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Commissie verzoekschriften
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NOTULEN
Vergadering van 19 maart 2012, 15.00 - 18.30 uur

en 20 maart 2012, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 19 maart 2012 om 15.10 uur geopend onder 
voorzitterschap van Elena Băsescu, ondervoorzitter.

1. Aanneming van de ontwerpagenda PETI_OJ(2012)207_1

De ondervoorzitter deelt mee dat, op verzoek van een commissielid, punt 5 is verzet na punt 
6.
De ontwerpagenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De ondervoorzitter verwelkomt de terugkeer van Jarosław Leszek Wałęsa in de commissie. 
Zij kondigt tevens aan dat de voorzitter vandaag een uur afwezig zal zijn en ook voor een deel 
van de vergadering op 20 maart vanwege de vergadering van een andere commissie (REGIO) 
waar zij als schaduwrapporteur bij aanwezig moet zijn.
Indieners zullen aanwezig zijn bij agendapunten 9,14, 16, 17 en 18. Nationale autoriteiten zijn 
aanwezig bij agendapunt 15.

3. Rondvraag

Geen opmerkingen.

In aanwezigheid van de Commissie
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4. Advies over de uitvoering van de EU-waterwetgeving in afwachting van een 
noodzakelijke algemene aanpak van de Europese uitdagingen op het gebied van 
water (2011/2297(INI) – ENVI) Rapporteur: CHOUNTIS (GUE): behandeling 
ontwerpadvies

Sprekers: de ondervoorzitter, Nikolaos Chountis, Margrete Auken, Nikolaos 
Salavrakos, Marco Gasparinetti (Commissie).

De rapporteur benadrukt dat water een universeel recht is, een gemeenschappelijke 
hulpbron en collectief goed dat niet zou moeten worden gebruikt als inkomstenbron. 
Hij wijst op vijf belangrijke kwesties die in het advies zouden moeten worden 
besproken, namelijk de uitvoering door de lidstaten van de Kaderrichtlijn water, de 
beschikbaarheid van water, waterkwaliteit (verontreiniging), mogelijke strijdigheid 
met ander beleid (zoals economisch beleid), en de participatie van burgers.

De Commissie looft de rapporteur voor de kwaliteit van het ontwerpadvies en 
benadrukt dat uitvoering een belangrijk punt van zorg is. De Commissie merkt tevens 
op dat een effectbeoordeling van de Kaderrichtlijn water en de Kaderrichtlijn 
luchtkwaliteit aanstaande is. De Commissie is het niet eens met de opmerkingen in het 
ontwerpadvies dat de acties van de Commissie met betrekking tot de handhaving van 
het waterbeleid "passief" en "tegemoetkomend" zijn geweest.

De commissie merkt verder op dat het advies betrekking zou moeten hebben op de 
behandeling van afvalwater en verontreiniging van grondwater en benadrukt dat de 
Commissie de wetgeving actiever en strenger moet handhaven.  

5. Verzoekschrift 195/2011 van Baudilio Ros Prat (Spaanse nationaliteit), namens 
het Catalaans landbouwinstituut San Isidro, over het bevloeiingsproject met 
water uit het Segarra-Garrigueskanaal in Lerida

Sprekers: de ondervoorzitter, Esther Herranz García, Margrete Auken, Peter Jahr, José 
M. Hernandez Luque (Commissie).

Het is de commissie niet duidelijk wat het precieze karakter is van de onderhavige 
kwestie en het antwoord daarop van de Commissie.

Besluit: Openhouden. Verzoekt de Commissie haar mededeling aan de leden van 26 
oktober 2011 te verduidelijken.

6. Verzoekschrift 93/2011, ingediend door Claude Coste (Franse nationaliteit), 
namens "Association contre les inondations, défense de l'eau et de 
l'environnement", over behandeling van overtollig regenwater ter bescherming 
van de oppervlaktewateren in Frankrijk

Sprekers: de ondervoorzitter, Margrete Auken, Peter Jahr, Nikolaos Chountis, José 
Rizo Martin (Commissie).

De Commissie benadrukt dat er geen behoefte is aan nadere wetgeving, maar dat er een 
correcte uitvoering van bestaande wetgeving nodig is.

Besluit: Openhouden. De commissie stuurt een brief naar de indiener met het verzoek 
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om meer gedetailleerde informatie om de belangrijkste kwesties beter te kunnen 
beoordelen.

