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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)0712

ПРОТОКОЛ
Заседание от 12 юли 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 12 юли 2012 г., четвъртък, в 9.05 ч., под 
председателството на Erminia Mazzoni (председател).

1. Приемане на дневния ред и съобщения на председателя PETI_OJ 2012v203_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

Приложението към докладната записка беше раздадено за коментари, свързани с 
повторното отваряне или приключване на някои петиции поради споменатите 
причини. Тъй като не бяха получени коментари относно тези препоръки, те бяха 
счетени за приети.

2. Годишен доклад относно дейността на комисията по петиции за 2011 г. 
(член 202, параграф 8) 2011/2317(INI)
Докладчик: CHICHESTER   (ECR)

- приемане на проектодоклада

Преди гласуването докладчикът приветства Секретариата за сътрудничеството.

Докладът беше приет с 20 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“.
55 приети изменения (11 компромисни), 64 отхвърлени изменения и 2 оттеглени 
изменения

3. Становище относно създаването на програма ,,Права и гражданство“ за 
периода 2014–2020 г. (COD 2011/0344) (LIBE)
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Докладчик: VALEAN (ALDE)

- приемане на проектостановището

Становището беше прието с 21 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.
40 приети изменения, 7 отхвърлени изменения и 1 оттеглено изменение

4. Становище относно доклада за 2011 година относно прилагането на 
Хартата на основните права на ЕС - COM (2012) 169.
(2011/2069(INI))
Докладчик: VALEAN (ALDE)
(Краен срок за внасяне на измененията: 05 юли 2012 г. (на английски))

- разглеждане на предложенията за изменения
- приемане на проектостановището

Становището беше прието с 21 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържал се“.
16 приети изменения (5 компромисни), 30 отхвърлени изменения

5. Доклад относно проучвателната мисия в Берлин (23–24 ноември 2011 г.)

- разглеждане на измененията
- одобрение

Докладът беше приет с 11 гласа „за“, 6 „против“ и 1 „въздържал се“.

Оратори: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Илиана Малинова Йотова, Petru 
Constantin Luhan, председателят

Г-н Rainer Wieland и г-н Victor Boştinaru възразиха формално срещу повторното 
гласуване на изменение 1.

6. Доклад относно проучвателната мисия в Румъния (23–26 ноември 2011 г.)

- разглеждане на измененията
- одобрение

Докладът беше приет с 10 гласа „за“, 0 „против“ и 4 „въздържал се“.

7. Годишен доклад за дейността на Европейския омбудсман през 2011 г.
(2012/2049(INI))
Докладчик: MAZZONI (EPP)
(Краен срок за внасяне на измененията: 20 юли 2012 г. / гласуване: 19 
септември 2012 г.)

- разглеждане на проектодоклада
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Оратори: председателят, Margrete Auken, Nikolaos Chountis, представител на 
Европейската комисия (Carmen Preising)

8. Петиция 313/2007, внесена от Mauro Guizzardi, с италианско гражданство, 
относно националния дълг на Аржентина и неспособността на страната да 
заплати дължимото на притежателите на облигации
както и
Петиция 670/2009, внесена от Jakob Heichele, с германско гражданство, 
относно това, че държавата Аржентина не спазва в срок задълженията по 
своите държавни облигации, не се съобразява с решенията на 
международните и национални съдилища, нито със споразуменията за 
защита на инвестициите.
както и
Петиция 58/2010, внесена от Nicola Stock, с италианско гражданство, от 
името на Associazione Task Force Argentina, относно риска за голям брой 
граждани на ЕС да бъдат ощетени във връзка с предстоящото предложение 
за замяна на дълг за неизплатени облигации, издадени от държавата 
Аржентина

Оратори: председателят, представител на Европейската комисия (A. 
Koutoglidou), Nikolaos Chountis

Членовете на ЕП изтъкнаха разликата в подхода на Комисията; интересът на частни 
притежатели на облигации е пренасочен към арбитраж пред Международната 
конвенция за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID), докато национализацията на 
испански дялове (Repsol) от страна на Аржентина задейства незабавен отговор от 
Комисията. Беше направена аналогия с риска за частните притежатели на гръцки 
държавен дълг.

