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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2012)0712

NOTULEN
Vergadering van 12 juli 2012, 9.00-12.30 uur en 15.00-18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 12 juli 2012 om 9.05 uur geopend onder voorzitterschap 
van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda en mededelingen van de voorzitter PETI_OJ 2012v203_1

De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

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.

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

- goedkeuring ontwerpverslag

Voor de stemming bedankt de rapporteur het secretariaat voor de samenwerking.

Het verslag wordt goedgekeurd met 20 stemmen voor bij 1 onthouding.
55 ams goedgekeurd (11 compromis), 64 ams verworpen en 2 ams ingetrokken.

3. Advies over de vaststelling van het programma "Grondrechten en burgerschap" 
2014-2020 (2011/0344(COD)) (LIBE)
Rapporteur: VALEAN (ALDE)

- goedkeuring ontwerpadvies

Het advies wordt goedgekeurd met 21 stemmen voor.
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40 ams goedgekeurd, 7 ams verworpen en 1 am ingetrokken.

4. Advies over het verslag over de toepassing van het EU-Handvest van de 
grondrechten 2011 (COM(2012)0169)
(2011/2069(INI))
Rapporteur: VALEAN (ALDE)
(termijn AM: 5.7.2012 (in EN))

- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

Het advies wordt goedgekeurd met 21 stemmen voor.
16 ams goedgekeurd (5 compromis) en 30 ams verworpen.

5. Verslag over het informatiebezoek aan Berlijn (23 – 24.11.2011)

- behandeling amendementen
- goedkeuring

Het verslag wordt goedgekeurd met 11 stemmen voor en 6 tegen bij 1 onthouding.

Sprekers: Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Iliana Malinova Iotova, Petru Constantin 
Luhan, de voorzitter.

De heer Rainer Wieland en de heer Victor Boştinaru tekenen formeel bezwaar aan tegen 
de herhaling van de stemming over amendement 1.

6. Verslag over het informatiebezoek aan Roemenië (23 – 26.11.2011)

- behandeling amendementen
- goedkeuring

Het verslag wordt goedgekeurd met 10 stemmen voor bij 4 onthoudingen.

7. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese Ombudsman (2011)
(2012/2049(INI))
Rapporteur: MAZZONI (PPE)
(termijn AM: 20.7.2012 / stemming: 19.9.2012)

- behandeling ontwerpverslag

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken, Nikolaos Chountis en Carmen Preising 
(Commissie).

8. Verzoekschrift 0313/2007, ingediend door Mauro Guizzardi (Italiaanse 
nationaliteit), over de Argentijnse staatsschuld en het onvermogen van het land om 
aan de obligatiehouders te betalen wat hun toekomt
en
Verzoekschrift 0670/2009, ingediend door Jakob Heichele (Duitse nationaliteit), over 
de weigering van Argentinië om zijn staatsobligaties uit te betalen of zich aan 
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internationale en nationale gerechtelijke uitspraken te houden of overeenkomsten 
inzake investeringsbescherming te eerbiedigen
en
Verzoekschrift 0058/2010, ingediend door Nicola Stock (Italiaanse nationaliteit), 
namens de Task Force Argentina, over het risico dat een groot aantal EU-inwoners 
opnieuw benadeeld wordt in verband met het op handen zijnde aanbod tot conversie 
van schulden voor noodlijdende obligaties die zijn uitgegeven door de Argentijnse 
staat

Sprekers: de voorzitter, A. Koutoglidou (Commissie), Nikolaos Chountis.

De leden wijzen op de verschillende werkwijzen van de Commissie: de belangen van particuliere 
obligatiehouders worden onderworpen aan arbitrage door het ICSID, terwijl de nationalisering 
van Spaanse belangen (Repsol) door Argentinië een onmiddellijke reactie van de Commissie 
teweegbrengt. Er wordt een vergelijking gemaakt met het risico voor particuliere houders van 
Griekse overheidsschuld.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van de arbitrage door het ICSID

