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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)0227

ПРОТОКОЛ
Заседание от 27 февруари 2012 г., 15.00 ч.-18.30 ч.,

и 28 февруари 2012, 9.00 ч.-12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 27 февруари 2012 г., понеделник, в 15.00 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni  (председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред PETI_OJ (2012)206_1v01-00

Дневният ред беше приет.

2. Приемане на протоколите от заседанията от 20 декември 2011 г., 12 януари 
2012 г. и 23 януари 2012 г. 

Протоколите от заседанията от 20 декември 2011 г., 12 януари 2012 г. и 23 
януари 2012 г. бяха одобрени.

3. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че Giles Chichester и Michael Cashman са се извинили са 
отсъствието си от заседанието.

Председателят съобщи, че по време на заседанието ще бъдат разгледани: 
становището относно Европейската година на гражданите (2013); гласуването на 
доклада за гражданството на ЕС за 2010 г.; петициите относно депонирането на 
отпадъци в Кампания (Италия) в присъствието на Raimondo Santacroce, 
представител на региона и на провинции Беневенто, Авелино Казерта, Салерно и 
Неапол, както и на генералния директор Falkenberg от ГД „Околна среда” на 
Европейската комисия, който представлява възпрепятствания да присъства член 
на Комисията Janez Potocnik ; две петиции относно контрольорите на въздушния 
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трафик в Испания в присъствието на вносителите на петициите; и ще бъде 
проведено разискване във връзка с общата политика в областта на рибарството в 
присъствието на членове на комисията по рибно стопанство.

Председателят съобщава, че на следващия ден в края на заседанието към 12.30 ч. 
комисията по петиции ще получи петиция, подписана от повече от 2,5 млн. 
души, във връзка с Търговско споразумение за борба с фалшифицирането 
(ACTA).

В края не бяха повдигнати възражения във връзка със списъка с предложения за 
петиции, чието разглеждане следва да се приключи или открие повторно, 
раздаден на членовете на ЕП преди заседанието. По този начин петиции № 
0666/2005 и № 0934/2011 са отворени за повторно разглеждане;; Разглеждането 
на петиции №0896/2009, №1403/2009, № 1014/2010, № 0841/2011, № 0669/2006, 
№ 0575/2007, № 1392/2007 и № 1049/2009 приключва.

4. Разни въпроси

Няма други въпроси.

5. Становище относно Европейската година на гражданите (2013)
(2011/0217(COD))

Докладчик: Nikolaos Salavrakos (EFD)
(краен срок за внасяне на измененията: 1 март 2012 г./приемане: 20 март 2012 г.)
- разглеждане на проектостановище

Оратори: председателя, Nikolaos Salavrakos (докладчик), Margrete Auken, 
Nikolaos Chountis, Tatjana Ždanoka, Lena Kolarska-Bobińska, Roger Helmer, Gerald 
Häfner и Peter Jahr.

Крайният срок за внасяне на измененията беше определен за 1 март 2012 г., а 
приемането на становището беше предвидено за заседанието на 20 март 2012 г.

