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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2012)0424

NOTULEN
Vergadering van 24 april 2012, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op dinsdag 24 april 2012 om 9.05 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda
PETI_OJ (2012)208_1v01-00

Alvorens in te gaan op de agenda deelt de voorzitter mee dat verschillende punten 
betrekking hebben op verslagen en adviezen en dat de commissie de vergadering zal 
beginnen met de stemming over het advies-Busuttil en vervolgens het advies-Chountis. 
De stemlijsten zijn rondgedeeld.

Voorts deelt de voorzitter mee dat tijdens de ochtend indieners van verzoekschriften 
aanwezig zullen zijn bij de behandeling van de agendapunten 11, 12 en 13. Tijdens de 
namiddag zullen indieners aanwezig zijn bij de behandeling van de punten 16, 17 en 18. 
Vertegenwoordigers van de Litouwse en Poolse autoriteiten zullen aanwezig zijn bij de 
behandeling van punt 17. De gedachtewisseling over het werkdocument naar aanleiding 
van de studiereis naar Roemenië wordt uitgesteld. De goedkeuring ervan, alsook van het 
werkdocument over de studiereis naar Berlijn, wordt uitgesteld tot de volgende 
vergadering zodat de leden tot een consensus kunnen komen.

De agenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van de notulen van 27 en 28 februari 2011

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter
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De bijlage bij de voorzittersbrief is rondgedeeld, zodat de leden opmerkingen kunnen 
maken over heropening of afsluiting van bepaalde verzoekschriften om de genoemde 
redenen. Aangezien er geen opmerkingen over de aanbevelingen zijn gemaakt, worden 
deze geacht te zijn goedgekeurd.

4. Rondvraag

Geen opmerkingen.

5. Advies over de "20 belangrijkste punten van zorg van de Europese burgers en 
ondernemingen inzake de werking van de interne markt" (IMCO) 
(2012/2044(INI)) 
Rapporteur: Simon Busuttil (PPE) 
- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter.
De amendementen 1, 2, comp 1, 6 (2e deel), 7, 9 en 11 worden goedgekeurd.
De amendementen 3 en 12 worden ingetrokken.
Het advies wordt met algemene stemmen goedgekeurd (18 stemmen).

6. 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: Nikolaos Chountis (GUE/NGL)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring van een ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter en Kyriacos Triantaphyllides, ter vervanging van de rapporteur, 
die verhinderd is.

Amendementen: 5 (1e deel), comp 1, 11, comp 2, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 
comp 3, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 45, 46 en 48 worden goedgekeurd.
Het advies wordt met algemene stemmen goedgekeurd (18 stemmen).

*
**

Carlos José Iturgaiz Angulo (ondervoorzitter) neemt het voorzitterschap over.
**
*

7. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Commissie verzoekschriften in 2011 
(Artikel 202, lid 8 van het Reglement) (2011/2317(INI)) 
 Rapporteur: Giles Chichester (ECR)
- behandeling ontwerpverslag

Sprekers: de voorzitter, Giles Chichester (rapporteur), Margrete Auken, Rainer 
Wieland, Elena Băsescu en Willie Floyd (vertegenwoordiger Commissie).
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De voorzitter deelt mee dat de termijn voor de indiening van amendementen is 
vastgesteld op 21 mei, de behandeling van de amendementen op 19 juni en de stemming 
in de commissie op 12 juli. De stemming in de plenaire vergadering is gepland voor 
september.

*
**

Erminia Mazzoni (voorzitter) neemt het voorzitterschap over.
**
*

8. Advies over de wet inzake de administratiefrechtelijke procedures van de 
Europese Unie (2012/2024(INI) (aan JURI) 
Rapporteur: Margrete Auken (Verts/ALE)

- behandeling ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken (rapporteur) en Peter Jahr (namens Heinz 
Becker, die verhinderd is).
De voorzitter deelt mee dat de termijn voor de indiening van amendementen is 
vastgesteld op 2 mei en dat de stemming zal plaatsvinden op 19 juni 2012.

