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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

PETI_PV(2012)0320_1

ПРОТОКОЛ
Заседание на 20 март 2013 г., 9.00 ч. - 12.30 ч. и 15.00 ч. - 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието се открива на 20 март 2013 г., сряда, в 9.34 ч., под председателството на 
Ерминия Мацони (председател).

1. Приемане на дневния ред
PETI_OJ\930410

Председателят обявява, че точка 5 от проекта на дневен ред (проучвателна 
мисия в Галиция) се отлага за следващото заседание, тъй като документът още 
не е приключен. Тя също така обявява редица промени в последователността на 
точките от проекта на дневен ред.

Проектът на дневен ред е приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобрение на протокола от заседанието от:

21-22 януари 2013 г. PV\925007

Протоколът е одобрен.

3. Съобщения на председателя

Председателят информира членовете, че членът на комисията Саймън Бузутил е 
избран за депутат в парламента на Малта. Тя съобщава, че ще изпрати писмо от 
името на комисията, за да изрази благодарност за работата, извършена от г-н 
Бузутил в комисията по петиции, и за да му пожелае всичко най-добро в новата 
му работа.

След това тя уведомява членовете, че вносителите на петиции или техните 
представители ще присъстват за разглеждането на следните петиции:
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Петиция 1459/2012, внесена от Юдит Клайн, с унгарско гражданство, от името 
на Фондация „Отворено общество“, подкрепена от 12 асоциации, относно 
злоупотреби със структурните фондове във връзка с хора с увреждания в някои 
централноевропейски и източноевропейски страни

Петиция 1273/2010, внесена от Лоренцо Торто, с италианско гражданство, 
относно правото на заетост на хората с увреждания

Петиция 1342/2012, внесена от Рафаел Роми, с френско гражданство, от името 
на ACIPA & CéDpa, относно предложението за изграждане на летище в Нотр-
дам-де-ланд (Франция) и твърденията за липса на съответствие със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда

Петиция 1632/2012, внесена от Ален Мюстиер, с френско гражданство, от името 
на ACIPRAN, подкрепена от 3000 подписа, в подкрепа на предложението за 
изграждане на летище в Нотр-дам-де-ланд (Франция)

Петиция 1645/2012, внесена от Брюно Жанти, с френско гражданство, от името 
на France Nature Environnement и 5 други асоциации, против същия проект

Петиция 1256/2012, внесена от Мишел Тю, с британско гражданство, от името 
на Европейско обединение за прекратяване на опитите с животни (European 
Coalition to End Animal Experiments (ECEAE)), подкрепена от 220 000 подписа, 
относно прекратяване на опитите с животни за целите на козметичната 
индустрия

Петиция 0336/2012, внесена от C.R., с датско гражданство, относно честата 
практика в Дания да се реже опашката на прасетата

Петиция 1251/2011, внесена от Ерик Катън, с британско гражданство, относно 
проблеми във връзка с покупката на недвижима собственост в Кипър

Петиция 0474/2012, внесена от Катус Кароли, с унгарско гражданство, от името 
на Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom (Advocacy Movement for Service 
and Honour - Движение в подкрепа на службата и честта), подкрепена от 
1 860 подписа, относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в 
Унгария

Петиция 1261/2012, внесена от Ласло Кути, с унгарско гражданство, от името на 
'KNOE', относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Раздадено е приложението към бележките на председателя. Получено е искане 
от г-н Мейер да не бъде приключено разглеждането на петиции 1408/2010 и 
1157/2010. Тъй като не са получени други искания или коментари, 
предложенията в приложението са одобрени и ще бъдат приложени към 
протокола.

4. Разни въпроси

Няма.
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В присъствието на Европейската комисия

5. Проучвателна мисия в Галиция

Отложена за следващото заседание.

