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ПРОТОКОЛ
Заседание от 21 януари 2013 г., 15.00–18.30 ч.

и 22 януари 2013 г., 09.00 – 12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в 15.05 ч., понеделник, 21 януари 2013 г., под 
председателството на Carlos José Iturgaiz Angulo (заместник-председател).

Председателят приветства делегация от членове на Ландтага (провинциалния 
парламент) на провинция Саксония, която е на посещение по покана на члена на ЕП 
Peter Jahr (ХДС, работна група към комисията по петиции). Делегацията, съставена от 
седем члена, беше водена от Hannelore Dietzschold.  

1. Приемане на дневния ред

Председателят съобщи основните въпроси за обсъждане по време на заседанието:
 Проучвателна мисия в Италия - обсъждане на доклада
 Петиции относно смъртността на пчелите и генетично модифицираните 

организми
 Свързани с отпадъците въпроси в България, Гърция и Португалия
 Гласуване по доклада „Auken“ относно жалба до омбудсмана относно летище 

Виена
 Първи обмен относно преразглеждането на Директивата за ОВОС - становище 

„Chountis“
 Петиции, свързани с електроцентралите на газ и терминалите за втечнен 

природен газ: въздействие върху околната среда
 Словакия – петиция относно енергийната промишленост

Ще присъстват вносителите на петициите по следните точки:
- точка 22: 1148/2012
- точка 5: 812/2011, внесена от г-жа Silvia Beltran Pallares, относно смъртността на 

пчелите в Европейския съюз, заменена от вносителката със следващата точка;
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- точка 6: 198/2012, внесена от Olivier Belval, председател на френския 
Национален съюз по пчеларство (Union Nationale de l'Apiculture Française) и г-жа 
Furet от същия съюз.

- точка 8: 1353/2011, внесена от г-н и г-жа Д. относно депо за отпадъци в 
България;

- точка 9: 212/2008, внесена от  г-н Papadopoulos относно площадки за депониране 
на отпадъци в Гърция;

- точка 15: 1107/2011, внесена от г-жа Daniela Spera, относно проект за рафинерия 
в Италия;

- точка 16: 0024/2012, внесена от г-жа Spera и г-н Giurastante относно проблеми с 
изграждането на газопровод в Апулия- Италия;

- точка 17: г-н Giurastante и други относно петициите, свързани със завода за 
газификация в Триест. г-н Giurastante ще прочете и изявление от г-н Vojko.

- точка 18: 0070/2010, внесена от г-н Sergio Diana относно проект за газопровод в 
Сардиния;

- точка 19; 0013/2008, внесена от г-н John McElligot относно терминал за втечнен 
природен газ на устието на река Шанън в Ирландия;

Дневният ред се приема със следните изменения: 
Наложи се точка 22 да бъде преместена след точка 14, за да се осигури устен превод от 
и на словашки език между 9.30 и 10.00 ч. на 22 януари.
Наложи се точка 19 да бъде преместена като последна точка след точки 20 и 21, за да се 
уважи искането на съответните членове.

2. Одобряване на протокола от заседанието от 8-9 октомври 2012 г. 

Протоколът беше одобрен.

3. Съобщения на председателя 

Председателят информира, че приложенията към бележките на председателя са били 
раздадени. Предвид факта, че 

нямаше възражения, те бяха счетени за одобрени и включени в протокола от 
настоящото заседание.

4. Разни въпроси

Няма.

5. Петиция 198/2012, внесена от Jean-Marie Sirvins, с френско гражданство, 
относно генетично модифицираните организми (ГМО) и пчеларството
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6. Петиция 812/2011, внесена от Silvia Beltran Pallares, с испанско гражданство, 
от името на „Plataforma Europea de los Consumadores y del Medio Ambiente“, 
относно смъртността на пчелите в Европейския съюз

Петициите по т.5 и 6, чиито ред беше променен от лицето, представляващо вносителите 
на петициите, бяха представени от Olivier Belval, председател на френския Национален 
съюз по пчеларство (Union Nationale de l'Apiculture Française).  Вносителите на 
петицията посочват рязкото повишаване на смъртността сред пчелите в държавите 
членки на ЕС, което те отдават на засиленото използване на пестициди и хербициди.

През февруари 2012 г. Комисията е обяснила, че са били предприети редица предпазни 
мерки. Комисията е заявила, че според Европейския орган за безопасност на храните 
(ЕОБХ), е налице „недостатъчно разбиране за причинните и рисковите фактори за 
загубата на колонии“. Поради тази причина ЕС заключи, че при съществуващите 
налични познания, забрана не би била оправдана. На 16 януари 2013 г. обаче ЕОБХ 
промени позицията си.