9. Advies over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn 
van dieren 2012-2015 (2012/2043(INI) (aan AGRI)
Rapporteur: Victor Bostinaru (S&D)

- behandeling ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter, Victor Bostinaru (rapporteur), Keith Taylor en Peter Jahr.
De voorzitter deelt mee dat de stemming zal plaatsvinden op 8 mei 2012.

Dierenwelzijn (4 punten tegelijk behandeld)

10. Verzoekschrift 1613/2010, ingediend door Rosa Letamendia Perez de San Román 
(Spaanse nationaliteit), namens de "Sociedad Protectora de Animales y Plantas de 
Alava Vicky Moore", over het illegaal uitvoeren van zwerfhonden en -katten uit 
Spanje

11. Verzoekschrift 825/2011, ingediend door M. R. (Italiaanse nationaliteit), over de 
bescherming van de rechten van gezelschapsdieren in Spanje, en verzoekschrift 
1321/2011, ingediend door Massimo Pradella (Italiaanse nationaliteit), namens de 
"International Organisation for Animal Protection", gesteund door 112.683 
medeondertekenaars, over invoering van een communautair juridisch kader ter 
bescherming van dakloze en zwervende dieren 

12. Verzoekschrift 595/2011, ingediend door Kendra Pinder (Britse nationaliteit), over 
vermeende dierenmishandeling in Roemenië en verzoekschrift 1234/2011, 
ingediend door Marja Kokkonen (Finse nationaliteit), over de mishandeling van 
honden en katten in Barlad, Roemenië

13. Verzoekschrift 1274/2011, ingediend door Rumi Becker (Duitse nationaliteit), 



PE488.063v02-00 4/11 PV\902474NL.doc

NL

namens "Ärzte für Tiere e.V." (Dogs 4 Dogs European Network), gesteund door 
157.456 medeondertekenaars, over de ontwikkeling van een Europees rechtskader 
voor de bescherming van dakloze en zwerfdieren 

Sprekers: de voorzitter, Massimo Pradella (indiener), Hans Joachim Richter (namens 
indieners Kendra Pinder en Rumi Becker), Denis Simonin (vertegenwoordiger 
Commissie), Andrea Zanoni, Victor Bostinaru, Peter Jahr, Elena Basescu, Ana Miranda 
en Helene Klein (vertegenwoordiger Commissie).

Besluit: De behandeling van de verzoekschriften wordt voortgezet en de coördinatoren 
zullen een besluit nemen over de mogelijke indiening van een resolutie in de plenaire 
vergadering. De commissie hoopt dat deze resolutie in een gezamenlijk plenair debat zal 
worden behandeld samen met het verslag over de strategie van de Europese Unie voor 
de bescherming en het welzijn van dieren, waarover de commissie advies heeft 
uitgebracht.

14. Coördinatorenvergadering van 11.30-12.30 uur (met gesloten deuren) 

*
***

De vergadering wordt om 15.10 uur hervat onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

***
*

15. Besluiten van de coördinatoren

a. Toepassing van de procedure voor bij het Parlement ingediende aanvechtbare 
verzoeken

De coördinatoren hebben de toepassing van de procedure voor "niet-verzoekschriften" 
besproken zes maanden nadat deze in werking was getreden, zoals in de briefwisseling 
tussen de directeuren-generaal (PRES & IPOL) was bepaald. De Juridische Dienst was 
om een officieel advies inzake de toepassing van deze procedure verzocht. Dit advies 
werd ter informatie voorgelegd aan de coördinatoren, die tijdens hun laatste vergadering 
besloten het secretariaat om een nieuw voorstel te verzoeken, dat diende te worden 
opgesteld na overleg met de Juridische Dienst en DG PRES en DG IPOL. 

Het voorstel dat ter behandeling voorligt, wordt goedgekeurd. De voorzitter zal het 
voorstel voor definitieve goedkeuring voorleggen aan de betrokken directeuren-
generaal en de Juridische Dienst.

b. Behandeling van aanbevelingen over verzoekschrift 0301/12011 over de vliegramp 
van Smolensk

Ook over deze kwestie was er een juridisch advies, dat tijdens de vorige vergadering 
aan de coördinatoren werd voorgelegd, waarna zij besloten het verzoekschrift 
ontvankelijk te verklaren. Op grond van het schriftelijke antwoord van de Commissie 
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besluiten de coördinatoren na rijp beraad aan te bevelen de behandeling van het 
verzoekschrift onder B af te sluiten. De coördinatoren van ECR en Verts/ALE laten 
optekenen dat zij het niet met dit besluit eens zijn.

