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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2012)210_1

NOTULEN
Vergadering van 19 september 2012, 15.30 - 18.00 uur

en 20 september 2012, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 19 september 2012 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ (2012(210_1)v1

De voorzitter kondigt aan dat er gestemd zal worden over het Mazzoniverslag en het 
advies-Salavrakos. De stemlijsten zijn rondgedeeld.

De voorzitter vestigt de aandacht van de leden op de belangrijkste punten van de agenda 
en de aanwezigheid van indieners voor agendapunten 8, 10, 11, 15, 16, 17 en 18.

Angelika Werthmann kondigt aan dat zij aan het einde van de vergadering het woord 
wenst te nemen over de Spaanse kustwet.

De aldus gewijzigde agenda wordt goedgekeurd.

2. Goedkeuring notulen PETI_PV(2012)0619

De notulen van de vergadering van 19 juni 2012 worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

De bijlage bij de voorzittersbrief is rondgedeeld, zodat de leden opmerkingen kunnen 
maken over heropening of afsluiting van bepaalde verzoekschriften om de genoemde 
redenen. Verzoekschriften 1065/2010 en 1120/2010 worden van de lijst verwijderd. Er 
zijn geen opmerkingen gemaakt over de aanbevelingen, deze worden geacht te zijn 
goedgekeurd.

De voorzitter kondigt aan dat mevrouw Karen Lone Chioti, die meer dan 25 jaar op het 
secretariaat van de Commissie verzoekschriften heeft gewerkt, aan het einde van de 
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maand met pensioen gaat. Ze prijst de uitzonderlijke taalvaardigheid van mevrouw Chioti 
en haar toewijding aan het werk op het secretariaat, ze bedankt haar namens het gehele 
Parlement en wenst haar een fijn pensioen. De leden vallen haar bij met applaus.

4. Rondvraag

Geen.

5. Jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese ombudsman (2011)
(2012/2049(INI)) Rapporteur : MAZZONI (PPE)
- behandeling van amendementen
- goedkeuring ontwerpverslag

Sprekers: de voorzitter, Magrete Auken (mondeling amendement)

De amendmenten 1, 2, 3, 4, 5, 7 en 9 worden goedgekeurd, amendement 6 wordt 
goedgekeurd met een mondeling amendement.
Het verslag wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor bij 1 onthouding.

6. Advies inzake de begrotingsrichtsnoeren 2013 - overige afdelingen - Ombudsman 
(2012/2092(BUD)) Rapporteur: SALAVRAKOS (EFD)
- behandeling amendementen
- goedkeuring ontwerpadvies

Sprekers: de voorzitter

Amendement 1 wordt verworpen, amendement 2 wordt goedgekeurd.
Het verslag wordt goedgekeurd met 19 stemmen voor bij 1 onthouding.

7. Verslag over het speciaal verslag van de Europese ombudsman over zijn onderzoek 
naar klacht 2591/2010/GG tegen de Europese Commissie (over de uitbreiding van de 
luchthaven Wenen)
Rapporteur: AUKEN (Verts/ALE)
(behandeling: 6.11.2012)
- eerste gedachtewisseling

Sprekers: de voorzitter, Margrete Auken (rapporteur), Victor Boştinaru, Peter Jahr, 
Angelika Werthmann, Chrysoula Paliadeli en Jean-François Brakeland (Commissie)

De commissie benadrukt het belang van de voorbereiding van een oordeel over het 
voorstel van de Commissie betreffende een revisie van de Richtlijn 
milieueffectbeoordeling. Vertegenwoordigers van de Oostenrijkse autoriteiten worden 
uitgenodigd voor de vergadering in november, wanneer de Richtlijn op de agenda staat ter 
goedkeuring.

8. Verzoekschrift 0757/2010 ingediend door Hartmut Tanneberger (Duitse 
nationaliteit), gesteund door ongeveer 11 000 medeondertekenaars, over de 
luchtverontreiniging in het Ertsgebergte, dat de grens vormt tussen Duitsland en 
Tsjechië
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Sprekers: de voorzitter, Hartmut Tanneberger, Johanna Kirschen (indieners), Jean-
François Brakeland (Commissie), Peter Jahr, Holger Krahmer.