6. Петиция 1160/2009, внесена от Вернер Зандиг, с германско гражданство, 
относно построяването на два вятърни парка в чешкия граничен район 
Усти над Лабем и свързаното с това вредно въздействие върху околната 
среда в съседните германски природни райони

Оратори: председателят, Чтибор Кочман (Комисия) и Петер Яр

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията, по-конкретно относно решението на 
чешките органи във връзка с разрешението за строителството на вятърния парк и 
възможностите за обжалване на решението от двете страни на границата.  

7. Петиция 1459/2012, внесена от Юдит Клайн, с унгарско гражданство, от 
името на Фондация „Отворено общество“, подкрепена от 12 асоциации, 
относно злоупотреби със структурните фондове във връзка с хора с 
увреждания в някои централноевропейски и източноевропейски страни

Оратори: председателят, Юдит Клайн (вносител на петицията), Майкъл Ралф 
(Комисия), Татяна Жданока, Кинга Гьонц, Роса Естарас Ферагут, Золтан Баго, 
Мигел Анхел Мартинес Мартинес, Ярослав Пашка и Петер Яр. 

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на 
допълнителна информация от Комисията, по-конкретно относно показателите за 
използването на структурните фондове за прехода от институционални грижи 
към грижи в общността в държавите членки. Ще бъдат изпратени писма до 
органите на посочените държави членки.
Петицията се изпраща на комисията по бюджетен контрол за информация 
относно използването или злоупотребата със съответните структурни фондове в 
държавите членки на ЕС, посочени в петицията, както и на комисията по 
регионално развитие за информация относно прозрачността при използването на 
средства и с искане за предварителни условия при преразглеждането на  
регламента за бъдещите структурни инструменти.  

8. Петиция 0279/2012, внесена от I. T., с унгарско гражданство, относно 
реформата на пенсионирането на лица с увреждания в Унгария

Оратори: председателят, Илария Брацодуро (Комисия), Кинга Гьонц, Мигел 
Анхел Мартинес Мартинес и Золтан Баго.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Членовете одобряват предложението 
на Мигел Анхел Мартинес Мартинес да се изиска от Комисията оценка на 
степента, в която кризата оказва въздействие върху хората с увреждания и 
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лицата, живеещи с пенсия за инвалидност, не само в Унгария, но и във всички 
държави членки на ЕС. На отговорния член на Комисията ще бъде изпратено 
писмо с искане за такова проучване.

9. Петиция 1273/2010, внесена от Лоренцо Торто, с италианско гражданство, 
относно правото на заетост на хората с увреждания

Оратори: председателят, Лоренцо Торто (вносител на петицията), Илария 
Брацодуро (Комисия), Мигел Анхел Мартинес Мартинес и Петер Яр.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до Съда на 
Европейския съюз с въпрос защо се бави толкова решението по производството 
за нарушение срещу Италия за непълно транспониране на Директива 2000/78/ЕО 
и с искане да се ускори производството. Също така ще бъде изпратено писмо до 
Комисията с въпрос защо е минало толкова време, преди въпросът да бъде 
отнесен до Съда. Друго писмо ще бъде изпратено на италианските органи с 
настояване да транспонират изцяло и да приложат директивата.

Заседанието продължава в 11.32 ч. под председателството на Карлос Хосе Итургайс 
Ангуло (заместник-председател).

10. Годишен доклад за дейността на комисията по петиции през 2012 г. (член 
202, параграф 8) (2013/2013(INI) 2012)

Докладчик: Едуард Макмилан-Скот (ALDE)

Докладчикът представя проекта на изложението на мотивите на годишния 
доклад на комисията и предлага следния график:

Разглеждане на проектодоклада: на заседанието през април (24-25 април) 
Краен срок за внасяне на измененията: 2 май 2013 г.
Разглеждане на измененията: на заседанието през май (27-28 май)
Гласуване в комисия: на заседанието през юни (19 юни)
Гласуване в пленарно заседание: през септемврийската сесия

Оратори: председателят, докладчикът, Татяна Жданока, Висенте Мигел Гарсес 
Рамон и Елена Бъсеску. 

Заседанието продължава в 11.37 ч. под председателството на Ерминия Мацони  
(председател).

Заседанието е закрито в 11.41 ч.