След оценката на риска, поръчана от Европейската комисия, учените от ЕОБХ 
идентифицираха редица рискове за пчелите от въздействието на три неоникотиноидни 
инсектицида.

Оратори: председателят, Keith Taylor, Margrete Auken, Sandrine Bélier и представителят 
на Комисията Eric Poudelet.

Решение: петицията да остане открита за разглеждане и информацията да бъде 
споделена с комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и 
комисията по земеделие и развитие на селските райони за становище. Председателят 
съобщи освен това, че въпрос с искане за устен отговор с резолюция ще бъде зададен 
на Комисията. Ще бъде поискана допълнителна информация от Комисията.

7. Доклад относно проучвателната мисия в Италия (29–31 октомври 2012 г.) 

Членовете обсъдиха доклада относно проучвателната мисия в Италия, която беше 
широко подкрепена. Препоръките, които ще бъдат подложени на гласуване на 
следващото заседание, приветстват областта Кампания за значителните подобрения в 
управлението на отпадъци, като се търси финансиране, което да подпомогне 
въвеждането на новите програми. От друга страна докладът е дълбоко критичен по 
отношение на влошаващото се положение в Лацио, за което счита, че е достигнало до 
„експлозивна“ ситуация, подобна на тази в Неапол през 2008 г. Членовете получиха и 
писмо от г-н Collari, управител на депото за отпадъци Малагрота, в което той отправя 
някои бележки по проектодоклада.

Оратори: Judith A. Merkies, Margrete Auken, Giuseppe Manganaro (представител на 
Комисията).

(краен срок за изменения: 5 февруари, 2013 г. в 12 ч./приемане: 20 февруари, 2013 г.
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8. Петиция 1353/2011, внесена от Д.Д., с българско гражданство, относно 
строителството на депо за отпадъци в района на Ямбол, България

Вносителят представя петицията си, която е подкрепена от около 2 600 подписа на 
лица, живеещи в района на Ямбол. Депото за отпадъци е построено през 1968 г.и е 
трябвало да бъде затворено през 1997 г. (наредба на Министерството на  
здравеопазването). 
Предвидено е съоръжението да бъде разширено с 50 хектара. Твърди се, че са налице 
нарушения на Директивата за ОВОС (неизвършено първоначално проучване на ОВОС, 
несъобразяване на кумулативното въздействие – което не е взето предвид от ЕК, която 
твърди, че Директивата за ОВОС не се прилага), на Директивата относно депонирането 
(местонахождението противоречи на приложение I), Директивата за КПКЗ 
Комисията не е проучила въпроса, свързан с Директива 2008/1/EО за комплексно 
предотвратяване и контрол на замърсяването (Директивата за КПКЗ) 
Законът за управление на отпадъците предвижда забрана за участието на 
обществеността (в нарушение на Конвенцията от Аархус). 

Оратори: Д.Д., (вносител на петицията), Антоанета Ризова - Калапиш (представител на 
Комисията), Margrete Auken, Илияна Малинова Йотова, Victor Boştinaru

Решение: Петицията ще остане открита за разглеждане и българското правителство ще 
получи писмо, с което ще бъде поискана допълнителна информация по въпроса. Освен 
това ще бъде поискана допълнителна информация и от Комисията.

9. Петиция 212/2008, внесена от Ioannis Papadopoulos, с белгийско 
гражданство, относно създаването на площадки за депониране на отпадъци

Вносителят на петицията твърди, че практиките за управление на отпадъците в Гърция 
са неприемливи, което означава, че ще й бъдат налагани глоби за всяка площадка за 
обезвреждане на отпадъци, която не отговаря на изискванията на ЕС, и че за да се 
избегне това, набързо са били създадени площадки за депониране на отпадъци в района 
на Карвунари, където се отглеждат едър рогат добитък и овце, и Левкими, който е 
туристически район. Вносителят на петицията твърди, че преди създаването на 
площадки за депониране трябва да се осъществява независимо проучване на 
въздействието върху околната среда.
Комисията беше представлявана от г-н Ioannis Couniniotis, който информира 
комисията, че Европейската комисия ще изпрати предупредително писмо относно този 
въпрос. Той призна, че в Директивата за ОВОС има пропуски.

