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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)0319

ПРОТОКОЛ
Заседание от 19 март 2012 г., 15.00 ч.-18.30 ч.,

и 20 март 2012, 09.00 ч.-12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 19 март 2012 г., понеделник, в 15.10 ч., под 
председателството на Elena Băsescu (заместник-председател).

1. Приемане на проекта на дневен ред PETI_OJ(2012)207_1

Заместник-председателят съобщи, че точка 5 е изместена след точка 6 по искане на 
член на комисията.
Проектът на дневен ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Заместник-председателят приветства завръщането в комисията на Jarosław Leszek 
Wałęsa. 
Тя съобщи и че председателят ще отсъства за час същия ден и за част от заседанието на 
20 март, поради съвпадение с друго заседание на комисията по регионално развитие, 
където е задължена да присъства като докладчик в сянка.
Вносителите на петиции ще присъстват за точки 9, 14, 15, 16, 17 и 18. Националните 
органи ще присъстват за точка 15.

3. Други въпроси

Няма.

В присъствието на Европейската комисия

4. Становище относно прилагането на законодателството на ЕС относно 
водите преди приемането на необходимия цялостен подход към 
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предизвикателствата пред Европа в областта на водите (2011/2297(INI) -
ENVI). Докладчик: CHOUNTIS (GUE): разглеждане на проектостановището

Оратори: заместник-председателят, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos 
Salavrakos и Marco Gasparinetti (Европейска комисия).

Докладчикът подчерта стойността на водата като универсално право, общ 
ресурс и обществено благо, което не трябва да бъде използвано за източник на 
приходи. Той посочи пет основни въпроса, които трябва да бъдат обхванати в 
становището, а именно изпълнението на Рамковата директива за водите от 
държавите членки, наличието на вода, качеството на водите (замърсяване), 
потенциалните конфликти с други политики (например с икономическата 
политика) и участието на гражданите.

Европейската комисия поздрави докладчика за качеството на 
проектостановището и подчерта, че изпълнението е от основно значение. Тя 
отбеляза също, че предстои оценка на Рамковата директива за водите и на 
Рамковата директива за качеството на въздуха. Въпреки това, тя изрази 
несъгласие с твърденията, изказани в проектостановището, че действията й са 
били „пасивни“ и „отстъпателни“ по отношение на налагането на политика за 
водите.

Комисията посочи, че становището трябва да обхваща пречистването на 
отпадъчните и замърсяването на подпочвените води и настоя, че Европейската 
комисия трябва да наложи спазването на законодателството по-активно и 
решително.  

5. Петиция 195/2011, внесена от Baudilio Ros Prat, с испанско гражданство, от 
името на „San Isidro Catalan Agricultural Institute“, относно проекта Segarra-
Garrigues за изграждане на напоителни канали в Лерида

Оратори: заместник-председателят, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter 
Jahr и José M. Hernandez Luque (Европейска комисия).

Комисията не е наясно с точното естество на разглеждания въпрос и на отговора 
на Европейската комисия.

Решение: Петицията остава открита. Изиска Европейската комисия да поясни 
съобщението си до членовете от 26 октомври 2011 г.

6. Петиция 93/2011 внесена от Claude Coste, с френско гражданство, от името 
на „Association contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement“, 
относно пречистване на дъждовните отпадъчни води за защита на 
повърхностните води във Франция

Оратори: заместник-председателят, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis 
и José Rizo Martin (Европейска комисия).

Европейската комисия подчерта, че не съществува необходимост от 
допълнително законодателство, а е нужно да се приложи правилно действащото 
такова 
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Решение: Петицията остава открита. Комисията ще изпрати писмо до вносителя 
на петицията, с искане за допълнителна информация и конкретни подробности, 
за да се оценят по-добре основните въпроси.

7. Становище относно 20 основни въпроса, предизвикващи безпокойство сред 
европейските граждани и предприятия във връзка с функционирането на 
единния пазар, (IMCO) (2011/0000(INI)). Докладчик: BUSUTTIL (PPЕ): 
разглеждане на проектостановището

Оратори: заместник-председателят, Simon Busuttil, Peter Jahr и Jacek Golinski 
(Европейска комисия).

Комисията ще подчертае нуждата да се повиши осведомеността по отношение 
на правото на гражданите да внасят петиции. Европейската комисия поздрави 
докладчика относно проектостановището и оцени значението на доклада.

Заседанието продължи под председателството на Erminia Mazzoni (председател).

8. Доклад относно посещението за установяване на факти в Берлин (23-24
ноември 2011 г.): разглеждане

Точката беше отложена

9. Доклад относно посещението за установяване на факти в Румъния (23-26 
ноември 2011 г.): разглеждане (в присъствието на „Birdlife“ Румъния)

Оратори: председателят, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Kinga Göncz и Marina 
Cazacu (вносител на петиция).