Заседание на координаторите (при закрити врата) — 11.30–12.30 ч.

11. Заседание на координаторите (при закрити врата)

15.00
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Заседанието е възобновено в 15.00 ч. под председателството на Ерминия Мацони  
(председател).

12. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

1) Пенсиониране на Европейския омбудсман

Европейският омбудсман г-н Диамандурос съобщи миналата седмица, че излиза 
в пенсия, считано от 1 октомври. 

Това означава, че Парламентът трябва да стартира процедура за избиране на 
негов наследник. В този процес комисията по петиции играе централна роля. На 
координаторите е раздаден документ с евентуален график за избора. 

Избирането на нов омбудсман ще наложи допълнителни извънредни заседания 
на комисията (датите подлежат на потвърждение), както и изслушвания на 
отговарящите на условията кандидати, отворени за всички членове на 
Европейския парламент.

Омбудсманът ще присъства на заседанието на комисията на 27-28 май, за да 
представи своя Годишен доклад за 2012 г. Докладът на комисията по този 
годишен доклад трябва да бъде изготвен, обсъден и гласуван много бързо, за да 
се гарантира ефективно обсъждане на септемврийското пленарно заседание в 
Страсбург.

Координаторите се споразумяват, че в съответствие с точковата система е ред на 
групата EFD да определи докладчик по Годишния доклад на омбудсмана.

2) Проучвателни мисии

На 12 март 2013 г. председателят на ЕП Шулц изпрати писмо до комисията, в 
което пита на кои трима от петимата придружаващи членове в неотдавнашната 
проучвателна мисия в Галиция следва да бъдат възстановени разноските в 
съответствие с член 23 от Устава на членовете на Европейския парламент. 
Координаторите решават, че следва да бъдат възстановени разноските на 
тримата испански членове Карлос Хосе Итургайс Ангуло, Уили Мейер и Ана 
Миранда. На председателя ще бъде изпратено писмо с този отговор. 

Координаторите одобряват предложената програма за мисията в Мадрид (Лей де 
Костас) и потвърждават, че Ангелика Вертман ще бъде ръководител на 
делегацията.

За мисията в Гърция (28-32 май) досега две политически групи са определили 
участници (PPE: г-н Итургайс и г-н Мастела; S&D: г-жа Меркис). 
Координаторите решават ръководител на делегацията да бъде г-н Итургайс. 

Координаторите се запознават с проектопрограмата за мисията в Полша (29-31 
май) и отбелязват, че засега са записани само двама членове, г-н Боштинару и г-
н Тейлър.
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3) Публично изслушване – Ефектът от кризата върху европейските 
граждани (24 септември)

Координаторите се запознават с проектопрограмата за това изслушване, 
изготвена след обсъждане с комисията по конституционни въпроси и 
вносителите на петиции. Предложението предвижда двама основни оратори, 
които да насърчат обсъждане по темата, и три експертни дискусии. 
Координаторите са съгласни с проектопрограмата и потвърждават, че е уместно 
да се изиска участието на председателя Шулц, който да открие изслушването.

4) Жалби във връзка с препоръките за допустимост

Координаторите потвърждават решението си, взето на заседанието през 
февруари, да обявят за допустими петиции 1013/12, 1201/12, 1209/12, 1323/12, 
1368/12 и 1369/12 относно отвличането на новородени деца от болници в 
Испания. Те се запознават с коментара на г- Итургайс, че магистратите в 
Испания разследват този въпрос, и потвърждават, че обсъждането на петициите 
ще зависи от състоянието на съдебните разследвания.

5) Последващи действия във връзка с Петиция 0070/2012, внесена от Имре 
Юхаш, с унгарско гражданство, подкрепена от два подписа, относно искане 
за отмяна на Резолюция № 1487/2007 на Националния съвет на Словакия 
относно неоспоримостта на декретите „Бенеш“

Координаторите се запознават с подробната правна оценка на петицията от 
страна на словашките органи след обсъждането в комисията през септември 
миналата година. Те решават да разгледат петицията и документите от словашка 
страна на бъдещо заседание при закрити врата в присъствието единствено на 
членове на комисията и на словашки органи, без излъчване чрез уебстрийминг.