Оратори: Ioannis Papadopoulos (вносител на петицията), Ioannis Couniniotis 
(представител на Комисията), председателят, Angelika Werthmann.

Решение: петицията да остане открита за разглеждане до след посещението в Гърция, 
предвидено за май 2013 г. Очаква се получаването на допълнителна информация от ГД 
„Регионална политика“ на Европейската комисия.

Rainer Wieland поиска допълнителна информация от Комисията относно петиция 
534/2012.
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10. Петиция 922/2011, внесена от L.A.G., с испанско гражданство, от името на 
„Associación de Vecinos Nuestra Señora de la Asunción“, относно 
замърсяването на река Дуеро с непречистени отпадъчни води в нарушение 
на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води

Jose Rizo Martin, който представляваше Комисията, заяви, че тя действа много активно 
в тази област, че е започнала процедури за нарушение и че испанските органи са наясно 
с положението.

Председателят обяви, че производството по петицията е приключено, но писмото ще 
бъде изпратено до испанските местни власти с въпрос защо не са отговорили.

11. Заседание на координаторите от 17.30 ч. до 18.30 ч. (при закрити врата)

* * *
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22 януари 2013 .

Заседанието беше открито в 9.10 ч., вторник, 22 януари 2013 г., под 
председателството на Carlos José Iturgaiz Angulo (заместник-председател).

12. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

I. Учредително заседание на Комитета за мониторинг съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания: 23 януари 
2013 г.

Членовете се запознаха с програмата на заседанието и съпътстващите 
документи, като възложиха на секретариата да представлява комисията в 
това отношение и взеха предвид бележките относно бъдещата дейност във 
връзка с петициите, свързани с проблема с уврежданията.

II. Назначаване на докладчици по становище

 29-тия годишен доклад относно контрола върху прилагането на правото 
на Европейския съюз COM 2012 714) (комисия по правни въпроси)
Становището ще бъде изготвено от групата EFD, члена на ЕП Roger Helmer 
(Великобритания, EFD)

 Укрепване на единния пазар чрез премахване на трансграничните 
данъчни пречки за леки автомобили (COM 2012 756) (комисия по вътрешен 
пазар и защита на потребителите)
Становището ще бъде изготвено от групата РРЕ.

 Доклад по собствена инициатива относно едно седалище на Европейския 
парламент (комисия по конституционни въпроси - очаква официално 
одобрение от Председателския съвет).
Становището ще бъде изготвено от групата ECR, члена на ЕП Giles 
Chichester (Обединено кралство, ECR), като подлежи на одобрение от 
Председателския съвет.

III. Проучвателни мисии през 2013 г. 

 Посещение в Испания - Галисия: 12-14 февруари.  Членовете одобриха 
проектопрограмата за посещението и отбелязаха предложението на г-н Mr 
Boulland (Франция, PPE) мисията да бъде изтеглена напред във времето с 24 
часа. Членовете на делегацията следва да постигнат съгласие относно 
окончателното решение по подробностите от програмата след по-нататъшни 
консултации на секретариата с ангажираните вносители на петиции и 
органи. Г-н Boulland беше определен за водач на проучвателната мисия.

 Посещение в Испания относно петициите Ley de Costas  Разрешението за 
тази мисия остава висящо. Работната група ще организира по-нататъшни 
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заседания с цел преглед на положението и законодателния график за 
преразгледания закон в Испания.

 Посещение в Гърция във връзка с отпадъците и други въпроси 
Посещението беше одобрено по принцип за датите 29-31 май. Г-н Salavrakos 
посочи обаче, че тези дати са неудобни за него. От политическите групи се 
изисква да назначат членовете си и да определят водач на делегацията 
навреме за следващото заседание на координаторите.

IV. Искане за допълнителна проучвателна мисия

Групата PPE е подала официално искане делегация да посети Франция с цел 
да проучи получените петиции относно предложението за летище в Нотр 
Дам де Ланд, близо до Нант. (Петиции 1342/2012, 1632/2012 и 1645/2012).

Координаторите постигнаха съгласие, че отново ще разгледат това искане 
след обсъжданията на тези петиции в комисията, което понастоящем е 
планирано за заседанието на комисията през март или, по-вероятно, през 
април. Те съответно приеха, че петициите ще бъдат счетени за допустими и 
поискаха Комисията да докладва по тях навреме за съответното заседание на 
комисията.