9. Verzoekschrift 1331/2010, ingediend door Fausto Benzone (Italiaanse nationaliteit), 
over premieverschillen bij autoverzekeringen
en
Verzoekschrift 1621/2010 ingediend door F. F (Italiaanse nationaliteit), over de hoge 
kosten van autoverzekeringen 
en
Verzoekschrift 1106/2011, ingediend door Pietro Avino (Italiaanse nationaliteit), 
namens Onlus Orgoglio Meridionale, over verschillen tussen 
autoverzekeringspremies in diverse regio's in Italië
en
Verzoekschrift 0799/2011, ingediend door Giuseppe Sorrentino (Italiaanse 
nationaliteit), over tariefdiscriminatie bij autoverzekeringen van inwoners van 
Campanië 
(in aanwezigheid van de indieners)
en
Verzoekschrift 1105/2011 ingediend door Marco Fiorentino (Italiaanse 
nationaliteit), over de invoering van gestandaardiseerde Europese 
verzekeringstarieven

Sprekers: de voorzitter, Mario De Crescencio (indiener), de heer Nava (Commissie), 
Crescenzio Rivellini.

Tijdens het debat geeft de Europese Commissie blijk van de noodzaak om misbruik en 
buitensporigheden in de tariefdifferentiatie te voorkomen.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten, de commissie zal de Europese Commissie om nadere 
informatie verzoeken en er wordt een brief gestuurd naar commissaris Michel Barnier

De vergadering wordt van 11.00-11.30 uur voorgezeten door
Willy Meyer (ondervoorzitter).
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10. Verzoekschrift 0924/2011, ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), namens 
de Europese Blinden Unie (EBU)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), 
over de toegang van blinden tot boeken en ander drukwerk
(in aanwezigheid van de indiener)
en
Verzoekschrift 0964/2011, ingediend door Michael Kalmar (Oostenrijkse 
nationaliteit), namens de Europese Dyslexievereniging, over toegang tot boeken voor 
blinden, dyslectici of mensen met een andere handicap

Sprekers: de voorzitter, V. Christoforou (Raad), Christopher Edward Friend (indiener), 
Dan Pescod (indiener), Martin Prat (Commissie), Angelika Werthmann, Francisco Sosa 
Wagner, Margrete Auken, Eva Lichtenberger, Victor Boştinaru. 

De leden streven naar reikwijdte voor hun maatregelen en vragen welke lidstaten zich verzetten 
tegen een onderhandelingsmandaat voor een bindend verdrag. Hun wordt medegedeeld dat 
commissaris Barnier volledig overtuigd is van hun benadering om een bindend verdrag tot stand 
te brengen en met alle lidstaten afzonderlijk te spreken.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten en Voorzitter Martin Schulz schriftelijk verzoeken de Raad 
en de Commissie aan te schrijven teneinde te onderhandelen over een bindend verdrag ter 
bevordering van de toegang van blinden tot boeken, met hetzelfde doel als de mondelinge vraag 
(februari 2012) en de verordening

Coördinatorenvergadering achter gesloten deuren van 11.40-12.50 uur

De vergadering wordt om 15.05 uur geschorst onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni 
(voorzitter).

* * *

11. Mededelingen van de voorzitter betreffende de besluiten van de coördinatoren

 Status en voorbereiding van de informatiebezoeken voor 2012: Polen en 
Italië
De coördinatoren keuren de voorlopige programma's van beide bezoeken goed en zeggen 
toe vóór 13 juli een volledige ledenlijst voor beide delegaties in te dienen. Het besluit 
inzake de leiders van beide delegaties wordt uitgesteld tot de vergadering in september.

 Behandeling voorbereiding workshop over verzoekschriften inzake 
schaliegas
De vastgestelde datum voor de workshop is 9 oktober in de middag. Er wordt 
overeengekomen dat de ontvangen verzoekschriften in de hoorzitting dienen te worden 
behandeld en dat de belanghebbende partijen aanwezig en uitgenodigd moeten zijn. Voor 
de vergadering in september wordt een gedetailleerdere agenda opgesteld.

