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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 8 maja 2012 r. w godz. 9.15 – 12.35 i 15.15 – 18.03

BRUKSELA

Erminia Mazzoni (przewodnicząca) otworzyła posiedzenie we wtorek 8 maja 2012 r. o godz. 
9.15.

1. Przyjęcie porządku dziennego PETI_OJ 900609v02-00

Przed przedstawieniem uwag na temat porządku dziennego przewodnicząca poinformowała 
posłów, że była koordynatorka i czynna członkini komisji PETI Bairbre de Brún podjęła 
decyzję o rezygnacji z mandatu w Parlamencie z przyczyn zdrowotnych. Przewodnicząca 
przekazała Bairbre de Brún życzenia wszystkiego najlepszego i podziękowała jej za duże 
zaangażowanie w prace komisji. 

Porządek dzienny został rozdany we wszystkich językach i wprowadzono w nim kilka 
ważnych zmian dotyczących harmonogramu dyskusji:

 W następstwie rozmów ze składającymi petycje i z Komisją Handlu 
Międzynarodowego debatę w sprawie petycji dotyczących ACTA przełożonona 19 
czerwca. 

 W następstwie rozmów z komisarzem Marošem Šefčovičem zdecydowano, że 
popołudniowy porządek dzienny rozpocznie się od punktu 15., dotyczącego petycji w 
sprawie wysypiska śmieci w Corcolle, by w debacie na ten temat mogli wziąć udział 
składający petycję (dostosowanie do możliwości czasowych uczestników).

 Następnie około godz. 16.45 odbędzie się głosowanie w sprawie opinii przygotowanej 
przez posła V Boștinaru. 

 Dyskusja na temat sprawozdania z wizyty rozpoznawczej w Berlinie będzie ostatnim 
punktem porządku dziennego i rozpocznie się około godz.17.30.

 Składający petycje będą również obecni podczas omawiania punktów 4, 5 i 6.
 Podczas omawiania punktu 17. obecni będą trzej przedstawiciele Ministerstwa 
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Rolnictwa Bułgarii. 

Porządek dzienny został przyjęty.

2. Komunikaty przewodniczącej

Rozdano załącznik do uwag dla przewodniczącej, by posłowie mogli zgłaszać uwagi nt. 
ponownego otwarcia lub zamknięcia niektórych petycji z podanych powodów. 
Ponieważ nie zgłoszono uwag dotyczących tych zaleceń, uznano je za przyjęte.

3. Sprawy różne

Nie omawiano żadnych innych spraw.

4. Petycja 1268/2010, którą złożył Cristóbal Aguado Laza (Hiszpania) w imieniu 
Walenckiego Stowarzyszenia Rolników (ASAJA), w sprawie środków ochrony roślin, 
szkodników i chorób roślin

Głos zabrali: przewodnicząca, Cristóbal Aguado Laza (składający petycję), Bas Drukker 
(przedstawiciel Komisji, DG Sanco), Walter De Backer (przedstawiciel Komisji, DG Agri), 
Esther Herranz García, Vicente Miguel Garcés Ramón, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr

Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze 
informacje ze strony Komisji Europejskiej. Komisja Rolnictwa i Komisja Handlu 
Międzynarodowego zostaną poproszone o wydanie opinii. Ponadto wysłane zostaną pisma do 
komisarza ds. zdrowia i polityki konsumenckiej Johna Dalliego oraz do komisarza ds. 
rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa, aby zwrócić im uwagę na pilność i 
wagę sprawy. 

5. Petycja 338/2010, 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

Głos zabrali: przewodnicząca, Rafael Galvez Via (w imieniu składającego petycję), José 
Manuel Servert Martin (przestawiciel Komisji), Francisco Sosa Wagner, Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Peter Jahr, Margrete Auken, Victor Boştinaru, Vicente Miguel Garcés Ramón 

Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze 
informacje ze strony Komisji Europejskiej. Wysłane zostanie pismo do komisarza ds. 
środowiska Janeza Potočnika z wnioskiem, aby Komisja, niezależnie od toczącego się 
postępowania w sprawie naruszenia przepisów, pilnie skontaktowała się z nowym rządem 
Hiszpanii w celu zapobieżenia nieodwracalnych szkodom na ww. obszarach. Pismo w tej 
samej sprawie zostanie wysłane również do właściwych organów w Andaluzji. 