V. Петиции, свързани с проблеми със закрилата на детето в Дания

Координаторите постигнаха съгласие да напишат писмо до датските органи 
относно петиции 965/2011, 1078/2012, както и до австрийските органи 
относно последната петиция.  По същата причина петиции 954/2012 и 
965/2012 също бяха взети предвид, тъй като се отнасят до твърде сходни 
въпроси. Беше постигнато съгласие тези точки да бъдат включени в дневния 
ред на следващото заседание.

VI. Организация и програма: изслушване на граждани на ЕС

Координаторите одобриха програмата във вида, в който беше раздадена.

VII.Организация на изслушването, организирано въз основа на петицията, 
внесена от Европейското движение на федералистите (петиции Duff-
Leinen)

Координаторите постигнаха съгласие, че секретариатът следва да продължи 
консултациите си, за да гарантира, че изслушването ще се проведе на 
предложената дата 24 септември. Ако е възможно, на заседанието на 
координаторите през март следва да бъде представена проектопрограма.

VIII. Разни въпроси.

 Последващи действия от страна на Комисията във връзка с 
резолюцията на ЕП относно хуманното отношение към животните
 Писмо, получено от г-н Cerroni, собственик на депото за отпадъци 
при Малагрота в Лацио.
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Координаторите се запознаха с тези въпроси и със съдържанието на писмото 
от г-н Cerroni. 

Освен това се запознаха и с документите, внесени от секретариата, относно 
списъка с вносители на петиции, чиито разходи, свързани с явяването им в 
комисията през 2012 г. са били възстановени, и съответните суми. Стана 
ясно, че са били възстановени разходите на 22 души, което е 10 % от тези, 
които са присъствали на заседания на комисията.

Те се съгласиха да разгледат проектопрограмата за заседанието на 
комисията през февруари в съответствие с писмената процедура.

13. Доклад относно специалния доклад на Европейския омбудсман относно 
негово разследване във връзка жалба 2591/2010/GG срещу Европейската 
комисия (във връзка с разширяването на летище Виена) (INI 2012/2264)

Докладчик: AUKEN (Verts/ALE)
Оратори: Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Angelika Werthmann.

Резултати от гласуването: Докладът бе приет единодушно с 19 гласа. Изменения 1, 2, 3, 
6, 8, 10, 13 и14 и компромиси по параграфи paragraphs 6, 6a, 7a, 8a, 11 и 13 (част 1) бяха 
одобрени.

(пленарно заседание: март 2013 г.)

Заседанието продължи под председателството на Chrysoula Paliadeli (заместник-
председател).

14. Становище относно прегледа на оценка на въздействието върху околната 
среда (изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на 
въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда) 
(комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните) 
(COM(2012)628 окончателен (26-10-2012)- 2012/0297(COD)

Докладчик:   CHOUNTIS  (GUE)

- Първа размяна на мнения
Членовете бяха единодушни в мнението, че въпросът е от изключително значение, като 
се вземе предвид твърде големия брой получени петиции по темата и очевидните 
слабости в съществуващата директива. Счетено беше, че такива въпроси изискват 
значителна дейност за популяризиране и разпространение, като се вземе предвид 
нежеланието на определени държави членки да засилят значението на Директивата за 
ОВОС, каквато е целта на Комисията, и желанието на определени държави членки 
(Обединеното кралство, например) допълнително да я отслабят.

Оратори: Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis (представител на Комисията), Margrete 
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Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru, Ana Miranda.

Втората размяна на мнения ще се проведе: 20.02.2013 г. /разглеждане: 20.03.2013 г. / 
краен срок за измененията: 27.03.2013 г. /разглеждане на измененията: 24.04.2013 г. / 
приемане: 27.05.2013 г.

15. Петиция 1148/2012 , внесена от Denisa Lastovkova, със словашко 
гражданство, от името на италиано-словашкия консорциум за енергия, 
относно енергийната промишленост в Словакия

Вносителката представи петицията си относно извеждането от експлоатация на 
ядрената централа в Ясловске Бохунице. Затварянето на тази ядрена централа е било 
условие за влизането на Словакия в ЕС, поради което процесът е необратим.  Въпросът 
обаче е свързан със сигурността и с бюджета, предвиден за затварянето ѝ, който, 
изглежда, навремето е бил неправилно изчислен. Вносителката на петицията предложи 
да се осъществи контакт с държавното дружество JAVYS, което е отговорно за процеса 
по извеждане от експлоатация.

Комисията беше представлявана от Thomas Kirchner.

Оратори: Denisa Lastovkova (вносителка), Thomas Kirchner (ЕК), Jaroslav Paška, Boris 
Zala, Margrete Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru.