7. Advies over de "20 belangrijkste punten van zorg van de Europese burgers en 
ondernemingen inzake de werking van de interne markt" (IMCO) 
(2011/0000(INI)) Rapporteur: BUSUTTIL  (PPE): behandeling ontwerpadvies

Sprekers: de ondervoorzitter, Simon Busuttil, Peter Jahr, Jacek Golinski (Commissie).

De commissie legt de nadruk op de noodzaak van een grotere bewustwording van het 
petitierecht van de burger. De Commissie looft de rapporteur voor het ontwerpadvies 
en heeft de kwaliteit daarvan op prijs gesteld.

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

8. Verslag over het informatiebezoek aan Berlijn (23-24.11.2011): behandeling

Dit punt wordt uitgesteld.

9. Verslag over het informatiebezoek aan Roemenië (23-26.11.2011): 
gedachtewisseling (in aanwezigheid van Birdlife Romania)

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Kinga Göncz, Marina 
Cazacu (indiener).

De voorzitter, die de delegatie tijdens het bezoek aan Roemenië heeft voorgezeten, zet 
de belangrijkste conclusies uiteen van het verslag, waarover een voorafgaande 
discussie tussen de betrokken leden is geweest. Er zijn echter enkele 
meningsverschillen blijven bestaan tussen de leden van de commissie over de inhoud 
van het werkdocument. Overeengekomen is om nog een informele bijeenkomst te 
organiseren en een zo breed mogelijke overeenstemming met betrekking tot het 
document te bereiken. 

10. Van 17.30 – 18.30 uur Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

20 maart 2012

De vergadering wordt op dinsdag 20 maart 2012 om 9.09 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni, voorzitter.

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

1. Gedachtewisseling over de uitvoering van de "niet-verzoekschriften"-
procedure
De coördinatoren nemen kennis van het standpunt van de juridische dienst waarin 
twijfels worden geuit over de juridische houdbaarheid van de bestaande procedure en 
stellen zich, na een gedachtewisseling, achter het standpunt van de EPP om de 
definitie "niet-verzoekschriften" en de procedure daaromtrent te wijzigen om ervoor te
zorgen dat besluiten over aanvechtbare verzoeken door de leden van de commissie 
worden genomen en niet door een administratieve eenheid. De coördinatoren zijn het 
erover eens om dit onderwerp op de agenda van de volgende vergadering te zetten en 
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ondertussen het secretariaat te vragen om een andere procedure, in overleg met de 
betrokken diensten, op te stellen, en deze door de juridische dienst op wettigheid te 
laten controleren.

2. Gedachtewisseling en aanbevelingen over verzoekschrift 03101-11 met 
betrekking tot de vliegramp van Smolensk.
De coördinatoren verklaren het verzoekschrift ontvankelijk en hebben kennis genomen 
van de in het advies van de Juridische Dienst beschreven criteria. Een besluit over 
welk vervolg dat hieraan moet worden gegeven, is uitgesteld tot de volgende 
vergadering van coördinatoren.

3. Verzoek volgens de spoedprocedure betreffende de ontvankelijkheid van 
verzoekschriften 
Verzoekschriften 0116/2012, 0142/2012, 0203/2012 en 0223/2012, over ACTA, zijn 
ontvankelijk verklaard.

Verzoekschrift 0197/2012, over een nieuwe stortplaats in Corcolle, Lazio, is 
ontvankelijk verklaard.

4. Resultaat van de vergadering van de informele werkgroep over Spaanse 
eigendomsrechten en de Ley de Costas
Carlos José Iturgaiz Angulo brengt verslag uit over de eerste bijeenkomst van de 
werkgroep die goed is bijgewoond en waar overeenstemming is bereikt over het de 
brief aan de commissievoorzitter opgenomen voorstel van de Spaanse minister voor 
milieuzaken om de directeur-generaal voor kustzaken te ontmoeten. De voorzitter zal 
een schriftelijk antwoord sturen met geschikte data.

5. Informatie over de vergadering van de voorzitter met voorzitter Schultz
De voorzitter doet verslag van haar vergadering met voorzitter Martin Schulz, over 
hun gedachtewisseling met betrekking tot de "één zetel-petitie"en over de rol die PETI 
zou willen spelen bij de organisatie van de hoorzittingen over de verordening 
betreffende het Europees burgerinitiatief.