Besluit: De behandeling van het verzoekschrift wordt nog niet afgesloten. De Commissie 
wordt gevraagd concrete informatie te geven door middel van een tijdschema, dat vertaald 
wordt in een eigenlijke en meetbare vooruitgang. Er wordt een brief verstuurd naar de 
Tsjechische autoriteiten.

9. Verzoekschrift 1266/2011, ingediend door Pedro Pozas Terrados (Spaanse 
nationaliteit), namens Proyecto Gran Simio (GAP/PGS-España), over de 
overbrenging van een orkawalvis naar een dierentuin in Spanje, een schending van 
de dierentuinrichtlijn
en
Verzoekschrift 1392/2011, ingediend door Sigrid Lüber (Zwitserse nationaliteit), 
namens "Ocean Care", gesteund door 60 589 handtekeningen, over de 
gevangenschap van walvissen en dolfijnen en over de inbreuk op de bepalingen van 
de richtlijn 1999/22/EG van de Raad betreffende het houden van wilde dieren in 
dierentuinen dat daaruit volgt
en
Verzoekschrift 0394/2010, ingediend door Rubén Pérez Sueiras (Spaanse 
nationaliteit), over de niet-naleving van de Europese norm betreffende dierentuinen 
in Outeiro de Rey, Lugo

Sprekers: de voorzitter, Michael O'Brian (Commissie), Pilar Ayuso, Margrete Auken, 
Gabriel Mato Adrover en Miguel Angel Martínez Martínez.

Besluit: behandeling van verzoekschrift 1266/2011 afsluiten, verzoekschriften 1392/2011 
en 0394/2010 blijven open in afwachting van nadere informatie van de Commissie.

De vergadering wordt om 16.50 uur voortgezet onder voorzitterschap van Carlos José Iturgaiz 
Angulo

10. Verzoekschrift 755/2010, ingediend door Tony Lowes (Ierse nationaliteit), namens 
Friends of the Irish Environment, over het feit dat Ierland in gebreke blijft bij de 
handhaving van de Europese milieuwetgeving in verband met de winning van turf

Sprekers: de voorzitter, Andrew Jackson (indiener), Connor O'Raghallaigh 
(vertegenwoordiger van de Ierse autoriteiten), Jean-François Brakeland (Commissie), 
Marian Harkin, Margrete Auken en Nessa Childers

De Ierse overheid heeft recent nieuwe maatregelen goedgekeurd ter compensatie van 
traditionele, kleinschalige plukmachines, gecombineerd met sancties in geval van niet-
naleving, in het bijzonder voor industriebedrijven.

Besluit: Verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie voor wat betreft de uitvoering van de regeringsmaatregelen. De Commissie 
overweegt dit verzoek op te nemen in het programma voor een mogelijk informatief 
bezoek aan Ierland.

11. Verzoekschrift 0453/2007, ingediend door Stefcho Minchev (Bulgaarse nationaliteit), 
gesteund door 18 medeondertekenaars (familieleden van 14 vermiste zeevaarders), 
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over de vermeende nalatigheid van Bulgarije bij het vaststellen van de oorzaak van 
het vergaan van een schip in de Zwarte Zee, alsmede bij reddingsoperaties
en
Verzoekschrift 1093/2011, ingediend door Stefcho Minchev (Bulgaarse nationaliteit), 
vanwege de weigering van de Bulgaarse autoriteiten om fatsoenlijk onderzoek te 
doen naar het vergaan van het schip "Hera" in de Zwarte Zee in februari 2004

Sprekers: de voorzitter, Stefcho Minchev (indiener), Giovanni Mendola (Commissie).

Besluit: Naar aanleiding van het schriftelijke antwoord van de Bulgaarse autoriteiten en na 
toelichting van indiener, zijn de leden van mening dat de commissie alles heeft gedaan wat 
binnen haar bevoegdheden ligt en de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten.