6) Мисия в Дания 

Координаторите решават възможно най-скоро делегация на комисията да посети 
Дания за един работен ден като последващо действие след обсъждането на 
февруарското заседание на редица случаи във връзка с грижи за деца.

7) Доклад от Италианската служба по конкуренцията за пазара на 
автомобилни застраховки

Координаторите решават този доклад да бъде включен в дневния ден за 
заседанието през април.

8) Разни въпроси

Координаторите се запознават с проектопрепоръките, направени от Съвета на 
председателите на комисии, които следва да бъдат изпратени на 
Председателския съвет. 

Координаторите решават, че ще бъде полезно да изпратят докладна записка до 
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председателя на Съвета на председателите на комисии, в която да обърнат 
внимание на спецификата на процеса на разглеждане на петиции и конкретните 
правила, ръководещи работата на комисията, по-конкретно във връзка с 
докладите по собствена инициатива (член 202.2) и проучвателните мисии. Други 
предложения от членовете могат да бъдат внесени в писмена форма до 
председателя преди крайния срок петък, 22 март.

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

Докладчик: Николаос Хундис (GUE)

Докладчикът представя своите изменения и предлага следния график:

Разглеждане на проекта на работния документ: на заседанието през април (24 
април)
Краен срок за внасяне на измененията:  2 май 2013 г.
Разглеждане на измененията: на заседанието през май (27-28 май)
Гласуване в комисия: на заседанието през юни (19 юни)  

Оратори: председателят, докладчикът, Жорж Кремлис (Комисия), Сандрин 
Белие, Адина-Йоана Вълян, Виктор Боштинару и Татяна Жданока.

14. Петиция 1342/2012, внесена от Рафаел Роми, с френско гражданство, от 
името на ACIPA & CéDpa, относно предложението за изграждане на летище 
в Нотр-дам-де-ланд (Франция) и твърденията за липса на съответствие със 
законодателството на ЕС в областта на околната среда

Петиция 1632/2012, внесена от Ален Мюстиер, с френско гражданство, от 
името на ACIPRAN, подкрепена от 3000 подписа, в подкрепа на 
предложението за изграждане на летище в Нотр-дам-де-ланд (Франция)

Петиция 1645/2012, внесена от Брюно Жанти, с френско гражданство, от 
името на France Nature Environnement и 5 други асоциации, против същия 
проект

Оратори: председателят, Франсоаз Вершер (вносител на петиция), Силвен 
Фресно (вносител на петиция), Ален Мюстиер (вносител на петиция), Брюно 
Жанти (вносител на петиция), Ромен Екоршар (вносител на петиция), Мари-
Клод Блен (Комисия), Филип Булан, Сандрин Белие, Яник Жадо, Татяна 
Жданока, Виктор Боштинару, Ален Кадек, Жозе Бове, Жан-Люк Бенамия, 
Рафаел Роми (вносител на петиция) и Жил Ретиер (вносител на петиция).

Решение: петициите да останат отворени за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Ще бъде изпратено писмо до 
френските органи с въпрос какви мерки се предприемат, за да се гарантира, че 
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относимото европейско законодателство се спазва. Многократното искане на 
вносителите на петицията да бъде изпратена проучвателна мисия в Нотр-дам-де-
ланд ще бъде отнесено до координаторите на комисията по петиции.

15. Петиция 1256/2012, внесена от Мишел Тю, с британско гражданство, от 
името на Европейско обединение за прекратяване на опитите с животни 
(ECEAE), подкрепена от 220 000 подписа, относно прекратяване на опитите 
с животни за целите на козметичната индустрия

Оратори: председателят, Катрин Тейлър (представител на вносителя на 
петицията), Сюзан Хоке (Комисия) и Кийт Тейлър.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Петицията да бъде изпратена на 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните за 
сведение.

