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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

PETI_PV(2013)0220

NOTULEN
Vergadering van 20 februari 2013, 9.00 - 12.30 en 15.00 - 18.30 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op woensdag 20 februari 2013 om 10.00 uur geopend onder 
voorzitterschap van Erminia Mazzoni (voorzitter).

* * *

1. Aanneming van de ontwerpagenda en mededelingen van de voorzitter
PETI_OJ(2013)217_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. De 
heer Iturgaiz tekent bezwaar aan tegen heropening van verzoekschrift 1266/2009.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:

De notulen van de vergaderingen van 6 november en 3 december 2012 worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter over besluiten van de coördinatoren

a. Studiereis naar Madrid – Ley de Costas

De coördinatoren besluiten aan de werkgroep over de Ley de Costas te vragen data voor het 
bezoek voor te stellen, precieze doelstellingen te geven en voorstellen te doen voor 
lidmaatschap van de delegatie.

b. Andere bezoeken: Griekenland en Polen
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De coördinatoren worden er gewoon aan herinnerd dat zij vragen moeten overwegen over het 
lidmaatschap van deze delegaties, die voorlopig voor het eind van mei zijn gepland.

c. Europees burgerinitiatief: update

Het EBI met de volgende titel heeft nu blijkbaar 1 000 000 handtekeningen opgehaald en het 
verificatieproces is gaande.

De titel van het initiatief is "Water en sanitaire voorzieningen zijn een mensenrecht! Water is 
een openbaar goed, geen handelsartikel!" Het wordt gesponsord door de volgende organisatie: 
Europese Federatie van ambtenarenvakbonden (EPSU, European Federation of Public Service 
Unions).

De leden zullen op de hoogte worden gebracht zodra er een officiële mededeling over dit 
onderwerp is ontvangen.

d. Mededelingen van de Commissie verzoekschriften in de context van het 
communicatiebeleid van het Parlement

De coördinatoren nemen kennis van de documentatie over het communicatiebeleid van de 
commissie.

Binnen het Parlement is DG COMM bevoegd voor de algemene communicatiestrategie van 
de instelling. De parlementaire commissies vervullen een complementaire rol in die taak, 
waarbij elke commissie op haar eigen manier bijdraagt, rekening houdend met haar specifieke 
verantwoordelijkheden, en ook contact houdt met de redactionele afdeling van DG 
IPOL/EXPOL. Ambtenaren van DG COMM zijn bij elke commissievergadering aanwezig en 
staan in permanent contact met het secretariaat van de commissies.

e. Mededelingen:

 Aanvechtbare verzoeken: Wegens personeelsveranderingen en tegenstrijdige 
prioriteiten heeft het secretariaat geen lijst van tijdens de laatste twee maanden 
van EU-burgers ontvangen aanvechtbare verzoeken kunnen ontvangen; een 
normale dienst wordt zo snel mogelijk hervat.

 Herziening van verzoekschriften die al lang open staan: Het secretariaat 
onderneemt een herziening van de status van open verzoekschriften die gedurende 
lange periodes open of inactief zijn gebleven, in het bijzonder verzoekschriften 
die vóór deze zittingsperiode zijn ontvangen.

 Verzoekschrift 0901/2008 zal tijdens een volgende bijeenkomst worden 
besproken.

f. Hoofdpunten voor de volgende commissievergadering:

 20 maart: eerste gedachtewisseling over het jaarverslag van 2012, MEB-advies, 
ontwerp voor Galicia FFV, verzoekschriften over Notre-Dame-des-Landes, 
verzoekschriften tegen vivisecties, over Spaanse hypotheken (uitgesteld na een 
eerdere vergadering), verzoekschriften over beperkingen, verzoekschriften over 
Hongaarse pensioenen.
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 27 mei: Professor Seralini heeft geantwoord op de uitnodiging van de commissie 
over voedselveiligheid en heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor de 
vergadering in mei. In mei moet de commissie eveneens een presentatie over het 
jaarverslag van de ombudsman plannen, waarvoor in maart een rapporteur moet 
worden aangesteld.

4. Verslag over de studiereis naar Italië (29 t/m 31 oktober 2012)

Sprekers: de voorzitter, Judith Merkies, Margrete Auken

De leden van de delegatie feliciteren het secretariaat voor de organisatie en het succes van de 
studiereis, dat burgers heeft geholpen een oplossing te vinden voor het belangrijke probleem 
van afvalbeheer en vervuiling.