6. Petycja 1132/2009, którą złożył H.M. (Portugalia) w imieniu portugalskiego zrzeszenia 
przedsiębiorstw turystycznych „AETP”, w sprawie braku przejrzystości w związku 
z wnioskiem o wsparcie finansowe w ramach programów operacyjnych UE

Głos zabrali: przewodnicząca, H.M. (składający petycję), Armando Miranda Cardoso 
(przedstawicielka Komisji, DG Regio), Obhi Chatterjee (przedstawiciel Komisji, DG Comp)
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Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze 
informacje ze strony Komisji Europejskiej. Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji powinna 
bardziej szczegółowo zbadać kwestię pomocy państwa, a Dyrekcja Generalna ds. Polityki 
Regionalnej – przygotować argumenty pozwalające na zamknięcie procedury. Komisja 
powinna również skontaktować się z właściwymi organami portugalskimi. 
Pismo do władz Portugalii wystosowane zostanie za pośrednictwem Stałego 
Przedstawicielstwa Portugalii. 

7. Opinia w sprawie programu „Prawa i Obywatelstwo na lata 2014–2020” 
(COD 2011/0344) (LIBE), sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Adina-Ioana Vălean 
(ALDE)
(termin składania poprawek: 24 maja 2012 r.; rozpatrzenie poprawek: 19 czerwca 2012 r.; 
głosowanie: 12 lipca 2012 r.).

Głos zabrali: przewodnicząca, Norica Nicolai, Victor Boştinaru

W imieniu sprawozdawczyni projekt opinii przedstawiła Norica Nicolai. Wyraziła 
zadowolenie z faktu, że Komisja zamierza uprościć aktualne programy, i zaproponowała 
poszerzenie programu „Prawa i obywatelstwa” o nowe działania. Victor Boştinaru odczytał 
oświadczenie w imieniu Michaela Cashmana. 

8. Opinia w sprawie 28. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa Unii 
Europejskiej w 2010 r. (2011/2275(INI) (JURI), sprawozdawczyni komisji 
opiniodawczej: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)
(termin składania poprawek: 21 maja 2012 r.; głosowanie: 19 czerwca 2012 r.)

Głos zabrali: przewodnicząca, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Karl von Kempis 
(przedstawiciel Komisji)

Sprawozdawczyni przedstawiła projekt opinii, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania 
Karty praw podstawowych, postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego oraz współpracy pomiędzy Parlamentem i Komisją. 
Przedstawiciel Komisji zgodził się ze sprawozdawczynią, że zakres praw Karty należałoby 
dalej wyjaśniać obywatelom w ramach wspólnych działań Komisji i Parlamentu. Wyraził on 
zadowolenie z faktu, że artykuł 263, wprowadzony przez traktat lizboński, umożliwił Komisji 
skierowanie do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wniosku o nałożenie sankcji na 
państwa członkowskie spóźniające się z wdrażaniem, co stanowi uchybienie zobowiązaniom.

9. Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Berlinie (23–24 listopada 2011 r.)

Punkt przedyskutowano po południu o godz. 17.40 pod przewodnictwem wiceprzewodniczącej 
Eleny Băsescu. 

Głos zabrali: przewodnicząca, Iliana Malinova Iotova, Heinz K. Becker, Lena Kolarska-
Bobińska, Edward McMillan-Scott, Victor Boştinaru

Po wymianie poglądów członkowie delegacji postanowili odbyć kolejne posiedzenie, aby 
osiągnąć ogólne porozumienie przed następnym posiedzeniem komisji, na którym 
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przedstawią tekst uzgodniony. 

10. Sprawozdanie w sprawie wizyty rozpoznawczej w Rumunii (23–26 listopada 2011 r.)

Głos zabrali: przewodnicząca, Victor Boştinaru, Cristian Dan Preda, Roger Helmer, Gerald 
Häfner, Peter Jahr, Nikolaos Salavrakos

Przewodnicząca oświadczyła, że termin składania poprawek do dokumentu roboczego upływa 
w piątek 11 maja 2012 r. o godz. 12.00. 

* * *

Przewodnicząca Erminia Mazzoni wznowiła posiedzenie o godz. 15.15.