Заседанието продължава в 16.54 ч. под председателството на Ангелика Вертман.

16. Петиция 0334/2011, внесена от C.C., с британско гражданство, относно 
проблеми при закупуването на имот в Кипър

Петиция 1236/2011, внесена от Майкъл Ролфи, с британско гражданство, 
подкрепена с 4 подписа, относно кипърското строително законодателство и 
неговото предполагаемо несъответствие с разпоредбите на ЕС за 
потребителите

Петиция 1251/2011, внесена от Ерик Катън, с британско гражданство, 
относно проблеми във връзка с покупката на недвижима собственост в 
Кипър

Оратори: председателят, Ерик Катън (вносител на петицията), Софи Риду 
(Комисия) и Никол Синклеър.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация.  Да бъде изпратено писмо до кипърските органи с 
искане те да дадат становището си по въпроса. Членовете очакват по-твърдо 
отношение от Комисията и специално внимание към защитата на потребителите 
и заблуждаващата реклама.  

17. Петиция 0336/2012, внесена от C.R., с датско гражданство, относно честата 
практика в Дания да се реже опашката на прасетата

Оратори: председателят, Биргит Иверсен Дам от Датското дружество за хуманно 
отношение към животните (представител на вносителя на петицията), Дени 
Симонен (Комисия), Кийт Тейлър и Маргрете Аукен. 

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на
допълнителна информация от Комисията. Членовете очакват от Комисията да 
възприеме по-твърд подход към неспазващите законодателството 
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свинепроизводители в ЕС и предлагат тя да разгледа възможността да стартира 
производство за установяване на неизпълнение на задължения срещу държави 
членки, които не спазват съответното законодателство на ЕС. 

18. Петиция 0267/2012, внесена от Йозеф Дарани, с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 0474/2012, внесена от Катус Кароли, с унгарско гражданство, от 
името на Szolgálat és Becsület Érdekvédelmi Mozgalom (Advocacy Movement 
for Service and Honour - Движение в подкрепа на службата и честта), 
подкрепена от 1 860 подписа, относно премахването на схемите за ранно 
пенсиониране в Унгария

Петиция 0479/2012, внесена от L.G.T., с унгарско гражданство, относно 
премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 0483/2012, внесена от Атила Фазекас, с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 0625/2012, внесена от Чаба Няко, с унгарско гражданство, относно 
премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 0762/2012, внесена от Кочка Флориан, с унгарско гражданство, 
относно премахването на схемите за ранно пенсиониране в Унгария

Петиция 1144/2012, внесена от Ищван Балог, с унгарско гражданство, 
относно премахването на договореностите за ранно пенсиониране в 
Унгария

Петиция 1261/2012, внесена от Ласло Кути, с унгарско гражданство, от 
името на 'KNOE', относно премахването на схемите за ранно пенсиониране 
в Унгария

Оратори: председателят, Ласло Кути (вносител на петиция), Катус Кароли 
(вносител на петиция), Хелга Вогелман (Комисия), Чаба Шандор Табайди, 
Виктор Боштинару, Кинга Гьонц, Золтан Баго и Хайнц К. Бекер.

Решение: петициите да останат отворени за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Да се изпрати писмо до унгарския 
постоянен представител с искане за разяснение и за официална позиция от 
унгарското правителство по повдигнатите в петициите въпроси, както и до члена 
на Комисията Андор (ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“) 
с покана да представи становището си, по-конкретно относно обратното 
действие на мерките, отсъствието на възможности за обжалване или 
обезщетение, нарушаване на придобити права и маргинаризиране на големи 
групи от обществото. Петициите да бъдат изпратени на комисията по заетост и 
социални въпроси за сведение.

19. Петиция 1557/2009, внесена от Изабела Мечаросне Дьорвари, с унгарско 
гражданство, от името на Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége (Union for 
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the Protection of Business Interests - Съюз за защита на интересите на 
дружествата), относно дискриминация на малките и средните предприятия 
в Унгария и неприлагане на стандартите на ЕС

Оратори: председателят, Ищван Немет (Комисия) и Чаболч Чилаги (Комисия)

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане в очакване на 
допълнителна информация от Комисията. Петицията да бъде изпратени на 
комисията по заетост и социални въпроси за сведение.

