV\885098NL.doc

NL

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.



PV\885098NL.doc 13/14 PE476.118v01-00

NL

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



PE476.118v01-00 14/14 PV\885098NL.doc

NL

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/Tj
änsteman