Решение: петицията да остане отворена, в очакване на арбитража на Международната 
конвенция за уреждане на инвестиционни спорове (ICSID)

9. Петиция 1331/2010, внесена от Fausto Benzone, с италианско гражданство, 
относно разлики в застрахователните премии за превозни средства
както и
Петиция 1621/2010, внесена от F. F., с италианско гражданство, относно 
високите цени на автомобилните застраховки
както и
Петиция 1106/2011, внесена от Pietro Avino, с италианско гражданство, от 
името на „Onlus Orgoglio Meridionale“, относно разлики в 
застрахователните премии за превозни средства между отделните региони в 
Италия
както и
Петиция 0799/2011, внесена от Giuseppe Sorrentino, с италианско 
гражданство, относно дискриминация, свързана със застрахователните 
премии за моторни превозни средства, предвидени за жителите на 
Кампания
(в присъствието на вносителите на петициите)
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както и
Петиция 1105/2011, внесена от Marco Fiorentino, с италианско гражданство, 
относно хармонизирането на европейските застрахователни премии,

Оратори: председателят, Mario De Crescencio (вносител на петиция), 
представител на Европейската комисия (M. Nava), Crescenzio Rivellini

По време на разискването Европейската комисия стана свидетел на необходимостта да 
се избягват злоупотребите и задълбочаването на разликите в тарифите.  

Решение: петицията ще остане отворена и комисията ще изиска допълнителна 
информация от Европейската комисия, също така ще бъде изпратено писмо до Мишел 
Барние, член на Европейската комисия.

Заседанието продължи от 11.00 до 11.30 ч. под председателството на Willy Meyer 
(заместник-председател) 

10. Петиция 924/2011, внесена от Dan Pescod, с британско гражданство, от 
името на Европейския съюз на слепите (ЕСС)/Кралски национален 
институт на слепите (КНИС), относно достъпа на слепите до книги и други 
печатни продукти
(в присъствието на вносителя на петицията)
както и
Петиция 964/2011, внесена от Michael Kalmar, с австрийско гражданство, от 
името на Европейската асоциация по дислексия, относно достъпа на 
незрящите лица и лицата с дислексия или с други увреждания до книги

Оратори: председателят, представител на Съвета (V. Christoforou), 
Christopher Edward Friend (вносител на петиция), Dan Pescod (вносител на 
петиция), представител на Европейската комисия (M. Martin Prat), Angelika 
Werthmann, Francisco Sosa Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Victor 
Boştinaru,

Членовете на ЕП потърсиха възможности за действие от своя страна и изискаха 
информация за това кои държави членки се противопоставят на мандата за преговори 
за обвързващ договор. Беше им съобщено, че г-н Барние, член на Комисията, напълно 
се застъпва за подхода им за Договор за хората с увредено зрение и индивидуалните 
разговори с всяка държава членка.

Решение: петицията да остане отворена и да бъде изпратено писмо до председателя 
Мартин Шулц, с което да се изиска от него да се обърне към Съвета и Комисията, за да 
се договори обвързващ договор  за достъп на незрящите до книги в същата посока като 
въпроса с искане за устен отговор (февруари 2012 г.) и Резолюция.

Заседание на координаторите при закрити врата от 11.40 до 12.50 ч.

Заседанието беше закрито в 15.05 ч. под председателството на Erminia Mazzoni 
(председател).
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* * *
11. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

 Статус и подготовка на проучвателни мисии 2012 г.: Полша и 
Италия.

Координаторите одобриха предварителните програми за всяко посещение и се 
ангажираха да осигурят пълен списък на членовете на всяка делегация до 13 
юли. Решението относно ръководството на всяка делегация беше отложено за 
заседанието през септември.

 Разглеждане на подготовката на работна среща във връзка с 
петициите срещу добива на шистов газ.
Предложената дата, запазена за работната среща е 9 октомври, следобед. 
Беше постигнато съгласие изслушването да се съсредоточи върху получените 
петиции и да гарантира заинтересованите страни да присъстват и да са 
поканени. Ще бъде изготвен по-подробен дневен ред за заседанието през 
септември.

 Предложение за организиране на делегации и проучвателни мисии 
от комисията по петиции (по искане на PPE)

(Точката беше отложена)

 Прилагането на член 202, параграф 2 (по искане на PPE)
(Точката беше отложена)

 Предходно решение на координаторите на комисията по петиции във 
връзка с петициите, разгледани съгласно доклада AUKEN (по искане 
на PPE)
(Точката беше отложена)

 Продължаване  на разглеждането на организирането на съвместно 
изслушване с комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и Комисията относно гражданството на ЕС (вж. 
приложенията )
В допълнение към писмото, получено от заместник-председателя Рединг 
относно организирането на изслушване и след консултация с колеги от 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, се предлага 
да се приеме предложението и се предлага това да се случи по време на 
седмицата за работа в комисиите през януари 2013 г.

