
PV\885098PL.doc PE476.118v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

PETI_PV(2011)1121

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 21 listopada 2011 r., w godz. 15.00–18.30

oraz 22 listopada 2011 r., w godz. 9.00–12.30
BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie w poniedziałek 21 listopada 
2011 r. o godz. 15.05.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ (2011)202_1

Porządek dzienny został przyjęty w formie przedstawionej w niniejszym protokole.

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dnia 8 września 2011 r. oraz 3–4 
października 2011 r.:

Protokoły zostały zatwierdzone.

3. Komunikaty przewodniczącej

Na wniosek Carlosa Iturgaiza komisja postanowiła nie rozpatrywać ponownie petycji 
0481/09, jako że dostarczone informacje dodatkowe nie zostały uznane jako istotne 
dla sprawy.

Przewodnicząca zwróciła uwagę posłów na listę petycji wycofanych, do ponownego 
rozpatrzenia i których rozpatrywanie zostanie zamknięte. Lista ta została dostarczona 
wszystkim grupom w poprzedzającym tygodniu (zob. załącznik) i, z wyjątkiem petycji 
0481/2009, została zatwierdzona.

4. Petycja 396/2009, którą złożył Salvatore Fatone (Włochy) z 152 podpisami, 
w sprawie instalacji oczyszczania wody w Cuma-Licola we Włoszech

Głos zabrali: przewodnicząca, Giuseppe Manganaro (Komisja Europejska), Victor 
Bostinaru, Peter Jahr.
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Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje od 
Komisji.

5. Petycja 1919/2009, którą złożył M.B. (Włochy) w sprawie zgodności włoskiej 
transpozycji (dekret legislacyjny nr 106/09) unijnych dyrektyw 89/391/EWG i 
2002/14/WE dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa przy korzystaniu z 
wyposażenia miejsca pracy oraz ogólnych ramowych warunków informowania i 
przeprowadzania konsultacji z pracownikami we włoskim systemie prawnym
(w obecności składającego petycję)

Posłowie podkreślili znaczenie tej kwestii i wezwali Komisję Europejską do podjęcia 
pilnych działań celem zapewnienia, że ze strony władz włoskich zostanie dokonana 
odpowiednia ponowna ocena sytuacji i jej konsekwencji.  

Głos zabrali: przewodnicząca, Andrea Bagaglio (w imieniu składającego petycję), Jan 
Jilek (Komisja Europejska), Peter Jahr, Victor Bostinaru,

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte i ma zostać ona wysłana do wiadomości 
komisji EMPL.

6. Petycja 1153/2009, którą złożył Gino Trevisanato (Włochy) w sprawie 
potencjalnego naruszenia przez włoskie ustawodawstwo dyrektywy 98/59/WE 
dotyczącej zwolnień grupowych
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodnicząca, Gino Trevisanato (składający petycję), Dimitrios 
Dimitriou (Komisja Europejska), Victor Bostinaru, Peter Jahr,

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte; petycja ma zostać przekazana do 
zaopiniowania przez komisję EMPL celem uzyskania jasnej analizy 
ustawodawstwa w innych państwach członkowskich.

7. Petycja 1557/2009, którą złożyła Izabella Mészárosné Györvári (Węgry) w 
imieniu Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Związku do spraw Ochrony 
Interesów Spółek), w sprawie dyskryminacji małych i średnich przedsiębiorstw 
węgierskich oraz nieprzestrzegania przepisów UE
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodnicząca, Izabella Mészarosne Györvari (składająca petycję) 
Didier Boulouque and Istvan Nemeth (Komisja Europejska),  Agnès Hankiss, Peter 
Jahr, Victor Bostinaru,

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte; zostanie wysłane pismo do władz 
węgierskich w celu uzyskania wyjaśnienia w zakresie ich polityki w tej kwestii.

***
Dalszej części obrad w godz. 16.45–17.20 przewodniczyła Agnès Hankiss 
(wiceprzewodnicząca).

***
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8. Petycja 726/2010, którą złożył John E. Doherty (Irlandia) w imieniu Irlandzkiego 
Stowarzyszenia Kierowców, w sprawie podatku od rejestracji pojazdów (VRT) 
nakładanego w Irlandii
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodnicząca, John E. Doherty and John Lernihan (składający 
petycję), Ann-Marie Bruhn (Komisja Europejska), Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na potwierdzenie 
pisemne ze strony Komisji.