20. Петиции по точка Б

Разглеждането на петиции 0192/2006, 1779/2008, 0259/2009, 0835/2009, 
1241/2009, 0403/2010, 1120/2010, 1218/2010, 1585/2010, 0295/2011, 0727/2011, 
1343/2011, 1396/2011, 0400/2012, 0414/2012, 0430/2012, 0492/2012, 0614/2012, 
0631/2012, 0634/2012, 0673/2012, 0686/2012, 0723/2012, 0728/2012, 0739/2012, 
0756/2012, 0796/2012, 0811/2012, 0840/2012, 0851/2012, 0860/2012, 0867/2012, 
0877/2012, 0885/2012, 0901/2012, 0907/2012, 0910/2012, 0912/2012, 0959/2012, 
1011/2012, 1048/2012, 1064/2012 и 1172/2012 е приключено въз основа на 
писмената информация, предоставена от Европейската комисия.

Следните петиции остават отворени за разглеждане по искане на членовете: 
1226/2007, 0179/2008, 0702/2008, 1131/2009, 0580/2010, 0195/2011, 0786/2011, 
0410/2012, 0795/2012, 0861/2012, 0892/2012, 0930/2012

21. Дата и място на следващото заседание

Сряда, 24 април 2013 г., 15.00 – 18.30 ч.
Четвъртък, 25 април 2013 г., 9.00 – 12.30 ч.

o-O-o

Заседанието е закрито в 18.36 ч.

Приложения:
Списък с петициите, обявени за допустими след последното заседание (20 февруари 
2012 г.).
Списък с петициите, които предстои да бъдат оттеглени, приключени или разгледани 
отново в съответствие с приложението към докладните записки на председателя.
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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 (*)

Elena Băsescu, Carlos José Iturgaiz Angulo, Erminia Mazzoni, Willy Meyer

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

Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Giles Chichester, Nikolaos Chountis, Ágnes Hankiss, Peter 
Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Edward McMillan-Scott, Miguel Angel Martínez Martínez, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Nicole 
Sinclaire, Csaba Sándor Tabajdi, Adina-Ioana Vălean, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana 
Ždanoka

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, Sandrine Bélier, Daniel Caspary, Vicente Miguel Garcés Ramón, Kinga Göncz, Jaroslav Paška, Keith Taylor

187 (2)

193 (3)

Jean-Luc Bennahmias, José Bové, Alain Cadec, Rosa Estaràs Ferragut, Zita Gurmai, Nicole Kiil-Nielsen, María Irigoyen Pérez, 
Yannick Jadot, Michèle Rivasi, Andrea Zanoni

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

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

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
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Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Eric Catten, Romain Ecorchard, Sylvain Fresneau, Bruno Genty, Birgitte Iversen Damm, Károly Katus, Judith Klein, László Kuti, 
Alain Mustière, Gilles Retière, Raphaël Romi, , Katherine Taylor, Lorenzo Torto, Françoise Verchère

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, Marie-Claude Blin, Ilaria Brazzoduro, Slavitza Dobreva, Katarina Hobzova, Susanne Hoeke, Gabriele Kremer, 
Georges Kremlis, Ctibor Kocman, Sabine Lecrenier, Pascal Lefevre, Tobias Muellensiefen, István Németh, Michael Ralph, Sophie 
Ridoux, Denis Simonin, Szabolcs Szilagyi, Aikaterini Theodospoulou, Joseph van der Stegen, Helga Vogelmann, 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

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Leo Cox, Anne-Michelle De Mathelin-Laloux, Virginie Remacle

Ambroise Perrin, Nicolaida Khier-Koskina

Airis Meier

Darius Sobkow

Marc Giménez, Hendrik Prummel

Elvira Fernandez, Soultana Pantazidou
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