 Предложение за проект на дневен ред за заседанието през септември:
С оглед на заличаването на точки относно Кипър, и в очакване на 
актуализиране от страна на секретариата, координаторите одобриха 
остатъка от предложения дневен ред.
Актуализираният дневен ред предстои да бъде разпространен на 



PE494.497v01-00 6/13 PV\909560BG.doc

BG

Координаторите след одобрението на преработения документ от 
председателя 

 Забележки на френските органи относно петиция 1327-10

Координаторите са съгласни, че трябва да се изпрати подходящ отговор на 
председателя на постоянното представителство на Франция, искайки 
разяснение на забележките и поставяйки акцент на принципа на лоялно 
сътрудничество между институциите в интерес на европейските граждани.

 Петиция 359/2012. Г-н Iturgaiz предложи изменение в препоръките към 
горепосочената петиция както следва:

„ИНФОРМАЦИЯ:

През 2012 г. ЕК разгледа случая със жалбите относно петролните сондажи във 
водите на Испания близо до Канарските острови. Решението, публикувано в 
Официален вестник ОВЕО С/183/2012 от 23 юни 2012 г.беше: Комисията няма 
причина да счита, че такива бъдещи дейности биха могли да нарушат приложимото 
право на ЕС 

ПРЕПОРЪКИ:

- да се обяви за допустима;

- да се информира вносителят на горепосочената петиция и да се изпрати на 
вносителя на петицията текстът на решението на Комисията ;

- да се приключи разглеждането”.

(Точката беше отложена)

12. Петиция 771/2012, внесена от Maurizio Lancellotti, относно планирано депо 
за отпадъци в Pian dell'Olmo

Оратори: председателят, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro Bertucci 
- Marinella Ricceri (вносители на петицията ), Европейска комисия (Giuseppe 
Manganaro), Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, Niccolò Rinaldi

Решение: След интересно разискване с вносителите на петицията, комисията реши, че 
петицията ще остане отворена и ще бъде изпратено писмо за становище на комисията 
по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Комисията реши, че по 
време на следващата проучвателна мисия ще посети през октомври депото за отпадъци 
в Pian dell'Olmo. Комисията ще изиска допълнителна информация от Европейската 
комисия.

13. Петиция 1345/2009, внесена от Michal Racki, с полско гражданство, относно 
открит рудник за кафяви въглища в Долна Силезия в Полша
както и
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Петиция 46/2010, внесена от Irena Rogowska, с полско гражданство, от името 
на сдружение „Stop Odkrywce“ (Спрете открития рудник), относно открит 
рудник за лигнитни въглища в Долна Силезия (Полша)
(в присъствието на вносителите на петициите)

Оратори: председателят, Robert Chrusciel - Zbigniew Barski, кмет на Gubin -
Tomasz Wasniewski (вносители на петицията), Европейска комисия (Jean F. 
Brakeland), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete 
Auken, Lena Kolarska-Bobińska

Решение: петицията ще остане отворена и комисията ще изиска допълнителна 
информация от Комисията. По време  на следващата проучвателна мисия 
комисията ще посети през октомври открития рудник за лигнитни въглища в 
Долна Силезия (Полша).

14. Петиция 1456/2008, внесена от г-жа Maria Luisa Rivera Alvarez, с испанско 
гражданство, от името на Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, 
относно неблагоприятния ефект, оказван от откритите кариери за добив на 
шисти, функциониращи незаконно в село Arnado (Oencia, Leon)

Оратори: председателят, Европейска комисия (José Ramos Florido), Margrete 
Auken, Willy Meyer

Решение: комисията реши, че петицията ще остане отворена в очакване на 
допълнителна информация от Комисията, която очаква приемането на оценка на 
въздействието върху околната среда (ОВОС), като се има предвид, че ЕК очаква 
приемането на ОВОС по проекта.

Заседанието продължи под председателството на Willy Meyer (заместник-председател) 
от 16.30 ч.

15. Петиция 980/2007, внесена от Torkild Todsen, с датско гражданство, от 
името на „Borgergruppen“ (гражданска група), относно проекта за 
изграждане на магистрала между Kiplev и Sønderborg в Дания

Оратори: заместник-председателят Willy Meyer, Европейска комисия (J. F. 
Brakeland), Margrete Auken, 

Решение: комисията реши, че петицията ще остане отворена и изпрати писмо до 
датския министър на околната среда с искане за разяснения относно проекта за 
изграждане на магистрала.