6. Петиция 683/2005, внесена от Vincenzo Marmora, с италианско гражданство, 
от името на гражданска група за действие „Campagna nostra“, която се 
противопоставя на откриването на площадка за депониране на отпадъци
и
Петиция 31/2006, внесена от Giampiero Angeli, с италианско гражданство, 
подкрепена от 21 подписа, относно сериозни рискове за здравето, причинени 
от диоксини в резултат от изхвърлянето на отпадъци
и
Петиция 26/2007 внесена от Monica Sepe, с италианско гражданство, от името 
на комитета „Serre per la vita“ срещу сметище за твърди градски отпадъци
и
Петиция 587/2007, внесена от Marina Salvadore, с италианско гражданство, 
относно сериозния здравен проблем в Campania и отговорността на 
регионалните и местните органи на управление
и
Петиция 756/2007 внесена от Giovanni Roviello, с италианско гражданство, 
относно протест срещу депо за отпадъци, което застрашава общественото 
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здраве и подпочвените водни ресурси
и
Петиция 789/2007 внесена от Gigliola Izzo, с италианско гражданство, 
относно протест срещу екологичното депо за отпадъци от горивни таблетки 
в близост до земеделски земи и жилищни райони
и
Петиция 910/2007 внесена от Francesco Di Pasquale, с италианско 
гражданство, относно екологичната криза в Campania
и
Петиция 991/2007 внесена от Vincenzo Gala, с италианско гражданство, който 
изисква въвеждането на система за разделно събиране на отпадъци в региона 
на Кампания
и
Петиция 1075/2007, внесена от Paride Amoroso, с италианско гражданство, 
относно регионален регистър на туморните заболявания в област, засегната 
от висока заболеваемост от неоплазми вследствие на замърсяването на 
околната среда (област Кампания)
и
Петиция 12/2008, внесена от г-н Francesco Miglino, с италианско 
гражданство, от името на Partito Internettiano, относно ситуацията във 
връзка с депонирането и преработването на битови отпадъци в Неапол и 
областта Кампания в Италия
и
Петиция 16/2008, внесена от F.C., с италианско гражданство, относно 
кризата с битовите отпадъци в Кампания (Италия)
и
Петиция 209/2008, внесена от Sebastiano Perrone, с италианско гражданство, 
относно кризата с унищожаването на отпадъци и демократичните права на 
постоянно пребиваващите лица в Мариляно, близо до Неапол
и
Петиция 347/2008, внесена от Tommaso Esposito и Virginia Petrellese, с 
италианско гражданство, от името на Гражданска група за действие срещу 
инсталациите за изгаряне на отпадъци, относно съоръжение за изгаряне на 
отпадъци в Accerra (близо до Неапол), Италия
и
Петиция 955/2008, внесена от Ferdinando Kaiser, с италианско гражданство, 
относно местоположението на депо за отпадъци в Chiaiano (Италия)
и
Петиция 1011/2008, внесена от A.S., с италианско гражданство, относно депо 
за отпадъци в Chiaiano, разположено до Неапол, Италия
и
Петиция 1082/2008, внесена от Raffaele Pacilio, с италианско гражданство, 
относно незаконно изгаряне на автомобилни гуми и други отпадъци в 
областта на Неапол (Италия)
и
Петиция 1223/2009, внесена от Daniele Giove, с италианско гражданство, 
относно замърсяване, свързано с проблем с екологично замърсяване в 
Casalnuova di Napoli (Италия)
и
Петиция 413/2010, внесена от Anna Margherita Ranieri, с италианско 
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гражданство, от името на Rete dei comitati e dei movimenti vesuviani, 
подкрепена от 2406 подписа, относно критичното положение с отпадъците в 
Кампаня от 15 години насам
и
Петиция 694/2010, внесена от R.I., с италианско гражданство, от името на 
Valori Democtratici Uniti, относно почистването на незаконни депа за 
токсични отпадъци в община Quarto (NA)
и
Петиция 787/2010, внесена от Carmela Alberico, с италианско гражданство, 
от името на „Co.Re.Ri“, относно неизпълнението от регион Кампания на 
условията на Регионалната оперативна програма, финансирана от 
структурните фондове, и нарушаване на Директиви 2006/12/ЕО и 
1999/31/ЕО във връзка с местоположението на депата за отпадъци 
Ferandelle и Maruzzella в провинция Казерта
и
Петиция 1166/2010, внесена от Marana Avvisati, с италианско гражданство, 
относно сметища в Terzigno, Campania
и
Петиция 1277/2010, внесена от Francesco di Pasquale, с италианско 
гражданство, относно окончателно разрешаване на кризата с управлението 
на отпадъците в Кампания
и
Петиция 1656/2010, внесена от A.D'A, с италианско гражданство, относно 
продължителната криза с управлението на отпадъците в Кампания
и
Петиция 424/2011, внесена от Emilia Accardo, с италианско гражданство, 
относно възражение срещу ново депо за отпадъци в Alta Irpinia (Кампания, 
Италия)
и
Петиция 1270/2011, внесена от Teresa Campolattano, с италианско 
гражданство, от името на Comitato Civico Terra Pulita, подкрепена от 750 
подписа, относно нарушаването на Директива 2006/12/EО относно 
отпадъците и 1999/31/EО относно депонирането на отпадъци по отношение 
на територии във Ferandelle и Maruzzella (Кампания).