6. Dienstreizen in 2012
Na een gedachtewisseling wordt eraan herinnerd dat reeds vorig jaar is besloten tot de 
bezoeken aan Spanje, Frankrijk, Italië en Polen in 2012. Voorts wordt de 
coördinatoren gevraagd om aan de voorzitter en het secretariaat meer gedetailleerde 
suggesties te doen voor deze of eventueel andere bezoeken, waaronder de 
doelstellingen van de bezoeken, data, trajecten en waarschijnlijke deelnemers waarbij 
rekening wordt gehouden met de voorgaande bezoeken, zodat vervolgens de 
voorstellen kunnen worden aangenomen in de volgende coördinatorenvergadering. 
Het secretariaat is gevraagd om voor de volgende vergadering een document op te 
stellen waarin al deze suggesties zijn opgenomen.

7. Rondvraag
Geen opmerkingen.

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken, Peter Jahr, Gerald Häfner, Judith A. 
Merkies, Victor Boştinaru.
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12. Advies over het Europees jaar van de burgers (2013) (2011/0217(COD)) 
Rapporteur: SALAVRAKOS  (EFD): Behandeling en goedkeuring 
ontwerpadvies

Goedgekeurde amendementen: Compromis 1, 53, 67, 56, Compromis 2, 15, 59, 60, 63, 64, 
65, 66, 68, Compromis 3, 72, 18, 19, 73, 74, 75, 77, Compromis 4, 20, 83, 23, 24, 25, 26, 1, 2, 
3, 4, 29, 31, 33, 5, 34, 7, 37, 38, 9, 10, 39, Compromis 5, Compromis 6, 45, 46, 12, 13, 47, 22.
Vervallen amendementen: 49, 50, 51, 52, 14, 57, 16, 69, 78, 79, 80, 41, 42, 11, 43, 44.
Verworpen amendementen: 21, 48, 54, 55, 58, 61, 62, 70, 71, 17, 82, 27, 28, 30, 32, 6, 35, 8, 
36, 40.
Ingetrokken amendementen: 76, 81
Het advies wordt goedgekeurd met 21 stemmen voor, 1 tegen bij 0 onthoudingen.

13. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2011 
(Artikel 202, lid 8, van het Reglement) (2011/2317(INI)) Rapporteur: 
CHICHESTER (ECR): Eerste gedachtewisseling

Sprekers: de voorzitter, Giles Chichester, Margrete Auken, Cristian Dan Preda, Carlos 
José Iturgaiz Angulo.

Leden benadrukken het belang om specifieke zaken te noemen en van een evenwichtig 
perspectief in de zin van de geografische herkomst van verzoekschriften.

De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José Iturgaiz Angulo, 
ondervoorzitter.

14. Verzoekschrift 1327/2010, ingediend door Maurice Wintz (Franse nationaliteit), 
namens de vereniging "Alsace Nature" en de actiegroep "GCO non merci", 
gesteund door 3 medeondertekenaars, over het decreet van de Franse regering 
van 23 januari 2008 over het openbare nut en de dringende noodzaak van de 
werkzaamheden voor de autosnelweg A355, de westelijke rondweg om 
Straatsburg
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: de ondervoorzitter, Sandrine Bélier, Philippe Boulland, Luc Hubec 
(indiener), Amélie Chalte (indiener), Joseph van der Stegen (Commissie).

Besluit: Openhouden. De commissie zal nadere informatie opvragen bij de Franse 
autoriteiten.

De vergadering wordt voortgezet onder voorzitterschap van Elena Băsescu, ondervoorzitter.

15. Verzoekschrift 161/2006, ingediend door Dan Brennan (Ierse nationaliteit), over 
vervuiling in Kilkenny (Ierland) en de gevolgen hiervan voor plaatselijke 
veeboerderijen
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: de ondervoorzitter, Phil Prendergast, Mairead McGuinness, Seán Kelly, 
Ana Miranda, Angelika Werthmann, James Crilly (indiener), James J Leahy 
(indiener), Simon White (indiener), Michael Sheridan (Ierse autoriteiten), Simon More 
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(Ierse autoriteiten), Kieran O'Brien (Ierse autoriteiten), Keir McAndrew (Commissie).

De leden blijven bezorgd over de vermeende onregelmatigheden en 
onnauwkeurigheden in het onderzoek door de Ierse autoriteiten van de kwestie , met 
name in verband met laboratoriumproeven. De commissie vindt het antwoord van de 
Commissie onvoldoende en is bereid om alle documentatie bij een speciaal agentschap 
in te dienen voor een onafhankelijk onderzoek.

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten en de commissie 
zal de Europese Commissie om nadere informatie verzoeken. De commissie zal de 
mogelijkheid onderzoeken voor een onafhankelijke beoordeling, eventueel door de 
afdeling beleidsondersteuning, om alle feiten en achtergrondgegevens afkomstig van 
de indieners en de Ierse autoriteiten nader te bekijken.