Het verslag wordt met algemene stemmen goedgekeurd: 27 stemmen voor, geen tegen en 
geen onthoudingen.
AM 1, 4, 5 (1e deel), 6, 7, goedgekeurd, AM 2, 3, 5 (2e deel), 7 verworpen.

5. Verslag over de studiereis naar Galicië, Spanje (11 t/m 13 februari 2013)
– voorlopig mondeling verslag

Sprekers: de voorzitter, Philippe Boulland, Tatjana Ždanoka, Antolín Sánchez Presedo, Ana 
Miranda, Francisco José Millán Mon, Willy Meyer, Angelika Werthmann, Carlos José 
Iturgaiz Angulo

De leden van de delegatie feliciteren het secretariaat met de organisatie en het succes van dit 
werkbezoek, dat de dialoog tussen burgers en lokale autoriteiten heeft bevorderd.

Van 10.40 tot 11.10 uur wordt het voorzitterschap overgenomen door Carlos Iturgaiz, 
ondervoorzitter

6. Advies inzake de herziening van de milieueffectbeoordeling
(Wijziging van Richtlijn 2011/92/EU betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten) (ENVI) (COM(2012) 628 final (26.10.2012) –
2012/0297(COD)
Rapporteur: CHOUNTIS (GUE)

Sprekers: de voorzitter, Carlos José Iturgaiz Angulo, Nikolaos Chountis, Stephanos Ampatzis 
(Commissie), Margrete Auken, Victor Boştinaru, Peter Jahr

Gezien het belang van Richtlijn 2011/92/EU uiten de leden hun bezorgdheid over nieuwe 
uitzonderingen.

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijk antwoord van de Commissie of 
andere ontvangen documenten in de commissie worden behandeld

7. Verzoekschrift 0134/2012, ingediend door Anaïs Berthier en Natacha Cingotti (Franse 
nationaliteit), namens ClientEarth en Friends of the Earth Europe, gesteund door 
14 medeondertekenaars, over toegang tot EU-documenten en milieu-informatie
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(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: de voorzitter, Anaïs Berthier (indienster), Jean François Brakeland (Commissie), 
Margrete Auken, Michael Cashman, Gerald Hafner

Leden protesteren tegen het gebrek aan transparantie over de toegang tot EU-documenten en 
milieu-informatie.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie, ter informatie wordt een brief aan de commissie LIBE verzonden.

8. Verzoekschrift 0357/2012, ingediend door Yann Flory (Franse nationaliteit), namens 
Nappe phréatique en danger – Destocamine, over bedreiging van grondwatervoorraden in 
Wittelsheim (Haut Rhin)
(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: de voorzitter, Yann Flory en Stephan Chamik (indieners), Michèle Striffler, Balazc 
Horvath (Commissie), Sandrine Bélier, Philippe Boulland

Leden uiten hun ernstige bezorgdheid over het dringende karakter van de situatie en over de 
volksgezondheid.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie, een brief om opheldering wordt verzonden aan de Franse autoriteiten 
waarin tevens wordt verzocht om een tijdschema van de geplande ontmantelingswerkzaamheden.

De vergadering wordt om 12.29 uur gesloten onder voorzitterschap van Erminia Mazzoni, 
voorzitter

* * *

De vergadering wordt om 15.05 uur hervat onder voorzitterschap van Carlos Iturgaiz, 
ondervoorzitter

* * *

9. Verzoekschrift 0943/2012, ingediend door Jelena Antonova (Letse nationaliteit), over 
discriminatie en vermeende inbreuk op het vrije verkeer van personen door Nederland

Sprekers: de voorzitter, Jelena Antonova (indienster), Ruud Skala, advocaat (namens 
indienster), Caroline Loup (Commissie), Angelika Werthmann, Tatjana Ždanoka, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Leden protesteren tegen het ontbreken van follow-up door de Commissie.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten in afwachting van aanvullende 
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informatie van de Commissie, ter informatie wordt een brief aan de Nederlandse autoriteiten 
verzonden.