9. Petycja 1345/2010, którą złożył Paul McColgan (Irlandia) w imieniu kampanii 
na rzecz zniesienia podatku od rejestracji pojazdów (Abolish VRT Campaign), 
w sprawie problemów z rejestracją pojazdu w sytuacji transgranicznej między 
Wielką Brytanią a Irlandią
oraz
Petycja 1357/2010, którą złożył Ryan Stewart (Irlandia) w imieniu kampanii na 
rzecz zniesienia podatku od rejestracji pojazdów (Abolish VRT Campaign), w 
sprawie problemu irlandzkich studentów w Wielkiej Brytanii związanego z 
podatkiem od rejestracji pojazdów
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodnicząca, Ryan Stewart (składający petycję), Ann-Marie Bruhn 
(Komisja Europejska), Victor Bostinaru, Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte, należy wysłać pismo do władz 
brytyjskich i irlandzkich, wymagana jest opinia komisji ECON i TRAN.

***
Od godz. 17.20 dalszej części obrad przewodniczyła Erminia Mazzoni 
(przewodnicząca).

***

10. Petycja 1737/2008, którą złożył lord Richard Inglewood DL (Wielka Brytania), 
w sprawie dyskryminacyjnego charakteru rozporządzeń o wykluczeniu członków 
Izby Lordów z Parlamentu Europejskiego (2008 r.) dotyczących statusu parów 
wybranych na posłów do PE

Głos zabrali: przewodnicząca, Giles Chichester, Margrete Auken, Victor Bustinaru, 
Peter Jahr

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte, należy wysłać pismo do władz 
brytyjskich, zawierające wniosek o podjęcie działań mających na celu usunięcie 
tej poważnej nieprawidłowości w zakresie praw obywatelskich.

Posiedzenie koordynatorów (przy drzwiach zamkniętych) w godz. 17.30–18.37
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Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.35 i wznowione we wtorek 22 listopada 2011 r. 
o godz. 9.05; obradom przewodniczyła Erminia Mazzoni (przewodnicząca).

***

11. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

Wyznaczenie sprawozdawców.

 Sprawozdanie roczne Komisji Petycji w 2011 r.; (należy wystąpić o formalne 
upoważnienie) (Meyer 2010 r.; Iturgaiz 2009 r.)

 Opinia w sprawie sprawozdania dotyczącego stosowania prawa UE. (JURI) 
(Mazzoni 2009 r.)

 (Nota dotycząca sprawozdania z własnej inicjatywy komisji ENVI w sprawie
wody, w tym ramowej dyrektywy wodnej)

Omówienie tej sprawy zostało przesunięte na posiedzenie grudniowe.

Ocena procedury w sprawie petycji niedopuszczalnych.

Omówienie tej sprawy zostało przesunięte na grudzień.

Wynik wspólnego seminarium z dnia 6 października na temat praw 
podstawowych.

Koordynatorzy zapoznali się z przygotowanym przez sekretariat dokumentem i 
wyrazili zadowolenie z sukcesu wysłuchania, podjęli decyzję o dalszej pracy nad tą 
kwestią w późniejszym terminie.

Dalsze rozpatrzenie kwestii organizacji wysłuchań na podstawie rozporządzenia 
w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej.

Koordynatorzy postanowili napisać pismo do komisji AFCO w sprawie projektu 
zmiany regulaminu wewnętrznego Parlamentu na podstawie art. 212, złożonego przez 
A. Lamassoure’a i Z. Gurmai. Koordynatorzy postanowili formalnie wystąpić z 
wnioskiem o stosowanie poprzedniego porozumienia politycznego, które zakłada 
pełne zaangażowanie komisji PETI w organizację wysłuchań na podstawie 
rozporządzenia w sprawie europejskiej inicjatywy obywatelskiej. 

Kolejne etapy w ocenie „Ley de Costas” i związanych z tą sprawą petycji.

Koordynatorzy jednogłośnie postanowili utworzyć małą grupę roboczą ds. 
„hiszpańskiego prawa właściwości” i „Ley de Costas” w skład której wejdzie po 
jednym członku z każdej grupy politycznej.  Grupy polityczne mają zakomunikować 
odnośne nazwiska.  Podjęto decyzję o wysłaniu podsumowania nierozpatrzonych 
petycji do nowego rządu, również celem zdobycia informacji dotyczących 
zobowiązań, jakie zamierza on podjąć.

Sprawy różne:
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 Projekt pisma dotyczącego wniosku o budowę mostu na obszarze Natura 
2000 objętym dyrektywą ptasią. (0037-05)

Koordynatorzy zatwierdzili projekt pisma do władz francuskich w Loiret.

 • Pismo R. Angelilli dotyczące wyznaczenia członka komisji 
odpowiedzialnego za śledzenie kwestii związanych z prawami dziecka.