16. Verzoekschrift 798/2004 ingediend door Nicola Leugio (Italiaanse nationaliteit) 
over stroperij in Malta, en
Verzoekschrift 334/2005 ingediend door Kevin Sourd (Franse nationaliteit), 
gesteund door 3 medeondertekenaars, over de slachting van vogels in Malta, en
Verzoekschrift 886/2005, ingediend door Hugues Fanal (Belgische nationaliteit), 
namens de Ligue Royale Belge pour la Protection des Oiseaux (LRBPO), over de 
omzetting van Richtlijn 79/409/EEG inzake de bescherming van trekvogels door 
de Maltese overheid
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 530/2006, ingediend door Lutz Blume (Duitse nationaliteit), over 
het doden van vogels in Malta, en
Verzoekschrift 1091/2007, ingediend door Seamus Feeney (Ierse nationaliteit), 
over het jagen op beschermde trekvogels op Malta en Cyprus, en
Verzoekschrift 1374/2010, ingediend door Bernhard Vetter (Duitse nationaliteit), 
over illegale jacht op trekvogels in een aantal lidstaten van de EU

Sprekers: de ondervoorzitter, Ana Miranda, Jean-Claude Beaumont (indiener), Peter 
Koller (Commissie).

De leden van de commissie vinden het belangrijk de kwestie te blijven volgen, ook al 
heeft de Commissie haar tevredenheid geuit over de door de nationale autoriteiten 
genomen maatregelen.

Besluit: Openhouden. Zowel de commissie als de Commissie blijft de situatie van 
nabij volgen.

17. Verzoekschrift 1518/2008, ingediend door Irina Mateeva (Bulgaarse 
nationaliteit), namens de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, over het 
niet-uitvoeren door de Bulgaarse overheid van de bepalingen over speciale 
beschermde gebieden zoals vastgelegd in Richtlijn 79/409/EEG van de Raad 
inzake het behoud van de vogelstand
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 997/2007, ingediend door Ivailo Ivanov (Bulgaarse nationaliteit), 
namens de Bulgaarse vereniging voor vogelbescherming, gesteund door 6 
medeondertekenaars, over de onjuiste omzetting van het Natura 2000-netwerk in 
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Bulgarije als gevolg van schending van de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn, en
Verzoekschrift 1503/2007, ingediend door Lazov Yordan Stamenov (Bulgaarse 
nationaliteit), over milieubescherming in Bulgarije

Sprekers: Ana Miranda, Irina Mateeva (indiener), Rositsa Pencheva (Commissie).

De commissie is ingenomen met het verslag van de Commissie over de doorlopende 
dialoog met de nationale autoriteiten. De Commissie voegt eraan toe dat een 
aanzienlijke vooruitgang is geboekt.

Besluit: Openhouden. De commissie zal de Europese Commissie om nadere 
informatie verzoeken en de ontwikkelingen blijven volgen.

18. Verzoekschrift 1044/2011, ingediend door Joanna Swabe (Britse nationaliteit), 
namens "Humane Society International", gesteund door 22 medeondertekenaars, 
over het verzoek van de Canadese regering om een WTO-bemiddelingsraad met 
betrekking tot de handhaving van Verordening (EG) nr. 1007/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende de handel in zeehondenproducten
(in aanwezigheid van de indiener)

Sprekers: Keith Taylor, Peter Skinner, Joanna Swabe (indiener), Kristofer Du Rietz 
(Commissie).

De commissie uit haar ongenoegen over het standpunt van de Commissie dat het niet 
passend is om de onderhandelingen over de vrijhandel tussen de EU en Canada te 
verbinden aan het intrekken door Canada van het beroep bij de WHO. De commissie 
begrijpt de moeilijkheden maar vraagt ook om de soepelheid om opties in overweging 
te nemen.

Besluit: Openhouden. De commissie zal een brief sturen naar de commissaris voor 
Handel waarin zij haar standpunt uiteenzet en om een schriftelijk antwoord verzoekt.

19. Verzoekschriften ingeschreven onder B

Verzoekschriften 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 and 973/2011 worden afgesloten op basis van de schriftelijke informatie van 
de Europese Commissie.

Verzoekschrift 692/2011 wordt niet afgesloten.

Verzoekschrift 791/2011 wordt niet afgesloten.

20. Datum en plaats volgende vergadering

24 april 2012, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 12.25 uur gesloten.
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Bijlagen:
Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (27-28 februari 2012) ontvankelijk 
zijn verklaard
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage bij de voorzittersbrief ingetrokken, 
afgesloten of heropend worden.
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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, 
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