Председателят на делегацията в Румъния отбеляза основните заключения на 
доклада, по които са били организирани предварителни обсъждания с участие на 
съответните членове. Въпреки това, сред членовете на комисията продължиха да 
съществуват известни разногласия относно съдържанието на изготвения работен 
документ. Беше договорено да се свика допълнително неформално заседание, за 
да може документът да се финализира с постигането на възможно най-широк 
консенсус.

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

20 март 2012 г.

Заседанието беше открито в 9.09 ч., вторник, 20 м а р т  2012 г., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

11. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

1. Разглеждане на изпълнението на процедурата за „непетиции”
Координаторите се запознаха със становището на Правната служба, което 
изразява опасения относно законността на съществуващата процедура, а след 
размяна на мнения подкрепиха предложението на групата на Европейската 
народна партия (Християндемократи) да се измени определението „непетиция“ 
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и да се промени процедурата, за да бъде сигурно, че решенията относно 
съмнителни искания се вземат от членовете на комисията, а не от 
административен отдел. Координаторите се съгласиха да се върнат към този 
проблем по време на следващото заседание, с искане дотогава, в консултация 
със съответните служби, секретариатът да предложи алтернативна процедура, 
която после да бъде изпратена на правната служба, за се гарантира 
законосъобразността й.

2. Разглеждане и препоръки относно петиция 0301-11 относно въздушната 
катастрофа над Смоленск
Координаторите се съгласиха да обявят петицията за допустима и се запознаха с 
критериите, описани в становището на Правната служба. Решението, относно 
което трябва да се предложи допълнително разглеждане, беше отложено за 
следващото заседание на координаторите.

3. Искане за обявяване на петиции за допустими по извънредната 
процедура 
Петиции 0116/2012, 0142/2012, 0203/2012 и 0223/2012, относно ACTA, бяха 
обявени за допустими.

Петиция 0197/2012, относно ново сметище в Корколле, Лацио, беше обявена за 
допустима.

4. Резултат от заседанието на неформалната работна група относно правата 
на собственост в Испания и Ley de Costas
Carlos José Iturgaiz Angulo докладва относно първите разисквания на работната 
група, към които е проявен голям интерес и на които се е постигнало съгласие с 
предложението на министъра на околната среда, земеделието и морските работи 
на Испания, изразено в писмото му до председателя на комисията, да се 
организира среща с генералния директор по въпросите свързани с крайбрежните 
райони. Председателят ще изпрати писмен отговор с предложение за 
подходящите дати.

5. Информация относно срещата на председателя на комисията с 
председателя Шулц
Председателят докладва относно срещата си с председателя Мартин Шулц и 
дискусията им относно петицията за единствено седалище и ролята, която 
комисията по петиции би искала да има по отношение на организирането на 
изслушванията, съгласно разпоредбите на Регламента относно гражданската 
инициатива.

6. Командировки през 2012 г.
След размяна на мнения беше припомнено, че посещенията в Испания, Франция, 
Италия и Полша през 2012 г. са били договорени още миналата година. Освен 
това от координаторите беше поискано да представят пред председателя и 
секретариата по-подробни предложения по тези командировки или други, така 
че предложенията да могат да бъдат окончателно съгласувани до следващото 
заседание на координаторите, заедно с целите на посещението, датите, 
маршрута и вероятните участници, вземайки предвид вече предприетите 
посещения. Секретариатът беше приканен да изготви за следващото заседание 
документ, който да обединява всички тези предложения.
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7. Други въпроси
Няма.

Оратори: председателят, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. 
Merkies и Victor Boştinaru.

12. Становище относно Европейската година на гражданите (2013 г.) 
(2011/0217(COD)). Докладчик: SALAVRAKOS (EFD): разглеждане на 
предложенията за изменения и приемане на проектостановище

Приети изменения: Компромисно изменение 1, 53, 67, 56, компромисно изменение 2, 
15, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 68, компромисно изменение 3, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, 
компромисно изменение 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 
10, 39, компромисно изменение 5, компромисно изменение 6, 45, 46, 12, 13, 47, 22.
Отпаднали изменения: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Отхвърлени изменения: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 36, 
40.
Оттеглени изменения: 76, 81
Становището беше прието с 21 гласа „за“, 1 глас „против“ и 0 „въздържали се“.

13. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции през 2011 г. 
(чл. 202(8)) 2011/2317(INI)). Докладчик: CHICHESTER (ECR): Първа 
размяна на мнения

Оратори: председателят, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda и 
Carlos José Iturgaiz Angulo.