Бяха поканени всички вносители и представители на регионалните правителства 
и правителствата на провинции. Присъстваха:

Регион Campania: Dott Raimondo Santacroce, началник на персонала на 
Съвета за околната среда
Dottssa Celeste Taranto, пресаташе

Провинция Неапол: Dottssa Giovanna Napolitano, директор по околната среда

Провинция Benevento: Dott Gianluca Aceto, член на Съвета за околната среда

Провинция Avellino: Dott Domenico Gambacorta, член на Съвета за околната 
среда
Dott Felicio de Luca, директор, Агенция за околна среда, 
Irpiniambiente
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Провинция Salerno: Dott Giovanni Fortunato, представителен член на 
провинцията и региона, председател на комисията по 
околна среда
Dott Giuseppe D'Acunzi, директор за отпадъци и природни 
ресурси

Нито един от вносителите на петиции не присъства, въпреки че всички те бяха 
информирани за провеждането на заседанието. Някои изпратиха документи, 
които бяха раздадени на присъстващите.

Регион Campania: Регионалният План за управление на общинските отпадъци 
беше приет и представен на Комисията през януари 2012 г. Също така беше 
приет план за рехабилитация на стари депа. Предстои скорошното приемане на 
Плана за управление на промишлени отпадъци. Строго се спазва 
законодателството на ЕС, проведе се широко обществено допитване и всички 
коментари и предложения бяха внимателно разгледани.  Беше поставено 
ударение върху увеличаване на рециклирането, намаляването на отпадъците 
(след консултации с опаковъчната промишленост, разпределянето на питейна 
вода), компостирането, свързано с производството на биогаз (две площадки: 
едната в Eboli (Salerno) и втората в Caserta). Обявена е тръжна процедура за нова 
инсталация за изгаряне. Съществуват повишени санкции за незаконно 
изхвърляне на отпадъци, в това число специална система за изхвърлянето на 
автомобилни гуми.

Провинция Benevento: Обсъжда се институционалната рамка, напр. статутът и 
ролята на италианските провинции, което затруднява планирането и 
изпълнението. До края на 2011 г. при рециклирането е постигнат дял от 55%, 
като целта е той да нарасне до 65% през 2012 г. Целта е да се намалят до нула 
използването на депа и изгарянето. Единственото депо в провинцията се намира 
в процес на отчуждаване, но все още не съществува неотложна необходимост 
при обработката на отпадъците. Скоро ще заработи Системата за проследяване 
на отпадъци (SISTRI). Обезвреждането на натрупаните като промишлен отпадък 
еко-бали сега е отговорност на регионалното правителство. 

Провинция Avellino: Също докладва за значително повишаване на дела на 
рециклиране - средно 50%, в столицата - 64%. Проектът за планирано депо е 
отменен, второ депо е затворено, а количеството на отпадъците, депонирани в 
третото е намаляло от 50 млн. тона на месец през 2008 г. на 64 млн. тона за 
цялата 2011 г. Натрупването на еко-бали е намалено от 14000 до 10000. Въпреки, 
че провинцията е вложила собствени средства, те не са достатъчни и поради това 
отпускането на средства на Общността има голямо значение. Комисията беше 
информирана, че депото в Ariano Irpino е било затворено през 2007 г. (0756/2007) 
и че за депото в Savignano е констатирано значително намаляване на обема 
(петиция № 424/2011). 

Провинция Salerno: Също докладва за впечатляващ напредък в дела на 
рециклирането. Законът, който отменя проектираните депа в Valle della Masseria 
и Basso dell'Olmo (и двете обект на петиции) е приет и влязъл в сила. Ораторът 
потвърждава, че е настъпила промяна в начина на мислене.
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Провинция Неапол: Положението разбира се е различно що се отнася до 
размера и до гъстота на населението. Територията прави големи усилия да 
постигне автономност за третиране на собствените отпадъци, както е 
предвидено в плана. Трябва да бъдат отворени няколко площадки за 
компостиране. Депото в Chiaiano е затворено понастоящем оставащият 
капацитет на депото в Terzigno е 2-3 месеца. За три години бяха инвестирани 30 
милиона евро с цел повишаване на процента на рециклиране, което доведе до 
някои добри резултати, но в други области резултатите трябва да се подобрят. 

Генрален директор Karl Falkenberg, Европейска комисия, ГД  „Околна 
среда“:
Проблемът с управлението на отпадъците в Campania е един от най-сложните, с 
които Комисията трябваше да се занимае, въпреки че се признават някои 
подобрения. Комисията приветства факта, че Campania е представила план, но 
изразява съжаление, че това се случва с една година и половина закъснение. По 
време на неотдавнашна среща в Рим, членът на Комисията Поточник предаде 
оставащите притеснения: а) делът на рециклиране не е достатъчно добър б) 
напредъкът по анаеробните площадки за компостиране е бавен; функционира 
само една площадка, следващата следва да отвори през пролетта на 2014 г. в) 
съществува само една инсталация за изгаряне, предвижда се следващата да бъде 
пусната през 2015 г. и г) все още съществуват 7 милиона тона еко-бали, чакащи 
да бъдат обезвредени.