Sprekers: Ryszard Antoni Legutko (die bezwaar aantekent tegen het afsluiten van de
behandeling) , Peter Jahr en Margrete Auken (die om een stemming verzoekt). 
De voorzitter brengt de kwestie in stemming: 39 stemmen voor afsluiting, 4 tegen, 
1 onthouding.

c. Behandeling van twee verzoekschriften over problemen bij de toegang tot de 
rechtspraak in het VK

Verzoekschrift 1314 van Jean-Marie Taga Fosso, die een zeer gunstig resultaat verkreeg 
na zijn eerste verzoekschrift (0006/2009), aangezien de voorschriften inzake de 
professionele erkenning van apothekers in het VK in zijn voordeel werden gewijzigd. 
Zijn tweede verzoekschrift heeft betrekking op het feit dat de Britse rechtbanken hem 
geen verhaalsmogelijkheden bieden. De Commissie juridische zaken heeft hierover 
advies uitgebracht. Alvorens dit punt op de agenda te plaatsen, vraagt de voorzitter de 
coördinatoren om opmerkingen. 

De coördinatoren hebben besloten de Juridische Dienst om advies te verzoeken.

Verzoekschrift 0791 van Christopher Stockwell namens de Lloyds Names Action 
Group: de commissie heeft de Juridische Dienst om advies verzocht over dit 
verzoekschrift, dat reeds een lange voorgeschiedenis heeft in het Parlement. De 
problemen waarmee indiener wordt geconfronteerd zijn min of meer dezelfde als bij het 
vorige verzoekschrift, namelijk dat de Britse rechtbank volgens indiener geen recht op 
compensatie erkent wanneer de lidstaat de EU-wetgeving niet naleeft, en hem aldus 
feitelijk verhaalsmiddelen ontneemt. De Juridische Dienst concludeert dat de commissie 
geen gerechtelijke stappen kan ondernemen in naam van de indiener, maar deze zaak 
krachtens het Reglement wel op politiek niveau kan aankaarten. Alvorens dit punt op de 
agenda te plaatsen, vraagt de voorzitter de coördinatoren om opmerkingen. 

De coördinatoren hebben besloten het verzoekschrift op de agenda van de volgende 
vergadering te plaatsen en de indiener uit te nodigen.

Behandeling van voorstellen voor de organisatie van dienstreizen in 2012

De voorzitter dankt de fracties voor de ingediende voorstellen voor dienstreizen tijdens 
de rest van het jaar en het secretariaat voor de verstrekte bijkomende informatie. Zij 
stelt de volgende bestemmingen voor: Duitsland (Duits-Tsjechisch grensgebied, 
Dresden & Praag), Italië (Rome en Napels), Frankrijk (Straatsburg) en Polen 
(verzoekschriften over ontginning in dagbouw en schaliegas).

Sprekers: Margrete Auken, Willy Meyer en Ana Miranda, die protesteert tegen het 
ontbreken van Spanje in de voorstellen voor 2012, Carlos Iturgaiz Angulo, die zijn steun 
uitspreekt voor het voorstel van de voorzitter. De voorzitter brengt zijn voorstel in 
stemming met als resultaat: 13 stemmen voor, geen tegen en 4 onthoudingen. Er wordt 
overeengekomen dat de commissie in 2013 toestemming zal vragen om een bezoek te 
brengen aan Spanje/Galicië, zoals door een aantal fracties was voorgesteld, maar 
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waarvoor in de lopende periode niet voldoende tijd was.

e. Informatie met betrekking tot de goedkeuring van het verslag-Gurmai over het 
Europees burgerinitiatief in de Commissie constitutionele zaken op 26 april

De Commissie constitutionele zaken zal het door Zita Gurmai opgestelde verslag in 
stemming brengen en hierin een aantal compromisamendementen opnemen waarover de 
Commissie verzoekschriften niet naar behoren is geraadpleegd. Gezien haar 
engagement in het verleden en de consensus die zij ter zake heeft bereikt, maakt de 
commissie zich hier principieel zorgen over. Het debat in de plenaire vergadering is 
gepland voor dinsdag 22 mei in Straatsburg. De voorzitter verzoekt de coördinatoren 
derhalve om opmerkingen en advies, met name wat betreft de eventuele indiening 
namens de commissie van amendementen voor de plenaire vergadering.