Членовете подчертаха важността на споменаването на специфичните случаи и 
осигуряването на балансирана перспектива, в случаите на петиции с географски 
характер.

Заседанието продължи под председателството на Carlos José Iturgaiz Angulo 
(заместник-председател).

14. Петиция 1327/2010, внесена от Maurice Wintz, с френско гражданство, от 
името на сдруженията „Alsace Nature“ и „GCO non merci“, подкрепена от 3 
подписа, относно декрет на френското правителство от 23 януари 2008 г., 
който обявява строителните работи на големия западен обход A355 на 
Страсбург за обществено полезни и неотложни
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: заместник-председателят, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc 
Hubec (вносител на петиция), Amélie Chalte (вносител на петиция) и Joseph van 
der Stegen (Европейската комисия).

Решение: Петицията остава открита. Комисията ще изиска допълнителна 
информация от френските органи.

Заседанието продължи под председателството на Elena Băsescu (заместник-
председател).
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15. Петиция 161/2006, внесена от Dan Brennan, с ирландско гражданство, 
относно замърсяване на околната среда в Килкени (Ирландия) и неговото 
въздействие върху местното животновъдство
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: заместник-председателят, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán 
Kelly, Ana Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (вносител на петиция), 
James J Leahy (вносител на петиция), Simon White (вносител на петиция), 
Michael Sheridan (ирландски органи), Simon More (ирландски органи), Kieran 
O'Brien (ирландски органи) и Keir McAndrew (Европейска комисия).

Членовете останаха притеснени относно твърденията за нередности и 
неточности в разследването на ирландските органи по случая, особено по 
отношение на резултатите от лабораторните изследвания. Комисията сметна 
отговора на Европейската комисия за незадоволителен и пожела да предостави 
цялата документация на отделна агенция, за независимо проучване.

Решение: Петицията ще остане открита и комисията ще изиска от Европейската 
комисия да представи допълнителна информация. Вероятно с помощта на 
тематичния отдел, комисията ще проучи възможността да поиска независима 
оценка, за проверка на всички факти и изходни данни, подадени от вносителите 
на петицията и ирландските органи.

16. Петиция 798/2004, внесена от Nicola Leugio, с италианско гражданство, 
относно бракониерството в Малта 
и
Петиция 334/2005, внесена от Kevin Sourd, с френско гражданство, 
подкрепена от 3 подписа, относно избиването на птици в Малта,
и
Петиция 0886/2005, внесена от Hugues FANAL, с белгийско гражданство, от 
името на Белгийското кралско дружество за защита на птиците (LRBPO), 
относно транспонирането на Директива 79/409/EИО относно опазването на 
мигриращите птици от страна на малтийските органи
(в присъствието на вносителя на петицията),
и
Петиция 530/2006, внесена от Lutz Blume, с германско гражданство, относно 
избиването на птици в Малта,
и
Петиция 1091/2007, внесена от г-н Seamus Feeney, с ирландско гражданство, 
относно лова на защитени прелетни птици в Малта и Кипър,
и
Петиция 1374/2010, внесена от Bernhard Vetter, с германско гражданство, 
относно незаконен лов на мигриращи птици в редица държави - членки на 
ЕС

Оратори: заместник-председателят, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont 
(вносител на петиция) и Peter Koller (Европейска комисия).

Членовете на комисията счетоха за важно да продължат да наблюдават въпроса, 
въпреки че Европейската комисия изрази задоволството си от мерките, взети от 
националните органи.
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Решение: Петицията остава открита. Ситуацията ще остане под наблюдението 
както на комисията по петиции, така и на Европейската комисия.

17. Петиция 1518/2008, внесена от Ирина Матеева, с българско гражданство, от 
името на Българското дружество за защита на птиците, относно 
неизпълнението от страна на българските органи на разпоредбите във 
връзка със специалните защитени зони, съгласно Директива 79/409/ЕИО на 
Съвета относно опазването на дивите птици
(в присъствието на вносителя на петицията)
и
Петиция 997/2007, внесена от Ивайло Иванов, с българско гражданство, от 
името на Българското дружество за защита на птиците, подкрепена от 6 
подписа, относно неправилното транспониране на мрежата „НАТУРА 2000“ 
в България в резултат на нарушаване на Директивата за птиците и 
Директивата за местообитанията,
и
Петиция 1503/2007, внесена от Йордан Стаменов Лазов, с българско 
гражданство, относно опазването на околната среда в България

Оратори: Ana Miranda, Ирина Матеева (вносител на петиция) и Росица Пенчева 
(Европейска комисия).

Комисията приветства доклада на Европейската комисия за непрекъснатия 
диалог с националните органи. Европейската комисия добави, че е постигнат 
сериозен напредък.