 Voorstel voor de organisatie van delegaties en informatiebezoeken door 
PETI (op verzoek van de PPE-Fractie)
(Punt uitgesteld)
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 Toepassing van artikel 202, lid 2 (op verzoek van de PPE-Fractie)
(Punt uitgesteld)

 Behandeling eerder besluit van PETI-coördinatoren inzake verzoekschriften 
in de context van het verslag AUKEN (op verzoek van de PPE-Fractie)
(Punt uitgesteld)

 Voortzetting behandeling van de organisatie van een gemeenschappelijke 
hoorzitting met LIBE en de Commissie over EU-burgerschap (zie bijlagen)
Naar aanleiding van de van vicevoorzitter Reding ontvangen brief inzake de organisatie 
van een hoorzitting, en na overleg met collega's van LIBE, wordt voorgesteld het voorstel 
goed te keuren en voor te stellen dat deze hoorzitting plaatsvindt tijdens de 
commissieweek in januari 2013.

 Voorstel ontwerpagenda voor de vergadering in september
Mits de punten met betrekking tot Cyprus worden geschrapt en in afwachting van een 
stand van zaken van het secretariaat, hechten de coördinatoren hun goedkeuring aan de 
rest van de voorgestelde agenda.
Nadat de voorzitter het herziene document heeft goedgekeurd, dient de bijgewerkte 
agenda aan de coördinatoren beschikbaar te worden gesteld.

 Opmerkingen van de Franse autoriteiten inzake Verzoekschrift 1327/2010
De coördinatoren besluiten dat de voorzitter de permanente vertegenwoordiging van 
Frankrijk een gepast antwoord moet sturen teneinde opheldering te verkrijgen over de 
opmerkingen en met de nadruk op de plicht van loyale samenwerking tussen instellingen 
in het belang van Europese burgers.

 Verzoekschrift 0359/2012 De heer Iturgaiz stelt voor de aanbevelingen voor dit 
verzoekschrift als volgt te wijzigen:

"INFORMATIE:

In 2012 heeft de Europese Commissie de zaak betreffende de klachten inzake olieboringen in 
Spaanse wateren in de buurt van de Canarische Eilanden onderzocht. Het in het Publicatieblad 
C/183/2012 van 23.6.2012 gepubliceerde besluit luidt als volgt: de Commissie heeft geen 
redenen om te denken dat dergelijke toekomstige werkzaamheden in strijd zouden zijn met de 
toepasselijke EU-wetgeving. 

AANBEVELINGEN:

- Ontvankelijk verklaren

- Indiener op de hoogte stellen van bovenstaande en de tekst van het besluit van de 
Commissie naar indiener sturen;

- Behandeling afsluiten."

(Punt uitgesteld)
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12. Verzoekschrift 0771/2012, ingediend door Maurizio Lancellotti, over een geplande 
stortplaats in Pian dell'Olmo

Sprekers: de voorzitter, Maurizio Lancelotti - Francesco Rosso - Pietro Bertucci -
Marinella Ricceri (indieners), Giuseppe Manganaro (Commissie), Roberta Angelilli, 
Alfredo Antoniozzi, Niccolò Rinaldi

Besluit: na een interessant debat met indieners besluit de commissie het verzoekschrift niet af te 
sluiten en de commissie ENVI schriftelijk om advies te vragen. De commissie besluit om tijdens 
het volgende informatiebezoek in oktober de stortplaats in Pian dell'Olmo te bezoeken. De 
commissie zal de Commissie om nadere informatie verzoeken.

13. Verzoekschrift 1345/2009, ingediend door Michal Racki (Poolse nationaliteit), over 
bovengrondse ontginning van bruinkool in Neder-Silezië in Polen
en
Verzoekschrift 0046/2010, ingediend door Irena Rogowska (Poolse nationaliteit), 
namens de vereniging "Stop Odkrywce" (stop de open mijnen), over een open mijn 
voor de winning van bruinkool in Neder-Silezië in Polen
(in aanwezigheid van de indieners)

Sprekers: de voorzitter, Robert Chrusciel - Zbigniew Barski, burgemeester van Gubin -
Tomasz Wasniewski (indieners), Jean-F. Brakeland (Commissie), Lidia Joanna Geringer 
de Oedenberg, Judith A. Merkies, Margrete Auken, Lena Kolarska-Bobińska

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten en de commissie zal de Commissie om nadere informatie 
verzoeken. De commissie zal tijdens het volgende informatiebezoek in oktober deze open mijn in 
Neder-Silezië (Polen) bezoeken.