Скоро Комисията трябва да реши дали да се обърне отново към Съда на 
Европейския съюз, защото не разполага с друга опция. Комисията счита, че 
междинните мерки – в очакване на влизане на нови мощности за третиране на 
отпадъци – не са целесъобразни, като все още не е приет План за управление на 
промишлените отпадъци. Междувременно се провеждат тесни консултации с 
италианското правителство за насърчаване на ранното изпълнение на рамковата 
директива относно отпадъците.

Думата взеха членовете Roger Helmer, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Carlos 
José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr и Nikolaos Chountis. Те изразиха някои резерви 
относно мерките, предприети от органите. Беше изразено съжаление относно 
отсъствието на вносителите. Някои от членовете отправиха искане за отпускане 
на средства на Общността. Генералният директор на ГД „Околна среда“ на 
Комисията, Karl Falkenberg, отговори, че е вероятно повторно сезиране на Съда 
и че няма да бъдат отпускани средства.
Решение: да се изискат повече сведения от Европейската комисия. 

*

Заседанието продължи в 17.30 ч. под председателството на Carlos José Iturgaiz 
Angulo, заместник-председател.

* 

*
В 17.40 ч. председателството отново беше поето Erminia Mazzoni, председател.
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*

7. Петиция 331/2010, внесена от Ignacio Ruipérez Аrregui, с испанско 
гражданство, относно положението на контрольорите на въздушния трафик 
в Испания
и
Петиция 651/2010, 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: председателя, Ignacio Ruipérez Arregui и Juan María García Gil 
(вносители на петиции), Béatrice Thomas (представител на Комисията), Victor 
Boştinaru, Nikolaos Chountis, Miguel Angel Martínez Martínez, Carlos José Iturgaiz 
Angulo и Margrete Auken.
Някои членове изразиха съжаление във връзка с отсъствието на Евроконтрол, 
който беше поканен да изпрати представител при това разглеждане, но отказа с 
довода, че въпросната тема засяга единствено националното право на Испания.

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Ще бъде поискано становище от комисията по 
транспорт и туризъм и ще бъде изпратено писмо до IATA.

8. Заседание на координаторите (при закрити врата, 18.00 –18.30 ч.)

*
*  *

Заседанието беше закрито в 18.30 ч.
*

*  *

Вторник, 28 февруари, сутрин

*
Заседанието беше открито в 9.10 ч. под председателството на Elena Băsescu, 

заместник-председател.
*

9. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Председателят представи следните съобщения.

1. Назначаване на докладчици:
 Годишен доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2011 г.

Докладът беше разпределен на председателя на комисията. За 
разпределянето на този доклад няма да бъдат вземани точки. 
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 Становище във връзка законодателна инициатива за ново 
административно законодателство на ЕС (JURI) 
г-жа Margrete AUKEN - Greens

 Становище относно Стратегията на Европейския съюз за защита и 
хуманно отношение към животните за периода 2012—2015 г. (COM 
(2012)0006; AGRI/7/08364)
(да се отбележи, че десет други комисии също ще представят 
проектостановища)
г-н Victor BOSTINARU - S&D

2. Размяна на мнения относно планираните посещения за 2012 г.

Координаторите ще изпратят на председателя своите предложения за мисии 
за установяване а фактите, въз основа на които ще бъде изготвен списък от 
секретариата, за да се даде възможност на координаторите да вземат 
решение на своето следващо заседание през март. Възможни, вече 
предложени варианти: Полша, Испания, Гърция, Франция, Италия

3. Разглеждане на становищата от правната служба:

 във връзка с искането, отнасящо се до не-петиции
 във връзка с искането, отнасящо се до самолетната катастрофа в Смоленск 

Решението беше отложено поради липса на достатъчно време

10. Петиция 802/2011, внесена от Anouk Delafortrie, от името на службата за 
политики на Световния фонд за дивата природа, относно общата политика в 
областта на рибарството
и
Петиция 860/2011, внесена от Paul Kind, с германско гражданство, относно 
квоти за риболов и превишаване на квотите

Оратори: Anouk Delafortrie, Jesús Navarro Serrano et Roberto Ferrigno (вносители на 
петиции), Rikke Nielsen (представител на Комисията), Margrete Auken, Chris 
Davies, Gabriel Mato Adrover, Peter Jahr и Willy Meyer.