12. Coördinatorenvergadering van 17.30-18.30 uur (achter gesloten deuren)

De vergadering wordt op 20 september 2012 om 9.10 uur hervat onder voorzitterschap van 
Erminia Mazzoni (voorzitter).

13. Mededelingen van de voorzitter betreffende besluiten van de coördinatoren

1) Studiereizen naar Polen en Italië, gepland voor 29-31 oktober 2012
De coördinatoren nemen kennis van de ontwerpprogramma's. De Juridische Dienst wordt 
geraadpleegd om de regels te verduidelijken betreffende de ontvankelijkheidscriteria voor 
parlementsleden om delegaties te leiden.

2) Studiereizen 2013
Met het oog op de eis dat commissies een voorlopig programma moeten indienen voor 
delegatiebezoeken in 2013 bij het Bureau voor haf oktober, hebben de coördinatoren de 
volgende voorlopige bestemmingen voorgesteld, met de mogelijkheid van latere 
voorstellen door de coördinatoren.

- Spanje - Galicië
- Frankrijk Fuentarrabia

- Ierland
- Griekenland

Wat betreft openbare hoorzittingen zal de Commissie verzoekschriften, samen met de 
Europese Commissie en de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken, een openbare hoorzitting houden op 19 februari 2013 over Europees burgerschap.

3) Werkvergadering van de Commissie over verzoekschriften met betrekking 
tot schaliegas - 9 oktober
Het programma voor de werkvergadering, georganiseerd in samenwerking met de 
beleidsondersteunende afdeling en in overleg met politieke groeperingen, wordt 
goedgekeurd. Er wordt voorgesteld extra deskundigen in het programma op te nemen via 
schriftelijk overleg tussen de coördinatoren. Rapporteurs van het Parlement van de 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en de Commissie 
industrie, onderzoek en energie, indieners van verzoekschriften, andere deskundigen en 
vertegenwoordigers van het bedrijfsleven worden uitgenodigd deel te nemen aan het 
debat, evenals de vertegenwoordigers van de Commissie DG ENV en DG Energie.
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4) Aanbevelingen van verzoekschriften die in vraag worden gesteld door de 
leden
De discussie wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

5) Voorstellen van de PPE-Fractie betreffende
Regels inzake commissiedelegaties

Toepassing van art. 202 over korte resoluties
De discussie wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

6) Rooster van de commissievergaderingen in 2013
Het vergaderrooster voor volgend jaar wordt goedgekeurd.

7) Voorontwerp van agenda voor de vergadering van 8 en 9 oktober
Goedkeuring volgens de schriftelijke procedure.

8) Lijst van verzoekschriften die werden ontvangen sinds juli
De lijst wordt goedgekeurd en wordt uitgedeeld aan de leden ter goedkeuring tegen 
dinsdag 25 september 2012.

9) Rondvraag, punten ter informatie
De leden nemen kennis van de informatie die wordt rondgedeeld.

14. Verzoekschrift 0693/2011, ingediend door Alberto Scoccianti (Italiaanse 
nationaliteit), over late betalingen aan bedrijven die actief zijn in de 
gezondheidzorgsector in Italië
en
Verzoekschrift 0703/2011, ingediend door Alberto Crisafi (Italiaanse nationaliteit), 
namens BSN Medical, over vertragingen bij betalingen aan bedrijven in de 
zorgsector in Italië
en
Verzoekschrift 0704/2011, ingediend door Alessandro Pater (Italiaanse nationaliteit), 
namens Medical System, over vertragingen bij betalingen aan bedrijven in de 
zorgsector in Italië

Sprekers: de voorzitter, Idaira Robayna Alfonso (Commissie) en Peter Jahr.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt afgesloten, maar de Commissie 
wordt gevraagd de omzetting en toepassing van de nieuwe wetgeving nauwkeurig te 
controleren en te rapporteren aan de Commissie verzoekschriften.