10. Verzoekschrift 0965/2011, ingediend door Tammy Nørgård (Amerikaanse 
nationaliteit), over vermeende mensenrechtenschendingen door de Deense autoriteiten
(in aanwezigheid van indienster)

Sprekers: de voorzitter, Tammy Nørgård (indienster), Marek Stavinoha en Sara Chrzanowska 
(Commissie), Angelika Werthmann, Margrete Auken, Krisztina Morvai, Victor Boştinaru

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie. Een mondelinge vraag aan de Commissie wordt ingediend en een brief 
wordt aan de Deense autoriteiten verzonden. Ter informatie naar LIBE- en FEMM-commissies sturen. 
Leden verzoeken ook een werkdag te organiseren met de Deense autoriteiten in Kopenhagen.

11. Verzoekschrift 0954/2012, ingediend door Vincenzo Antonuccio (Italiaanse 
nationaliteit), over vermeende mensenrechtenschendingen door de Deense autoriteiten
(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: de voorzitter, Kenneth Knudsen (namens indiener), Patrizia De Luca (Commissie), 
Angelika Werthmann

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie. Een mondelinge vraag aan de Commissie wordt ingediend en een brief 
wordt aan de Deense autoriteiten verzonden. Ter informatie naar LIBE- en FEMM-commissies sturen. 
Leden verzoeken ook een werkdag te organiseren met de Deense autoriteiten in Kopenhagen.

12. Verzoekschrift 0963/2012, ingediend door Marie Kathleen Denise Arce-Aspelin 
(Filipijnse nationaliteit), over haar onhoudbare situatie in Denemarken

Sprekers: de voorzitter, Caroline Loup (Commissie), Margrete Auken, Angelika Werthmann, 
Victor Boştinaru, Peter Jahr

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie. Een mondelinge vraag aan de Commissie wordt ingediend en een brief 
wordt aan de Deense autoriteiten verzonden. Ter informatie naar LIBE- en FEMM-commissies sturen. 
Leden verzoeken ook een werkdag te organiseren met de Deense autoriteiten in Kopenhagen.

13. Verzoekschrift 0964/2012, ingediend door Fabrizio Infante (Italiaanse nationaliteit), 
over het feit dat hij geen omgang heeft met zijn in Denemarken woonachtige dochter

Sprekers: de voorzitter, Kenneth Knudsen (namens indiener), Patrizia De Luca (Commissie), 
Angelika Werthmann

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie. Een mondelinge vraag aan de Commissie wordt ingediend en een brief 
wordt aan de Deense autoriteiten verzonden. Ter informatie naar LIBE- en FEMM-commissies sturen. 
Leden verzoeken ook een werkdag te organiseren met de Deense autoriteiten in Kopenhagen.
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14. Verzoekschrift 0965/2012, ingediend door Aleksandra Kawasnicka (Poolse 
nationaliteit), over vermeende medische fouten bij de behandeling van haar dochter en over 
haar problemen met de Deense vader van het kind

Sprekers: de voorzitter, Patrizia De Luca (Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie. Een mondelinge vraag aan de Commissie wordt ingediend en een brief 
wordt aan de Deense autoriteiten verzonden. Ter informatie naar LIBE- en FEMM-commissies sturen. 
Leden verzoeken ook een werkdag te organiseren met de Deense autoriteiten in Kopenhagen.

Om 16.50 uur wordt het voorzitterschap overgenomen door Willy Meyer, ondervoorzitter

15. Verzoekschrift 0966/2012, ingediend door Kent Cooper (Amerikaanse nationaliteit) 
over vermeende discriminatie door de Deense autoriteiten
(in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van indiener)

Sprekers: de voorzitter, Tammy Nørgård (namens indiener), Caroline Loup (Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie. Een mondelinge vraag aan de Commissie wordt ingediend en een brief 
wordt aan de Deense autoriteiten verzonden. Ter informatie naar LIBE- en FEMM-commissies sturen. 
Leden verzoeken ook een werkdag te organiseren met de Deense autoriteiten in Kopenhagen.