* * *

12. Komunikaty przewodniczącej dotyczące decyzji koordynatorów

Przewodnicząca oświadczyła, co następuje: 

a) Wyznaczenie sprawozdawców komisji opiniodawczej:
 grupa polityczna ECR przygotuje opinię w sprawie komunikatu Komisji „Lepsze 

wykorzystanie potencjału środków ochrony roślin środowiska UE […]” 
COM(2012)0095 (ENVI – komisja przedmiotowo właściwa);

 grupa polityczna ALDE przygotuje opinię w sprawie sprawozdania ze stosowania 
Karty praw podstawowych UE za 2011 r. COM(2012)0169 (LIBE – komisja 
przedmiotowo właściwa);

 grupa polityczna EFD przygotuje opinię w sprawie wytycznych dotyczących 
procedury budżetowej na rok 2013 – inne sekcje – Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich (BUDG – komisja przedmiotowo właściwa).

b) Rozpatrzenie i zatwierdzenie projektu krótkiej rezolucji w sprawie praw zwierząt
Rozpatrzono i zatwierdzono tekst krótkiej rezolucji w sprawie dobrostanu zwierząt, 
sporządzonej zgodnie z art. 202 ust. 2 Regulaminu. Rezolucja zostanie przesłana Konferencji 
Przewodniczących z wnioskiem o umieszczenie jej w porządku dziennym posiedzenia 
plenarnego jako części wspólnej debaty w sprawie sprawozdania z inicjatywy własnej, 
sporządzonego przez komisję AGRI („Strategia UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt 
2012–2015”), do którego komisja PETI sporządziła również projekt opinii (sprawozdawca: 
Victor Boştinaru).

c) Mianowanie członków wizyty rozpoznawczej do Niemiec i Republiki Czeskiej (3–6 
czerwca 2012 r.)

Przewodnicząca zwróciła się o niezwłoczne formalne wyznaczenie członków tej delegacji, 
najpóźniej do końca tygodnia. 

d) Zwiększenie dostępu do bazy danych „ePetition” dla członków komisji i 
sekretariatów grup politycznych
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Baza danych „ePetition” zostanie technicznie dostosowana w celu umożliwienia posłom i ich 
pracownikom oraz pracownikom grup politycznych pełnego dostępu do petycji, w tym petycji 
poufnych. Dostęp do petycji poufnych będzie wymagał od posłów zobowiązania się do 
przestrzegania obowiązków prawnych wynikających z przepisów o ochronie danych. 

e) Wnioski z posiedzenia nieformalnej grupy roboczej ds. praw własności w Hiszpanii 
oraz ustawy o strefie przybrzeżnej
Nieformalna grupa robocza odbyła posiedzenie z władzami hiszpańskimi w sprawie planów 
reformy obowiązującej ustawy o strefie przybrzeżnej. Prace trwają i osiągnięto już znaczący 
postęp. Do władz hiszpańskich wysłany zostanie kwestionariusz.

f) Wstępny projekt porządku dziennego posiedzenia w dniu 19 czerwca 
Wkrótce rozdany zostanie projekt porządku dziennego, który obejmuje następujące główne 
punkty: wystąpienie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rocznego 
sprawozdania za rok 2011 oraz sprawozdania specjalnego, dyskusja na temat petycji w 
sprawie ACTA.

g) Pismo skierowane przez Viviane Reding, wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej
Komisarz Viviane Reding przesłała przewodniczącej pismo informujące o planach Komisji 
Europejskiej odnośnie do zainicjowania konsultacji publicznej na temat sprawozdania w 
sprawie obywatelstwa UE w 2013 r., w celu zebrania pomysłów do nowych działań w 
usuwaniu trudności, na jakie napotykają obywatele UE w korzystaniu ze swoich praw 
unijnych. 
Komisja PETI zgodziła się zasadniczo z propozycjami i rozpatrzy możliwość włączenia ich 
do programu, w konsultacji z komisją LIBE, do której pismo to było również skierowane.

Głos zabrali: przewodnicząca, Peter Jahr, Carlos José Iturgaiz Angulo, Victor Boştinaru, 
Margrete Auken

13. Oświadczenie wiceprzewodniczącego Komisji i komisarza ds. stosunków 
międzyinstytucjonalnych i administracji Maroša Šefčoviča na temat aktualnych kwestii 
w ramach zorganizowanego dialogu, a następnie wymiana poglądów z posłami 

Głos zabrali: przewodnicząca, Maroš Šefčovič, Margrete Auken, Peter Jahr, Kinga Göncz, 
Gerald Häfner, Heinz K. Becker