15. Verzoekschrift 0133/2012, ingediend door EP-lid Andrew Duff (Britse nationaliteit), 
namens de Unie van Europese Federalisten, die het Europees Parlement krachtens 
artikel 48, lid 2, van het VEU oproept tot de vorming van een fiscale unie

Sprekers: de voorzitter, Andrew Duff (indiener), Stephanie Riso (Commissie) Jo Leinen, 
Roger Helmer, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka, Nikolaos Salavrakos, Victor Boştinaru, 
Peter Jahr en Lena Kolarska-Bobińska.

Het doel van dit verzoekschrift is een gestructureerd debat op gang te brengen over 
resoluties betreffende de huidige financiële en schuldencrisis. Ondertussen hebben de 
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voorzitters van de Raad en de Commissie een aantal voorstellen ingediend voor een 
budgettaire bankunie, inclusief de behoefte aan een verdragswijziging, die voortborduren 
op de geest van het verzoekschrift. De indieners vragen het Parlement gebruik te maken 
van zijn uit het Verdrag van Lissabon voortvloeiende bevoegdheden en een platform te 
creëren voor een debat met burgers om de hoekstenen uit te werken die de basis zullen 
vormen van de toekomstige conventie.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. De Commissie 
verzoekschriften - in overleg met Commissie constitutionele zaken - overweegt een grote 
openbare hoorzitting te organiseren met deelname van het maatschappelijk middenveld, 
ngo's en indieners van verzoekschriften in 2013 (Europees jaar van de burgers) om de 
belangrijkste aspecten vast te stellen voor een conventie, die moet worden samengesteld 
onder het nieuwe Parlement in 2015.

De vergadering wordt vanaf 10.05 uur voortgezet onder voorzitterschap van Chrysoula 
Paliadeli.

16. Verzoekschrift 0745/2010, ingediend door Mauro Sbroggio (Italiaanse nationaliteit) 
over schendingen van de EU-wetgeving op het gebied van mededinging en 
investeringen door Bulgarije

Sprekers: de voorzitter, Mauro Sbroggio (indiener), Daniel Kramer (Commissie), Amalia 
Sartori, Mario Mauro, Victor Boştinaru, Peter Jahr en Nikolaos Salavrakos.

Het belangrijkste punt van het verzoekschrift is het gebrek aan rechtszekerheid in 
Bulgarije. Verschillende uitspraken van de burgerlijke rechtbank en uiteindelijk zelfs van 
het hooggerechtshof zijn niet uitgevoerd.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. De Commissie wordt 
verzocht snel te reageren. Aan de Bulgaarse autoriteiten wordt een brief gericht met 
verzoek om uitleg.

De vergadering wordt vanaf 10.40 uur voortgezet onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni.

17. Verzoekschrift 0070/2012, ingediend door Imre Juhasz (Hongaarse nationaliteit), 
gesteund door 1 medeondertekenaar, over een verzoek om intrekking van Resolutie 
1487/2007 van het Slowaakse parlement betreffende de onaantastbaarheid van de 
Beneš-decreten

Sprekers: de voorzitter, Imre Juhász, Alida Annámaria Hahn-Seidl (indieners), Vincent 
Depaigne (Commissie), Zoltán Bagó, Victor Boştinaru, Csaba Sándor Tabajdi, Ágnes 
Hankiss, Peter Jahr, Krisztina Morvai, Tatjana Ždanoka en Gerald Häfner.

In de discussie wordt benadrukt dat de Slowaakse overheid de Beneš-decreten van 2007 
opnieuw heeft bevestigd.

De voorzitter merkt de afwezigheid op van de Slowaakse Europees-Parlementsleden 
tijdens het debat.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten. Aan de Slowaakse 
plaatselijke autoriteiten wordt een brief gericht met verzoek om verduidelijking.
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18. Verzoekschrift 1314/2011 ingediend door Jean Marie Taga Fosso (Franse 
nationaliteit) over ontzegging van het recht op toegang tot rechterlijke toetsing door 
het Verenigd Koninkrijk

Sprekers: de voorzitter, Jean-Marie Taga Fosso (indiener), Carlo Zadra (Commissie), Peter 
Jahr en Victor Boştinaru.