W odpowiedzi na pismo R. Angelilli zaproponowano nazwisko E. McMillana-Scotta, 
a również grupa socjalistyczna wyraziła zainteresowanie wyznaczeniem członka 
odpowiedzialnego za ochronę dzieci.

12. Wizyta rozpoznawcza w Bułgarii (29 czerwca – 2 lipca 2011 r.)
- zatwierdzenie sprawozdania z wizyty rozpoznawczej

Głos zabrali: przewodnicząca, Margrete Auken, Liam Cashman (Komisja Europejska, 
Victor Bostinaru

Po krótkiej dyskusji sprawozdanie dotyczące misji rozpoznawczej zostało zatwierdzone wraz 
z uzupełnieniem zaproponowanym przez Maryię Nedelchevę.

13. Oświadczenie komisarza Janeza Potočnika
- wymiana poglądów z posłami

Przewodniczący podkreślił, że mimo obecnego kryzysu zadłużeniowego w Europie, 
kwestie środowiskowe pozostają głównym źródłem niepokoju dla obywateli Europy i 
że kwestie związane ze środowiskiem stanowią problem ze względu na ustawodawstwo 
dotyczące ochrony środowiska (w szczególności dyrektywa siedliskowa, ptasia i 
dotycząca gospodarowania odpadami), które jest często stosowane źle lub w 
niewłaściwy sposób przez państwa członkowskie oraz, że sposób działania Komisji w 
zakresie pociągania do odpowiedzialności państw członkowskich za pomocą 
postępowań w sprawie naruszenia lub innych sposobów sprawia wrażenie zbyt 
ugodowego.

Podkreślono również, że:

 gospodarowanie odpadami jest jednym z głównych źródeł niepokoju dla 
obywateli, dlatego komisja przygotowała sprawozdanie na sesję plenarną w 
oparciu o otrzymane w tej sprawie petycje; 

 dyrektywa siedliskowa i ptasia są zbyt często przedmiotem petycji ze względu na 
brak poszanowania postanowień w nich zawartych w wielu okolicznościach.  
Komisja musi poważniej traktować swoje zobowiązania wynikające z zasady 
ostrożności i interweniować w bardziej zdecydowany sposób i w odpowiednim 
czasie, zanim zostaną wyrządzone nieodwracalne szkody naszemu dziedzictwu 
środowiskowemu.

Komisarz Potocnik podkreśla, że skuteczne wdrożenie ustawodawstwa UE w zakresie 
środowiska stanowi wyraźny priorytet i że uważa komisję PETI za naturalnego 
sojusznika; podczas gdy Komisja pełni rolę strażniczki traktatu, komisja PETI nadaje 
monitorowaniu realizacji wymiar polityczny.  Zwraca on również uwagę, że istnieje 
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silny konsensus co to tego, że UE powinna opracować 7. wspólnotowy program 
działań w zakresie środowiska naturalnego.

Głos zabrali: przewodnicząca, komisarz, Victor Bostinaru, Ivo Vajgl, Rainer Wieland, 
Crescenzio Rivellini, Margrete Auken, Sandrine Bélier, Judith Merkies.

14. Petycja 0551/2011, którą złożył Miha Regacar (Słowenia) w imieniu Civilna 
Iniciativa Kras oraz Civina Iniciativa za Primosko, z 2520 podpisami, w sprawie 
ochrony regionu Kras w Słowenii przed spekulacją nieruchomościami oraz 
zniszczeniem obszaru światowego dziedzictwa UNESCO

Głos zabrali: przewodnicząca, William Floyd (Komisja Europejska), Peter Jahr.

Decyzja: petycja jest rozpatrywana w oczekiwaniu na dalsze informacje od Komisji.

15. Petycja 804/2010, którą złożyli Adone Doni i Mattia Donadel (Włochy) w imieniu 
Coordinamento Comitati Ambiente e Territorio della Riviera Brenta e del 
Miranese, w sprawie obwodnicy Mestre (A4)

Głos zabrali: przewodnicząca, Jonathan Parker (Komisja Europejska).

Decyzja: rozpatrywanie petycji zostaje zamknięte w oparciu o informacje otrzymane od 
Komisji 

16. Petycja 0483/2007, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w imieniu 
organizacji środowiskowej „Friends of the Earth”, w sprawie naruszania 
wspólnotowych przepisów z dziedziny ochrony środowiska naturalnego 
dotyczących procedury oceny oddziaływania na środowisko naturalne oraz 
niebezpiecznych zakładów przemysłowych (dyrektywa Seveso)
oraz
Petycja 1147/2008, którą złożył Roberto Giurastante (Włochy) w imieniu 
Greenaction Transnational, w sprawie potencjalnej budowy zakładu 
regazyfikacji w okolicach Triestu (Włochy)
oraz
Petycja 1472/2009, którą złożył Bernard Vojko (Słowenia) w imieniu „Alpe Adria 
Green” w sprawie planowanego terminalu gazu w Trieście (Włochy)

Głos zabrali: przewodnicząca, Laura Tabellini (Komisja Europejska), Ivo Vajgl, 
Sandrine Bélier, Alojz Peterle, Peter Jahr.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje od 
Komisji.