16. Петиция 323/2011, внесена от Alejandro Sanchez, с испанско гражданство, от 
името на „Fundacion Equo“, относно предполагаемо нарушение на 
Директива 2008/50/ЕО от 21 май 2008 г. относно качеството на атмосферния 
въздух и за по-чист въздух за Европа от страна на общинските органи в 
Мадрид и градския съвет на Мадрид, Испания
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Оратори: заместник-председателят Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia 
(вносител на петицията), Европейска комисия (Marco Gasparinetti), Pablo Arias 
Echeverría, María Irigoyen Pérez

Решение: Комисията е започнала производство за установяване на неизпълнение на 
задължения от държава членка срещу Испания във връзка с нарушение на Директива 
2008/50/ЕО. Комисията реши, че петицията ще остане отворена и е в очакване на 
допълнителна информация от Европейската комисия. 

17 Петиция 806/2010, внесена от Emmanouil Domazakis, с гръцко гражданство, 
от името на дружеството „Creta Farm“, относно въпрос с искане за писмен 
отговор до Комисията във връзка с предполагаемо замърсяване на почвата 
и морската среда, предизвикано от „Creta Farm“

Оратори: заместник-председателят Willy Meyer, Maria Stavropulu (от името 
на вносителя на петицията), Европейска комисия (Keir McAndrew)

Решение: петицията ще остане отворена и се очаква допълнителна информация от 
Европейската комисия

18. Петиции, за които е предложено да бъдат приключени въз основа на 
писмения отговор на Комисията или на други получени документи 

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 249/2007, 1085/2007, 
832/2008, 100/2009 1144/2009, 1356/2009, 632/2010, 725/2010, 825/2010, 929/2010, 
1164/2010, 1190/2010, 63/2011, 227/2011, 345/2011, 367/2011, 389/2011, 423/2011, 
446/2011, 524/2011, 546/2011, 584/2011, 642/2011, 649/2011, 657/2011, 661/2011, 
775/2011, 674/2011, 690/2011, 777/2011, 796/2011, 813/2011, 814/2011, 826/2011, 
837/2011, 934/2011, 935/2011, 1000/2011, 1049/2011, 1052/2011, 1062/2011, 
1076/2011, 1099/2011, 1135/2011, 1143/2011, 1155/2011, 1157/2011, 1158/2011, 
1164/2011, 1177/2011, 1178/2011, 1181/2011, 1182/2011, 1210/2011, 1213/2011, 
1222/2011, 1229/2011, 1233/2011, 1238/2011, 1246/2011, 1255/2011, 1268/2011, 
1272/2011, 1301/2011, 1319/2011, 1375/2011

Следните петиции ще бъдат преместени от раздел „Б” и ще останат отворени:
1120/2010, 1311/2010, 454/2011, 467/2011, 554/2011, 573/2011, 646/2011, 
898/2011, 1034/2011, 

19. Дата и място на следващото заседание
 19 септември 2012 г., 15.00 – 18.30 ч.
 20 септември 2012 г., 9.00 – 12.30 ч.

Willy Meyer (заместник-председател) закри заседанието в 17.45 ч.
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Приложения:

Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание (19 юни 2012 
г.).
Списък с петициите, които трябва да се разгледат отново, приключат или оттеглят 
в съответствие с приложението. 
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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

Philippe Boulland, Lena Kolarska-Bobińska, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Victor Boştinaru, Lidia Joanna Geringer de 
Oedenberg, Iliana Malinova Iotova, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, Nikolaos Salavrakos, 
Nikolaos Chountis

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

Pablo Arias Echeverría, Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Birgit Collin-Langen, Axel Voss, Angelika Werthmann

187 (2)

Petru Constantin Luhan, Hermann Winkler, Renate Sommer, Ioan Enciu,

193 (3)

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Franck Proust, Francisco Sosa Wagner,Eva Lichtenberger, Crescenzio Rivellini, Christian Engström, 
Roberta Angelilli, Alfredo Antoniozzi, María Irigoyen Pérez, 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/ 
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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

Mario De Crescencio, Dan Pescod, Christopher Edward, Berkeley Friend, Maurizio Lancellotti, Francesco Rosso, Pietro Domenico 
Bertucci, Marinella Ricceri, Tomasz Wasniewski,Robert Chrusciel, Zbigniew Barski, Juan López de Uralde Garmendia

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Vicky Christoforou

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Carmen Preising, Alexandra Koutoglidou, Mario Nava, Maria Martín-Prat, Giuseppe Manganaro, Jean-F. Brakeland, José M. Ramos 
Florido, Marco Gasparinetti, Keir McAndrew, 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

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, María Toledo

Nicolaida Khier-K., Oana Matei

Airis Meier

David Batt

Kjell Sevon
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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

Claire Genta

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

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



PV\909560BG.doc 13/13 PE494.497v01-00

BG