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация и писмено потвърждение от Комисията. Евентуално повторно 
обсъждане през м. май или юни, предвид продължаващите преговори.

11. Петиция № 295/2009, внесена от г-н Des May, с ирландско гражданство, от 
името на Западното сдружение на рибарите на европейска змиорка, относно 
предполагаемо изключване на рибарите от процеса на разработване на план 
за управление на запасите от европейска змиорка за Ирландия.
и
Петиция 0909/2009, внесена от Jean-Paul Doron, с френско гражданство, от 
името на френската Национална асоциация по рибарство (Fédération National 
Pêche), подкрепена от 13 000 подписа, относно френски план за управление за 
опазване на запасите от змиорки
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и
Петиция 0754/2011, внесена от Salvador Pieró Gómez, с испанско гражданство, 
от името на „Centro de Aquicultura Experimental (CAE)“, относно нарушение 
от страна на испанските органи на Регламент (ЕС) № 709/2010 на Комисията 
за изменение на Регламент(ЕО) № 338/97 на Съвета относно защитата на 
видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях и 
Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета относно установяване на мерки за 
възстановяване на запасите от европейска змиорка

Оратори: председателя, Brenda O'Shea и Christos Theophilou (представители на 
Комисията) и Pat the Cope Gallagher.

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

12. Петиция 99/2011, внесена от Miguel Zaragoza Fernández, с испанско 
гражданство, от името на кметството на Alcaldía de Santa Pola, относно 
традиционно приспособление за риболов, наречено „bonitolera“

Оратори: председателя и Barbara Focquet (представител на Комисията).

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията.

13. Петиция 668/2011, внесена от H.-J. R., с германско гражданство, относно 
риболова с харпун в Корсика

Оратори: председателя и Barbara Focquet (представител на Комисията).

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на информация 
от префекта на Корсика, на когото ще бъде изпратено писмо.

14. Петиция 1824/2009, внесена от Antonio Lores Franco, с испанско гражданство, 
от името на Платформа за опазване на залива Сан Симон, относно фабрика 
за рибно брашно, разположена в близост до устието на Виго в Понтеведра

Оратори: председателя, David Grimeaud (представител на Комисията) и Margrete 
Auken.

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията; евентуално разглеждане в рамките на командировка 
на място във връзка с други свързани петиции от региона.

*
В очакване на времето за гласуване беше направена почивка до 10.30 ч.

*

*
Заседанието продължи в 10.45 ч. под председателството на Erminia Mazzoni, 

председател.
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*

15. Доклад за гражданството на ЕС за 2010 г.: премахване на пречките за 
упражняване на правата на гражданите на ЕС
(2011/2182(INI))
- Докладчик: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- разглеждане на измененията и компромисните изменения
- приемане на проектодоклада

Оратори: председателя и Adina-Ioana Vălean (докладчик).

Измененият доклад беше приет.
Гласували: 24 гласа „за“, 1 глас „против“ и 2 гласа „въздържал се“.

*
Заседанието продължи в 11.25 ч. под председателството на Elena Băsescu, 

заместник-председател.
*

16. Петиция 354/2006, внесена от г-н Rodney Maile, с британско гражданство, 
относно предполагаемо замърсяване по продължението на устието на река 
Cleddau вследствие на дейността на двете компании - Exxon и Qater

Оратори: председателя, Rodney Hood Maile, Richard Buxton и Sydney Backen 
(вносители на петиция), Sibylle Grohs (представител на Комисията), Jill Evans и 
Roger Helmer.
Членовете изразиха своето съжаление във връзка с липсата на информация от 
страна на Обединеното кралство.

Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до пристанищните власти и 
до представителството на Обединеното кралство, а също така ще бъде поискано 
становище от комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните. 