Besluit: verzoekschrift niet afsluiten in afwachting van aanvullende informatie van de 
Commissie. Aan Europees Commissaris Reding wordt een brief gericht met de vraag deze 
zaak afzonderlijk opnieuw te bekijken.

19. Angelika Werthmann wenst het woord te nemen en vraagt de Commissie om informatie 
met betrekking tot informatie verkregen via indieners van verzoekschriften over de bouw 
van nieuwe gebouwen op Tenerife op een terrein waar voormalige bouwwerken gesloopt 
zijn onder het voorwendsel van schending van een kustgebied.

20. Verzoekschriften onder B

Verzoekschriften 0142/2006, 0148/2009, 0334/2009, 1821/2009, 1073/2010, 0021/2011, 
0049/2011, 0112/2011, 0324/2011, 0695/2011, 0889/2011, 1077/2011, 1115/2011, 
1133/2011, 1172/2011, 1174/2011, 1194/2011, 1231/2011, 1232/2011, 1249/2011, 
1253/2011, 1282/2011, 1317/2011, 1330/2011, 1344/2011, 0002/2012, 0043/2012, 
0071/2012, 0084/2012, 0415/2012 worden afgesloten op basis van schriftelijke 
antwoorden van de Commissie of adviezen van de andere commissies.

Verzoekschriften 0397/2007, 0542/2007, 0617/2007, 1058/2007, 1345/2010, 1357/2010, 
0198/2011, 759/2011, 1097/2011, 1240/2011, 1260/2011, 1279/2011 en 1322/2011 
worden overgeplaatst naar afdeling "B" en als A-punten behandeld tijdens een volgende 
vergadering.

21. Datum en plaats van de volgende vergadering

8 oktober van 15.00-18.30 uur en 9 oktober van 9.00-12.30 uur.

De vergadering wordt om 12.35 uur gesloten.

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (12 juli 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 (*)

Erminia Mazzoni (1,2), Chrysoula Paliadeli (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2), Elena Băsescu (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Sonia Alfano (1), Margrete Auken (1,2), Victor Boştinaru (1,2), Michael Cashman (1), Giles Chichester (1,2), Nikolaos Chountis (1), 
Ágnes Hankiss (1,2), Roger Helmer (1,2), Peter Jahr (1,2), Lena Kolarska-Bobińska (1,2), Miguel Angel Martínez Martínez (1), Judith 
A. Merkies (1), Nikolaos Salavrakos (1,2), Csaba Sándor Tabajdi (2), Adina-Ioana Vălean (1), Jarosław Leszek Wałęsa (1,2), Rainer 
Wieland (1), Tatjana Ždanoka (1,2)

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

Zoltán Bagó (2), Agustín Díaz de Mera García Consuegra (1), Gerald Häfner (2), Marian Harkin (1), Phil Prendergast (1), Keith Taylor 
(1,2), Angelika Werthmann (1,2)

187 (2)

Elisabeth Köstinger (1)

193 (3)

Pilar Ayuso (1), Nessa Childers (1), Andrew Duff (2), Holger Krahmer (1), Jo Leinen (2), Gabriel Mato Adrover (1,2), Mario Mauro 
((2), Krisztina Morvai (2), Amalia Sartori (2)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 19.9.2012
(2) 20.9.2012

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
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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

Pauline Gessant, Alida Annamária Hahn-Seidl, Andrew Jackson, Imre Juhász, Johanna Kirschen, Stefcho Hristov Minchev, Mauro 
Sbroggiò, Fosso Jean-Marie Taga, Hartmut Tanneberger

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 (*)

Jean-François Brakeland, Michaël O'Briain, Vincent Depaigne, William Floyd, Daniel Kramer, Gabriele Kremer, Giovanni Mendola, 
Hélène Perier, Stephanie Riso, Idaira Robayna Alfonso, Jorge Savio, Anna Wlazlo, Carlo Zadra

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
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