16. Verzoekschrift 1078/2012, ingediend door Marion Weilharter (Oostenrijkse 
nationaliteit), over haar geschil inzake de voogdij over haar kind
(in aanwezigheid van indienster)

Sprekers: de voorzitter, Marion Weilharter (indienster), Markus Zalewski (Commissie), 
Angelika Werthmann, Heinz K. Becker, Krisztina Morvai, Philippe Boulland, Margrete 
Auken, Peter Jahr, Victor Boştinaru

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie. Een mondelinge vraag aan de Commissie wordt ingediend en een brief 
wordt aan de Deense autoriteiten verzonden. Ter informatie naar LIBE- en FEMM-commissies sturen. 
Leden verzoeken ook een werkdag te organiseren met de Deense autoriteiten in Kopenhagen.

17. Verzoekschrift 0319/2010, ingediend door Ian Lumley (Ierse nationaliteit), namens de 
Ierse ngo "The National Trust for Ireland", over vermeende inbreuken op de Europese 
wetgeving in verband met de start van het Ierse National Motorway/Dual Carriageway 
Programme

Sprekers: de voorzitter, Jean François Brakeland (Commissie)

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie.

18. Verzoekschrift 0492/2010, ingediend door José Enrique Sanz Salvador (Spaanse 
nationaliteit), namens "Arca Ibérica", over de drooglegging van een waterrijk gebied in 
Benicassim, Castellón
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(in aanwezigheid van indiener)

Sprekers: de voorzitter, María Francisca Conde Montesinos (indienster), Ivan Cherma Cortés 
(vertegenwoordiger van de gemeenteraad van Benicassim), Daniel Fernández Gómez 
(Commissie), Ana Miranda

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift wordt niet afgesloten, in afwachting van aanvullende 
informatie van de Commissie, wanneer indieners nadere informatie hebben verstrekt.

* * *

B. 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 gesloten: 1297/2007, 0972/2008, 1078/2009, 
0636/2010, 1212/2010, 1570/2010, 0277/2011, 1097/2011, 1328/2011, 0135/2012, 
0318/2012/, 0381/2012, 0424/2012, 0451/2012, 0497/2012, 0525/2012, 0730/2012, 
0735/2012, 0765/2012, 0819/2012, 0833/2012

De volgende verzoekschriften worden uit deel B geschrapt en niet afgesloten: 0713/2005, 
0382/2006, 0613/2012, 0939/2012, 1243/2012

o O o

19. Datum en plaats volgende vergadering

 20 maart 2013, 9.00 - 12.30 en 15.00 -18.30 (Brussel)

Bijlagen:

Lijst van verzoekschriften die sinds de vorige vergadering (21-22 januari 2013) ontvankelijk 
zijn verklaard.
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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

Heinz K. Becker, Philippe Boulland, Mariya Gabriel, Ágnes Hankiss, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Victor Boştinaru, Michael 
Cashman, Miguel Angel Martínez Martínez, Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vălean, Angelika Werthmann, Margrete Auken, Ana 
Miranda, Tatjana Ždanoka, Giles Chichester, 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

Zoltán Bagó, Daniel Caspary, Cristian Dan Preda, Vicente Miguel Garcés Ramón, Sandrine Bélier, Gerald Häfner, Keith Taylor, 
Jaroslav Paška

187 (2)

Roberta Angelilli, Francisco José Millán Mon, Emine Bozkurt, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo, Niccolò Rinaldi

193 (3)

Michèle Striffler, Krisztina Morvai

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/ 
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 
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predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Anaïs Berthier, Natacha Cingotti, Yan André Flory, Stephan Chamik, Jelena Antonova, Ilja Antonova, Ruud Skala, Tammy Noergaard, 
Kenneth Knudsen, Soad Zied, Inge Verheyen, Vincenzo Antonuccio, Kent Cooper, Marion Olivia Weilharter, Juan Luis Javier Mari, 
Maria Francisca Conde Montesions, Ivan Chermá Cortés, Elena Gurrea Serrano, Lledó Martí Urrea, Françoise Votron, Jacqueline 
Cotterill, Stela Velichi

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, Jean-François Brakeland, Balazc Horvath, Caroline Loup, Marek Stavinoha, Patrizia De Luca, Markus Zalewski, 
Daniel Fernández Gómez, Pascal Lefèvre, Anna Wlazlo, Gabrielle 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



PE506.095v01-00 10/12 PV\928259NL.doc

NL

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Virginie Remacle, Leo Cox, Anne-Michelle de Mathelin

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier
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Marc Giménez Villahoz
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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