17. Петиция 210/2007, внесена от Robert Pocock, с ирландско гражданство, от 
името на „Глас на ирландската загриженост за околната среда“ (Voice of 
Irish Concern for the Environment), относно тревогите във връзка с 
добавянето на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода 
в Ирландия
и
Петиция 211/2007, внесена от Walter Graham, с британско гражданство, от 
името на Съвета на Северна Ирландия против флуоризацията (Council of 
Northern Ireland against Fluoridation), относно тревогите във връзка с 
добавянето на силикофлуороводородна киселина (H2SiF6) в питейната вода в 
Обединеното кралство

Оратори: председателя, Robert Pocock (вносител на петиция), Joachim D'Eugenio 
(представител на Комисията), Roger Helmer, Paul Murphy, Marian Harkin и Peter 
Jahr.
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Решение: разглеждането на петицията остава открито в очакване на допълнителна 
информация от Комисията във връзка с произхода на веществата във водата.

18. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде прекратено в светлината на 
получен писмен отговор на Комисията или на други получени документи

Разглеждането на петиции 0106/2005, 0156/2005, 0554/2006, 0665/2006, 0739/2006, 
0948/2006, 0401/2009, 0596/2009, 0599/2009, 1282/2009, 1476/2009, 0171/2010, 
1008/2010, 1109/2010, 1363/2010, 1426/2010, 1569/2010, 0260/2011, 0384/2011, 
0401/2011, 0428/2011, 0481/2011, 0506/2011, 0529/2011, 0530/2011, 0538/2011, 
0582/2011, 0591/2011, 0608/2011, 0609/2011, 0620/2011, 0645/2011, 0669/2011, 
0699/2011, 0721/2011, 0794/2011, 0734/2011, 0761/2011 беше приключено въз 
основа на отговора от Комисията.

Петиции № 1069/2010 и № 0520/2011,  № 0522/2011 и № 0660/2011 бяха оттеглени 
от раздел Б и ще бъдат разглеждани като точка от раздел А по време на 
следващото заседание.

19. Дата и място на следващото заседание

19 март 2012 г., от 15 до 18.30 ч, и 20 март 2012 г., от 9 до 12.30 ч., в Брюксел.

*
Заседанието беше закрито в 12.30 ч.

*

ПРИЛОЖЕНИЯ
Списък с петициите, чието разглеждане трябва да приключи или които трябва да 
бъдат разгледани отново в съответствие с приложението към докладните записки 
на председателя.
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 (*)

Elena Băsescu, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Willy Meyer

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Simon Busuttil, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Ágnes 
Hankiss, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Edward McMillan-Scott, Miguel Angel Martínez 
Martínez, Judith A. Merkies, Willy Meyer, Mariya Nedelcheva, Nikolaos Salavrakos, Adina-Ioana Vălean, Rainer Wieland, Cecilia 
Wikström, Tatjana Ždanoka

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

Sonia Alfano, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Marian Harkin, Ryszard Antoni Legutko, Paul Murphy, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Jill Evans, Sylvie Guillaume, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ádám Kósa, Jan Kozłowski, Sarah Ludford, Elisabeth Morin-Chartier

193 (3)

Jean-Paul Besset, Chris Davies, Pat the Cope Gallagher, Gabriel Mato Adrover

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) 27.2.2012
(2) 28.2.2012

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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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

Italian authorities Gianluca Aceto, Guiseppe D'Acunzi, Abele Benevento, Giovanni Fortunato, Domenico Gambacorta, Felicio 
de Luca, Giovanna Napolitano, Raimondo Santacroce, Celeste Taranto

Petitioners Richard Buxton, Camilo Cela Elizagarate, Anouk Delafortrie, Roberto Ferrigno, Rodney Maile, Maite 
Merino, Jesús Raúl Navarro Serrano, Robert Pocock, Ignacio Ruipérez Arregui

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 (*)

Joachim D'Eugenio, Karl Falkenberg, William Floyd, Barbara Focquet, David Grimeaud, Sibylle Grohs, Gabriele Kremer, Rikke 
Nielsen, Brendan O'Shea, Christos Theophilou, Béatrice Thomas, Anne Wlazlo

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

Nick Catephores

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Permanent 
Representation of 
Spain to the EU

M.T. Collantes

Permanent 
Representation of 
Italy to the EU

Alberto Comito

Austrian Parliament Wolfgang Pirklhuber

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, Elena Martin Alonso, Francisco Matos, Virginie Remacle

Nicolaida Khier, Oana Matei, Kariman Milyamin, Ambroise Perrin, 

Airis Meier

David Batt, Kamila Wrzesinska

Kjell Sevon

Elvira Hernández

Glykeria Bismpa



PE483.861v01-00 14/14 PV\895087BG.doc

BG

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

  

  

  

  

  

  

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

Matteo Menegatti

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/ 
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