 De coördinatoren besluiten tot de indiening van amendementen en belasten Gerald 
Häfner als vertegenwoordiger van PETI in AFCO met deze taak. 

f. Rondvraag
De ontwerpagenda voor de vergadering van 8 mei wordt goedgekeurd.

De coördinatoren besluiten om toestemming te verzoeken voor de indiening van een 
resolutie over dierenwelzijn voor de plenaire vergadering, die zal worden opgesteld en 
ter goedkeuring voorgelegd tijdens de volgende vergadering op 8 mei.

16. Verzoekschrift 0886/2011, ingediend door Dimov Topalov (Bulgaarse 
nationaliteit), gesteund door 8000 medeondertekenaars, over risico’s in verband 
met het zoeken naar en de winning van schaliegas 

Verzoekschrift 1378/2011, ingediend door Piotr Urbanowicz (Poolse nationaliteit), 
over de winning van schaliegas in Polen

Sprekers: de voorzitter, die Dushana Zdravkova, voormalig lid van het Europees 
Parlement en de Commissie verzoekschriften, aanwezig als medeondertekenaar van 
verzoekschrift 886/2011, welkom heet, Vesko Dimov (indiener), Dushana Zdravkova 
(indiener), Florence Limet (vertegenwoordiger Commissie), Boguslaw Sonik, Lene 
Kolarska-Bobinska, Sandrine Bélier, Iliana Malinova Iotova, Margrete Auken, Keith 
Taylor en Victor Bostinaru. 

Besluit: De behandeling van de verzoekschriften wordt niet afgesloten in afwachting 
van aanvullende informatie van de Commissie. Gezien de talrijke nieuwe 
verzoekschriften over schaliegas uit Bulgarije, Polen, Frankrijk en Roemenië moeten de 
coördinatoren een besluit nemen over een eventuele hoorzitting of workshop met de 
indieners en vertegenwoordigers van de getroffen gemeenschappen.

17. Verzoekschrift 0358/2011 ingediend door Tomasz Snarski (Poolse nationaliteit), 
over de wijziging van de Litouwse onderwijswet en de daaruit voortvloeiende 
beperking van het aantal vakken dat in het Pools wordt gegevens 
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Verzoekschrift 942/2011 ingediend door Józef Sloma Sadowski (Poolse 
nationaliteit), namens de vereniging ‘Viribus Unitis LGD’, en drie 
medeondertekenaars over de wijziging van de Litouwse onderwijswet en de 
daaruit voortvloeiende overtreding van Richtlijn 2000/43/EG houdende toepassing 
van het beginsel van gelijke behandeling van personen ongeacht ras of etnische 
afstamming 

Sprekers: de voorzitter, die meedeelt dat sinds de ontvangst van het verzoekschrift 
ca. 2200 bijkomende handtekeningen zijn ontvangen en dat Janusz Wojciechowski, die 
verhinderd is, een schriftelijke verklaring ter ondersteuning van het verzoekschrift heeft 
ingediend, Tomasz Snarski (indiener), Milda Spelyte-Letuliene (attaché voor onderwijs 
bij de permanente vertegenwoordiging van Litouwen), Krzysztof Drzewicki (minister-
adviseur bij het Poolse Ministerie van Buitenlandse Zaken), Antoniu Marc 
(vertegenwoordiger Commissie), Jaroslaw Leszek Walesa, Vytautas Landsbergis, 
Valdemar Tomasevski, Margrete Auken, Ryszard Antoni Legutko, Adina-Ioana Valean, 
Jaroslaw Kalinowski, Radvilè Morkunaitè, Boguslaw Sonik, Viktor Bostinaru en 
Michael Cashman.

Besluit: De behandeling van de verzoekschriften wordt niet afgesloten in afwachting 
van aanvullende informatie van de Commissie, met name over mogelijke stappen op dit 
gebied in het kader van de Raad van Europa en de OESO en met betrekking tot de 
verschillende desbetreffende artikelen in het Verdrag.