Решение: петицията да остане открита за разглеждане, да бъде изпратено писмо до 
JAVYS относно очакваните разходи за затварянето и да се изпрати писмо до комисията 
по промишленост, изследвания и енергетика с искане за становище. Очаква се 
допълнителна информация от Комисията.

16. Петиция 1107/2011,внесена от Daniela Spera, с италианско гражданство, от 
името на Associazione Legami Ionici, относно проекта за рафинерия ENI 
Taranto

както и

17. Петиция 24/2012, внесена от Daniela Spera и Roberto Giurastante, с 
италианско гражданство, от името на „Comitato Legamjonici“ и 
„Associazione Greenaction Transnational“, относно изграждането на 
газопровод в Пулия

Вносителката представи двете петиции. Комисията беше представлявана от Jill 
Michielssen и Paolo Caricato.

Оратори: Daniela Spera (вносителка), Margrete Auken, Peter Jahr

Решение: двете петиции да останат открити за разглеждане и да бъде поискана 
допълнителна информация от Комисията.
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18. Петиция 483/2007, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на организацията „Приятели на Земята“ ('Friends of 
the Earth'), относно нарушения на общностното законодателство в областта 
на околната среда при процедурата за оценка на въздействието върху 
околната среда и относно опасни промишлени предприятия (Директива 
Seveso)

както и

19. Петиция 1147/2008, внесена от Roberto Giurastante, с италианско 
гражданство, от името на Greenaction Transnational, относно евентуалното 
изграждане на завод за регазификация в близост до Триест (Италия)

както и

20. Петиция 1472/2009, внесена от Bernard Vojko, със словенско гражданство, 
от името на „Alpe Adria Green“, относно планирания терминал за газ в 
Триест (Италия)        

както и

21. Петиция 960/2011, внесена от Bernard Vojko, със словенско гражданство, от 
името на Alpe Adria Green, относно изграждането на газови терминали в 
залива на Триест

Вносителите Roberto Giurastante и Bernard Vojko представиха петициите си. Комисията 
беше представлявана от Ion Codescu.

Оратори: Mojca Kleva Kekuš, Romana Jordan, Victor Boştinaru.

Решение: петициите да останат открити за разглеждане. Ще бъдат изпратени писма до 
правителствата на Италия, Словения и Хърватия с копия до комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика и комисията по околна среда, обществено 
здраве и безопасност на храните, както и до члена на Комисията, който отговаря за 
околната среда, Янез Поточник. Комисията по промишленост, изследвания и 
енергетика също беше приканена да изготви становище по темата. Очаква се 
допълнителна информация от Комисията.

22. Петиция 70/2010, внесена от Sergio Diana, с италианско гражданство, от 
името на „Comitato Sardo ProSardegnaNoGasdotto“, относно 
несъответствието между целите на енергийната политика на ЕС и 
финансирането на газопровода GALSI (Gasdotto Algeria Sardegna Italia)

Вносителят представи петицията, като заяви, че нито е била извършена оценка на 
въздействието, нито е било осигурено участие на обществеността преди 
осъществяването на проекта. Комисията беше представлявана от Catherine Eginard, 
която изтъкна проблемите със снабдяването с газ в Европа. 
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Решение: петицията да бъде оставена открита за разглеждане и да бъде поискана 
допълнителна информация от Комисията.

23. Петиция 13/2008, внесена от г-н John McElligott, с ирландско гражданство 
от името на сдружението на местните жители на Kilcolgan, относно 
предполагаеми нарушения на Директивата на ЕО за стратегическата 
оценка на околната среда във връзка с одобряването и проектирането на 
терминал за втечнен природен газ (ВПГ) в близост до устието на р. Шанън 
(Ирландия)

Вносителят представи петицията си. Комисията беше представлявана от Agata Payne.
Оратори: Paul Murphy, Philippe Boulland.

Решение: петицията следва да бъде оставена открита за разглеждане и изпратена на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за 
информация във връзка с нейния доклад за ОВОС. Въпросът следва да бъде включен и 
в програмата на предстоящата делегация в Ирландия, насрочена за края на септември 
2013 г. Очаква се допълнителна информация от Комисията относно новите детайли, 
предоставени от вносителя.