14. Verzoekschrift 1456/2008, ingediend door Maria Luisa Rivera Alvarez (Spaanse 
nationaliteit), namens Asociación de Vecinos Val do Reblo, Arnado León, over de 
schadelijke gevolgen van de open leisteengroeven die illegaal worden geëxploiteerd 
in het dorp Arnado (Oencia, León)

Sprekers: de voorzitter, José Ramos Florido (Commissie), Margrete Auken, Willy Meyer

Besluit: de commissie besluit het verzoekschrift niet af te sluiten in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie, aangezien de EC in afwachting is van de goedkeuring van een 
MER inzake het project.

De vergadering wordt vanaf 16.30 uur voortgezet onder voorzitterschap van Willy Meyer, 
ondervoorzitter.

15. Verzoekschrift 0980/2007, ingediend door Torkild Todsen (Deense nationaliteit), 
namens "Borgergruppen" (Burgergroep), over het autosnelwegproject tussen 
Kiplev en Sønderborg in Denemarken

Sprekers: ondervoorzitter Willy Meyer, Jean-F. Brakeland (Commissie), Margrete Auken

Besluit: de commissie besluit het verzoekschrift niet af te sluiten en de Deense minister van 
Milieu schriftelijk om opheldering inzake het autosnelwegproject te verzoeken.
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16. Verzoekschrift 0323/2011, ingediend door Alejandro Sánchez (Spaanse 
nationaliteit), namens de "Fundación Equo", over vermeende overtreding van 
Richtlijn 2008/50/EG van 21 mei 2008, betreffende de luchtkwaliteit en schonere 
lucht voor Europa, door de gemeente Madrid en het gemeentebestuur van Madrid, 
Spanje

Sprekers: ondervoorzitter Willy Meyer, J. López de Uralde Garmendia (indiener), Marco 
Gasparinetti (Commissie), Pablo Arias Echeverría, María Irigoyen Pérez

Besluit: de Commissie heeft een inbreukprocedure tegen Spanje ingeleid wegens schending van 
Richtlijn 2008/50/EG. De commissie besluit het verzoekschrift niet af te sluiten in afwachting van 
aanvullende informatie van de Commissie. 

17 Verzoekschrift 0806/2010, ingediend door Emmanouil Domazakis (Griekse 
nationaliteit), namens het bedrijf "Kreta Farm", over een schriftelijke vraag aan de 
Commissie betreffende vervuiling van de ondergrond en van de zee door "Kreta 
Farm"

Sprekers: ondervoorzitter Willy Meyer, Maria Stavropulu (namens indiener), Keir 
McAndrew (Commissie)

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie.

18. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 0249/2007, 1085/2007, 0832/2008, 
0100/2009 1144/2009, 1356/2009, 0632/2010, 0725/2010, 0825/2010, 0929/2010, 
1164/2010, 1190/2010, 0063/2011, 0227/2011, 0345/2011, 0367/2011, 0389/2011, 
0423/2011, 0446/2011, 0524/2011, 0546/2011, 0584/2011, 0642/2011, 0649/2011, 
0657/2011, 0661/2011, 0775/2011, 0674/2011, 0690/2011, 0777/2011, 0796/2011, 
0813/2011, 0814/2011, 0826/2011, 0837/2011, 0934/2011, 0935/2011, 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

De volgende verzoekschriften worden uit deel B geschrapt en niet afgesloten:
1120/2010, 1311/2010, 0454/2011, 0467/2011, 0554/2011, 0573/2011, 0646/2011, 
0898/2011, 1034/2011

19. Datum en plaats volgende vergadering
 19 september 2012, 15.00-18.30 uur
 20 september 2012, 9.00-12.30 uur

Willy Meyer (ondervoorzitter) sluit de vergadering om 17.45 uur
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Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (19 juni 2012) ontvankelijk zijn 
verklaard.
Lijst van verzoekschriften die op grond van de bijlage heropend, afgesloten of ingetrokken 
moeten 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

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
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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

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 
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