18. Verzoekschrift 660/2011, ingediend door Anna Spyra (Poolse nationaliteit), over 
pan-Europese normen voor preventie en behandeling bij zwangerschap en 
geboorte

Sprekers: de voorzitter, Anna Spyra (indiener), Silke Mader (vertegenwoordiger 
Europese Stichting voor de verzorging van pasgeboren kinderen), Elvira Goebel 
(vertegenwoordiger Commissie), Boguslaw Sonik en Jaroslaw Leszek Walesa.

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie, die zich tot de Raad moet richten in verband 
met de beschikbare financiële instrumenten.

19. Advies over de vaststelling van het programma "Grondrechten en burgerschap" 
2014 - 2020 (2011/0344(COD)
 Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (ALDE)
- eerste gedachtewisseling

Sprekers: de voorzitter en Adina-Ioana Valean. De behandeling van het ontwerpadvies 
zal plaatsvinden op 8 mei, de termijn voor de indiening van amendement wordt 
vastgesteld op 24 mei, de behandeling van de amendementen op 19 juni en de stemming 
op 12 juli.

20. Studiereis naar Berlijn (23-24.11.2011)

Sprekers: de voorzitter, Philippe Boulland, Heinz Becker, Peter Jahr, Ryszard Antoni 
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Legutko, Victor Bostinaru, Iliana Malinova Iotova, Rainer Wieland en Victor Bostinaru. 

De voorzitter dringt er bij de delegatieleden op aan zo snel mogelijk tot een consensus 
te komen zodat de commissie het werkdocument kan goedkeuren. 

21. Verzoekschriften ingeschreven onder B

De behandeling van de verzoekschriften 0995/2002, 0613/2007, 1328/2007, 1062/2008, 
1351/2008, 1885/2008, 0006/2009, 1413/2009, 1812/2009, 0479/2011, 0754/2009, 
1788/2009, 0634/2010, 0129/2010, 0529/2010, 0530/2010, 1080/2010, 1280/2010, 
1384/2010, 0103/2011, 0248/2011, 0270/2011, 0453/2011, 0460/2011, 0539/2011, 
0569/2011, 0586/2011, 0616/2011, 0698/2011, 0720/2011, 0752/2011, 0766/2011, 
0780/2011, 0830/2011, 0843/2011, 0943/2011, 0846/2011, 0866/2011, 0876/2011, 
0880/2011, 0893/2011, 0931/2011, 0952/2011 en 0991/2011 wordt afgesloten naar 
aanleiding van de schriftelijke antwoorden van de Commissie. 

De verzoekschriften 1821/2009, 0435/2011, 0639/2011, 0812/2011, 0827/2011 en 0901/2011 
worden uit deel B geschrapt en tijdens een volgende vergadering onder deel A behandeld. 

21. Datum en plaats volgende vergadering 

8 mei 2012, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

De vergadering wordt om 18.40 uur gesloten.

Bijlagen:
Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (19-20 maart 2012) ontvankelijk 
zijn verklaard
Lijst van verzoekschriften waarvan de behandeling op grond van de bijlage bij de 
voorzittersbrief afgesloten moet 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 (*)

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, Philippe Boulland, Simon Busuttil, Michael Cashman, Giles Chichester, Lidia 
Joanna Geringer de Oedenberg, Roger Helmer, Iliana Malinova Iotova, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Ryszard Antoni Legutko, 
Edward McMillan-Scott, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, 
Rainer Wieland

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, Sandrine Bélier, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Gerald Häfner, 
Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Keith Taylor, Ioannis A. Tsoukalas

187 (2)

Kyriacos Triantaphyllides

193 (3)

Arkadiusz Tomasz Bratkowski, María Auxiliadora Correa Zamora, Eider Gardiazábal Rubial, Jarosław Kalinowski, Vytautas 
Landsbergis, Francisco José Millán Mon, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Juan Andrés Naranjo Escobar, Antolín Sánchez Presedo, 
Bogusław Sonik, Valdemar Tomaševski, Andrea Zanoni

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
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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/ 
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