17. Petycja 1139/2010, którą złożyli Rémy Gautron i Jean-Claude Duchateau 
(Francja) w imieniu, odpowiednio, „Fédération Presqu’île Environnement” 
i „Association DECOS”, w sprawie zniszczenia środowiska naturalnego 
na obszarze chronionym sieci Natura 2000 w Batz-sur-Mer we Francji
(w obecności składającego petycję)
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Głos zabrali: przewodnicząca, Jean-Philippe Gallon and Rémy Gautron (składający 
petycję), Joseph van der Stegen (Komisja Europejska), Sandrine Bélier, Philippe 
Boulland, Victor Bostinaru, Chrysoula Paliadeli.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte, należy wysłać oficjalne pismo do 
burmistrza miasta Batz i do władz francuskich.

***
Dalszej części obrad w godz. 12.10–12.35 przewodniczyła Chrysoula Paliadeli 
(wiceprzewodnicząca)

***

18. Petycja 0755/2010, którą złożył Tony Lowes (Irlandia) w imieniu organizacji 
Friends of the Irish Environment, w sprawie niewdrożenia przez Irlandię 
europejskich przepisów dotyczących ochrony środowiska odnośnie do 
wydobywania torfu
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodnicząca, Andrew Jackson (w imieniu składającego petycję), 
Liam Cashman (Komisja Europejska), Margrete Auken, Marian Harkin, Nessa 
Childers, Peter Jahr.

Decyzja: rozpatrywanie petycji pozostaje otwarte w oczekiwaniu na dalsze informacje od 
Komisji. Posłowie zwrócili uwagę na powagę sytuacji przedstawionej przez 
składających petycję oraz zapoznali się z ich wnioskiem dotyczącym wizyty 
posłów w Irlandii celem stwierdzenia szkód i spotkania się z władzami.

19. Petycja 0338/2010, którą złożył T.F.T (Hiszpania) w imieniu „Plataforma por la 
defensa de los valles verdes”, w sprawie ujęć wodnych i wiercenia studni 
w „Sierra de Cazorla”, rezerwacie przyrody w Segura y las Villas w Jaén
(w obecności składającego petycję)

Głos zabrali: przewodnicząca, przedstawiciel składającej petycję, Mariam Sanchez 
Guisandez, (Komisja Europejska), Francisco Sosa Wagner.

Ze względu na brak czasu komisja postanowiła powrócić do tej kwestii na następnym 
posiedzeniu, na uczestnictwo w którym zaproszony jest składający petycję.

Dalszej części obrad od godz. 12.35 przewodniczyła Erminia Mazzoni 
(przewodnicząca)

20. Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód w 
zakresie praw obywatelskich UE
(2011/2182(INI))
Sprawozdawczyni: VALEAN (ALDE)
- rozpatrzenie projektu sprawozdania

Głos zabrali: przewodnicząca, sprawozdawczyni, Tatjana Zdanoka, Peter Jahr

Dyskusja była zbyt krótka ze względu na ograniczenia czasowe, komisja dostosuje 
harmonogram przyjęcia i powróci do dyskusji w styczniu 2012 r.
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21. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć, w świetle odpowiedzi 
pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Petycje o numerach 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.

Petycje 0504/2004, 0788/2005, 0838/2005, 0273/2006, 0948/2006, 0760/2007, 
0980/2007, 0831/2008, 1154/2010, 0020/2011, 0221/2011, 0297/2011 zostaną 
przeniesione do sekcji „B” i ich rozpatrywanie pozostanie otwarte.

22. Termin i miejsce następnego posiedzenia

20 grudnia 2011 r., w godz. 9.00–12.30 oraz 15.00–18.30, Bruksela

***

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) zamknęła posiedzenie o godz. 12.50

***

ZAŁĄCZNIKI

Lista petycji do zamknięcia lub ponownego otwarcia na podstawie załącznika do 
uwag dla przewodniczącego
Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia 
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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/Nariai/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/Supplenti/ 
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

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)



PE476.118v01-00 10/13 PV\885098PL.doc

PL

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/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
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

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
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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

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
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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

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/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