24. Петиция 576/2011, внесена от Anna Marie Thøgersen, с датско гражданство, 
относно разширяване на газохранилище в зона от „Натура 2000“ в Лиле 
Торуп в Северна Дания

Европейската комисия беше представлявана от Niels Helweg-Larsen, който информира 
комисията, че докладът за оценка на въздействието от Дания е получен и понастоящем 
е в процес на оценка. 

Решение: петицията да остане открита за разглеждане, очаква се допълнителна 
информация от Комисията.

25. Петиция 650/2011, внесена от Michalis Giamalakis, с гръцко гражданство, 
относно нередности във връзка с терминал за втечнен природен газ на 
остров Ревитуса в залива Mегара в Гърция

OLAF беше представлявана от James Sweeney, който заяви, че вносителят изказва 
твърдения за много сериозни нарушения от страна на физически лица, политици и 
държавни служители на високи длъжности. Налице са и някои твърдения относно 
измами с ДДС, но тази материя не е от компетентността на OLAF. ГД „Регионална 
политика“ беше представлявана от г-н Peroulakis.

Заключение: OLAF ще изпрати допълнително документи посредством ГД „Регионална 
политика“ и петицията ще остане открита за разглеждане.
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26. Петиции по точка Б

Разглеждането на петиции1456/2007, 129/2008, 219/2008, 359/2008, 1096/2009, 
688/2011,834/2011, 1098/2011, 1256/2011, 1401/2011, 110/2012, 259/2012, 272/2012, 
349/2012, 394/2012, 499/2012, 505/2012, 523/2012, 528/2012, 542/2012, 572/2012, 
656/2012, 692/2012, 703/2012, 715/2012, 726/2012, 741/2012, 793/2012 и 814/2012 беше 
приключено. 

804/2006, 200/2012, 221/2012, 411/2012, 511/2012, 619/2012, 413/2012, 534/2012, 
669/2012, 902/2012 остават открити за разглеждане по искане на членовете.

27. Дата и място на следващото заседание

Брюксел, 19 февруари 2013 г., 9.45–12.30 ч. и 14.30–17.30 ч. 
Изслушване на граждани на ЕС

Брюксел, 20 февруари 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

*
*  *

Заседанието беше закрито в 12.30 ч.
*  *
*

Приложения:
Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание (3 декември 
2012 г.).
Списък с петициите, които предстои да бъдат оттеглени, приключени или разгледани 
отново в съответствие с приложението към докладните записки на председателя.



PV\925007BG.doc 13/15 PE504.133v01-00

BG

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 (1/2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1/2), Chrysoula Paliadeli (2)

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

Margrete Auken (1/2), Heinz K. Becker (2), Victor Boştinaru (1/2), Giles Chichester (1/2), Nikolaos Chountis (2), Iliana Malinova 
Iotova (1), Peter Jahr (2), Lena Kolarska-Bobińska (1/2), Miguel Angel Martínez Martínez (2), Judith A. Merkies (1), Ana Miranda (2), 
Nikolaos Salavrakos (1), Angelika Werthmann (1/2), Rainer Wieland (1/2), Tatjana Ždanoka (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 (1/2), Sandrine Bélier (1), Birgit Collin-Langen (2), Gerald Häfner (2), Paul Murphy (2), Jaroslav Paška (1/2), Keith Taylor 
(1), Axel Voss (2)

187 (2)

Jan Kozłowski (2)

193 (3)

Romana Jordan (2), Mojca Kleva Kekuš (2), Anna Záborská (2), Boris Zala (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) 21.1.2013
(2) 22.1.2013
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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

Father Paul Abou Naoum, Antonio Anziani, Olivier Belval, Adriano Ciacchi, Sergio Diana, Dimitar Dimitrov, Liudmila Dimitrova, 
Stefano Ferluga, Rossana Floris, Anne Furet, Alessandro Giombbi, Roberto Giurastante, Denisa Lastovkova, John Martin McElligott, 
Francesca Naccarati, Vito Potenza, Virginia Anna Maria Rondinelli, Daniela Spera, Arlon Stock, Bernard Vojko

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 (*)

Stephanos Ampatzis, Paolo Caricato, Ion Codescu, Ioannis Couniniotis, Catherine Eginard, Niels Helweg-Larsen, Thomas Kirchner, 
Gabriele Kremer, Giuseppe Manganaro, Jill Michielssen, Agata Payne, Eric Poudelet, José Rizo Martin, Antoaneta Rizova Kalapis, 
James Sweeney, Anna Wlazlo

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

EPP

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Virginie Remacle

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

Marc Giménez

Elvira Fernandez, Soultana Pantazidou
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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

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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