Komisarz oświadczył, że Komisja symbolicznie zarejestruje pierwszą europejską inicjatywę 
obywatelską w dniu 9 maja (tytuł inicjatywy: Fraternité 2020 – Mobility. Progress. Europe) 
oraz że Komisja właśnie kończy ocenę pięciu innych inicjatyw. Organizatorzy 
proponowanych europejskich inicjatyw obywatelskich, które nie spełniają wymaganych 
kryteriów, zostaną poinformowani o procedurze składania petycji rozwiązania 
alternatywnego. Również sprawy objęte Traktatem Euratom mogą być kierowane 
bezpośrednio do Komisji Petycji. Komisarz wyraził zadowolenie z obecności komisji PETI na 
portalach mediów społecznych i stwierdził, że zamieszczane komunikaty zawierają wiele 
informacji i są bardzo użyteczne. Zwrócił się on do Parlamentu o poparcie wniosku Komisji 
w sprawie zwiększenia budżetu na rzecz szkół europejskich. Zaznaczył, że standardy 
dotyczące przekazywania informacji dla składających petycje, który skontaktowali się 
bezpośrednio z Komisją, są dokładnie takie same jak dla podmiotów wnoszących skargi. 

14. Opinia w sprawie strategii UE na rzecz ochrony i dobrostanu zwierząt 2012–2015 –
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rozpatrzenie poprawek (2012/2043(INI)) (AGRI), sprawozdawca komisji opiniodawczej: 
Victor Boştinaru (S-D)

Poprawki przyjęte: 3, 4, 5, 6, 9 (popr. ustna), 11, 12, 13, 15, 16 (część pierwsza), 17, 19, 21, 
22, 26, 27, 30, 31
Poprawki odrzucone: 1, 2, 7, 10, 14, 16 (część druga), 18, 23, 24, 25, 29
Poprawki wycofane: 20
Poprawki niepodlegające głosowaniu: 8, 28

Projekt opinii został przyjęty 17 głosami za, przy braku głosów przeciw i braku głosów 
wstrzymujących się. 

15. Petycja 197/2012, którą złożył Francesco Saltini (Włochy), w sprawie planowanego 
wysypiska śmieci blisko Rzymu w Corcolle, region Lacjum 

Głos zabrali: Francesco Saltini, Martino Tony Miele (składający petycję), Giuseppe 
Manganaro (przedstawiciel Komisji, DG ENVI), Giuseppe Pecoraro (prefekt Rzymu), Claudio 
Vesselli (dyrektor departamentu ds. ochrony środowiska, prowincja Rzym), Guido Milana, 
Margrete Auken, Niccolò Rinaldi

Przedstawiciele władz włoskich zaznaczyli, że wysypisko będzie działać tymczasowo (przez 
maksymalny okres 2 do 2,5 lat) i wykluczone będzie składowanie na nim odpadów 
organicznych. Komisarz Nadzwyczajny złożył wniosek o głębsze i bardziej kompleksowe 
badania, w szczególności pod kątem aspektów geologicznych i hydrologicznych, w celu 
właściwej oceny odpowiedniości lokalizacji wysypiska. 

Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta w oczekiwaniu na dalsze 
informacje ze strony Komisji Europejskiej oraz wyniki wizyty rozpoznawczej, którą komisja 
PETI odbędzie jesienią. 

16. Petycja 1221/2011, którą złożył G.K. (Łotwa), w sprawie naruszenia prawa do 
prywatności w porozumieniu ACTA (Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu 
towarami podrobionymi)
oraz
Petycja 116/2012, którą złożył Iwo Domeracki (Polska) w sprawie Umowy handlowej 
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi
oraz
Petycja 142/2012, którą złożył Mateusz Wójtowicz (Polska) w imieniu stowarzyszenia Forum 
Rdzawka (2 dodatkowe podpisy), w sprawie sprzeciwu wobec podpisania międzynarodowej 
umowy handlowej ACTA
oraz
Petycja 203/2012, którą złożył Joachim Scholz (Niemcy), w sprawie ACTA
oraz
Petycja 223/2012, którą złożył Alex Wilks (Wielka Brytania) w imieniu AVAAZ, z ponad 2,5 
mln podpisów, w sprawie ACTA

Ten punkt porządku dziennego przełożono na posiedzenie w dniu 19 czerwca. 
Od godz. 17.26 posiedzeniu przewodniczyła wiceprzewodnicząca Elena Băsescu. 