Решение: Петицията остава открита. Комисията ще изиска допълнителна 
информация от Европейската комисия и ще продължи да наблюдава развитието.

18. Петиция 1044/2011, внесена от Joanna Swabe, с британско гражданство, от 
името на „Humane Society International“, подкрепена от 22 подписа, относно 
препоръката на канадското правителство във връзка с арбитражен съвет 
на Световната търговска организация относно прилагането на Регламент 
(ЕО) № 1007/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно 
търговията с тюленови продукти
(в присъствието на вносителя на петицията)

Оратори: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (вносител на петиция) и 
Kristofer Du Rietz (Европейска комисия).

Комисията изрази несъгласието си с мнението на Европейската комисия, че не е 
уместно да се поставят под съмнение преговорите за свободна търговия между 
ЕС и Канада, ако Канада не се откаже от възражението си в Световната 
търговска организация. Комисията осъзнава трудностите, но поиска и гъвкавост, 
за да се разгледат възможностите.

Решение: Петицията остава открита. Комисията ще изпрати писмо до члена на 
Европейската комисия, отговарящ за търговията, обясняващо позицията й и 
изискващо писмен отговор.
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19. Петиции по точка Б

Разглеждането на петиции 851/2007, 958/2007, 1028/2007, 206/2009, 951/2008, 
1477/2008, 230/2009, 458/2009, 458/2010, 1053/2010, 1313/2010, 1457/2010, 
1593/2010, 1615/2010, 31/2011, 521/2011, 701/2011, 747/2011, 753/2011, 800/2011, 
870/2011, 953/2011 и 973/2011 беше приключено въз основа на информацията,
предоставена в писмен вид от Европейската комисия.

Разглеждането на петиция 692/2011 остава открито.

Разглеждането на петиция 791/2011 остава открито.

20. Дата и място на следващото заседание

24 април 2012 г., 9.00 - 12.30 ч. и 15.00 - 18.30 ч., Брюксел

Заседанието беше закрито в 12.25 ч.

Приложения:
Списък с петициите, обявени за допустими на последното заседание 27-28 февруари 
2012 г.
Списък с петициите, които предстои да бъдат оттеглени, приключени или разгледани 
отново в съответствие с приложението към докладните записки на председателя.
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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 (*)

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

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

Heinz K. Becker (2), Philippe Boulland (2), Simon Busuttil (1-2), Peter Jahr (1-2), Lena Kolarska-Bobińska (2), Mariya Nedelcheva (2), 
Jarosław Leszek Wałęsa (1-2), Rainer Wieland (1), Victor Boştinaru (1-2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (2), 
Margrete Auken (1-2), Ana Miranda (2), Tatjana Ždanoka (1), Giles Chichester (2), Ryszard Antoni Legutko (1-2), Nikolaos Salavrakos 
(1-2), Nikolaos Chountis (1)

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

Zoltán Bagó (2), Cristian Dan Preda (2), Kinga Göncz (1-2), Phil Prendergast (2), Norica Nicolai (2), Sandrine Bélier (2), Gerald Häfner 
(2), Keith Taylor (2), Angelika Werthmann (2)

187 (2)

Mario Pirillo (2)

193 (3)

Esther Herranz García (1), Mairead McGuinness (2), Seán Kelly (2), Peter Skinner (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 19.3.2012
(2) 20.3.2012
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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

Daniel Pullan, Martina Cazacu, Daniel Brennan, James Crilly, James Leahy, Simon White, Jean-Claude Beaumont, Irina Mateeva, 
Joanna Swabe, Padraig Walshe

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 (*)

Gabriele Kremer, Anna Wlazlo, Daniela Andrei, Ctibor Kocman, Maria Mihailesen, Marco Gasparinetti, José M. Hernández Luque, 
José Rizo Martín, Jacek Golinski, Joseph van Der Stegen, Keir McAndrew, Peter Koller, Rositsa Pencheva, Kristofer Du Rietz, 
William Floyd

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

Brian Kilgallen, Michael Sheridan, Simon More, Kieran O'brien, Irish Permanent Representation
Maria Mihailescu, Romanian Permanent Representation

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

Virginie Remacle, Leo Cox

Oana Matei, Ambroise Perrin

Airis Meier

David Batt

Kjell Sevon

Glykeria Bismpa
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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

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/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

David Lowe, Karen Chioti, Carolyn Leffler-Roth, Georgiana Sandu, Ivette Tarrida, Johannes Heezen, Giorgio Mussa, Arnaldo Pinto, 
Francesco Calazzo, Angel Ardaiz, Lilla Pinter, Kameliya Velcheva,

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

Sybille Pecsteen

* (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