PV\901581PL.doc 7/10 PE489.438v01-00

PL

17. Petycja 1675/2008, którą złożył Alexander Karakachanov (Bułgaria) w imieniu 
Bułgarskiej Partii Zielonych/Bułgarskich Zielonych, w sprawie zamiany gruntów i 
korupcji w Bułgarii

Głos zabrali: Dimitar Kyumyurddziev (specjalista w dziedzinie prawa, Ministerstwo 
Rolnictwa Bułgarii), Katarzyna Gueneau de Mussy (przedstawicielka Komisji, DG COMP), 
Victor Boştinaru

Decyzja: Procedura rozpatrywania petycji pozostaje otwarta. Przewodnicząca zobowiązała 
Komisję do przedłożenia dalszych informacji w sprawie zarzutów korupcji zawartych w 
petycji, na które w znacznej części nie udzielono odpowiedzi. 

* * *

18. Petycje, których rozpatrywanie proponuje się zakończyć w świetle odpowiedzi 
pisemnej Komisji Europejskiej lub innych otrzymanych dokumentów

Petycje, których rozpatrywanie zostanie zakończone: 0951/2007, 1105/2007, 1317/2007, 
1379/2007, 0941/2008, 1519/2008, 0271/2010, 0356/2010, 0447/2010, 0964/2010, 
1089/2010, 1132/2010, 1172/2010, 1345/2010, 1357/2010, 1554/2010, 0078/2011, 
0282/2011, 0301/2011, 0451/2011, 0482/2011, 0544/2011, 0545/2011, 0547/2011, 
0592/2011, 0644/2011, 0686/2011, 0694/2011, 0715/2011, 0717/2011, 0772/2011, 
0743/2011, 0755/2011, 0789/2011, 0864/2011, 0867/2011, 0874/2011, 0887/2011, 
0900/2011, 0963/2011.

Petycje, które zostaną przeniesione z sekcji „B”, a procedura ich rozpatrywania pozostanie 
otwarta: 1037/2007, 1184/2007, 1419/2008, 1849/2008, 0415/2009, 0813/2008, 0305/2010, 
0436/2010, 1345/2010, 1357/2010, 0359/2011, 0541/2011, 0754/2011.

19. Termin i miejsce następnego posiedzenia 

Bruksela, wtorek 19 czerwca 2012 r., w godz. 9.00 – 12.30 oraz 15.00 – 18.30.

*
* *

Wiceprzewodnicząca Elena Băsescu zamknęła posiedzenie o godz. 18.03.

* *
*

Załączniki:

Lista petycji uznanych za dopuszczalne od ostatniego posiedzenia (w dniu 24 kwietnia 
2012 r.) 
Lista petycji, w przypadku których należy ponownie otworzyć procedurę, zamknąć lub 
wycofać ją, na podstawie załącznika do uwag dla przewodniczącej.
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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, 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, Simon Busuttil, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Edward McMillan-Scott, Margrete Auken, Ana Miranda, Giles Chichester, 
Roger Helmer, Nikolaos Salavrakos

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

Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Norica Nicolai, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Angelika Werthmann

187 (2)

Krzysztof Lisek

193 (3)

Francisco Sosa Wagner, Esther Herranz García, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Guido Milana, Niccolò Rinaldi

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

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/ 



PV\901581PL.doc 9/10 PE489.438v01-00

PL

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

Cristóbal Aguado Laza, Rafael Galvez Via, H. M.,  Francesco Saltini, Giuseppe Pecoraro, Claudio Vesselli, Dimitar Kyumyurddziev

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 (*)

Bas Drukker, Walter De Backer, José Manuel Servert Martin, Obhi Chatterjee, Armando Miranda Cardoso, Karl von Kempis, Ctibor 
Kocman, Giuseppe Manganaro, Katarzyna Gueneau De Mussy, Frederique Wenner, Tania Schröter, Obhi Chatterjee, William Floyd, 
Tamás Barsi, Carmen Vera, Anna Wlazlo, Gabriele Kremer

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

Maria Mihailescu (RP Roumanie)

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

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, Virginie Remacle

Ambroise Perrin, Miljaim Kariman, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

David Batt

Kjell Sevon, Marc Gimenez



PE489.438v01-00 10/10 PV\901581PL.doc

PL

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

Natalia Da Silva

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

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, Francesco Calazzo, Karen Lone Chioti, Jos Heezen, Carolyn Leffler-Roth, Giorgio Mussa, Arnaldo Pinto, Georgiana 
Sandu

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

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (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


