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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по транспорт и туризъм

TRAN_PV(2011)0523_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 23 май 2011 г., 15.00 – 18.30 ч.,

24 май 2011 г., 9.00 – 12.00 ч. и 15.00 – 18.30 ч.,
и 25 май 2011 г., 9.00 – 11.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 23 май 2011 г., четвъртък, в 15.20 ч., под 
председателството на Brian Simpson (председател).

*
*     *

понеделник, 23 май 2011 г., 15.00 – 18.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

Промененият дневен ред беше приет. Разглеждането на измененията и 
гласуването на доклада по собствена инициатива на г-н Koch във връзка с 
пътната безопасност в Европа 2011–2020 г. бяха отложени за заседанието 
през юни.

2. Одобрение на протоколите от заседанията от:
 11–12 април 2011 г. PV – PE462.755v01-00

Протоколите на заседанията от 11–12 април 2011 г. бяха одобрени.

3. Трансграничен контрол върху безопасността по пътищата
TRAN/7/04733
***II 2008/0062(COD) 17506/1/2010 – C7-0074/2011

T6-0616/2008
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Докладчик: Inés Ayala Sender (S&D) PR – PE462.590v01-00
AM – PE462.836v01-00

Водеща: TRAN –

 Разглеждане на измененията
Оратори: Inés Ayala Sender, Georges Bach, Vilja Savisaar-Toomast, Eva 

Lichtenberger, Peter van Dalen, Dominique Riquet, Marjeta Jager 
(Европейска комисия).

4. Статистическите справки при автомобилен превоз на товари (преработка)
TRAN/7/03915
***I 2010/0258(COD) COM(2010)0505 – C7-0286/2010

Докладчик: Brian Simpson (S&D) PR – PE458.658v01-00
AM – PE462.873v01-00

Водеща: TRAN –
Подпомагаща: JURI – Sajjad Karim (ECR) CM – PE462.552v01-00

 Разглеждане на измененията
Оратори: Brian Simpson, Mathieu Grosch, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, 

Ruxandra Roman (Европейска комисия).

5. Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и 
четириколки
TRAN/7/04193
***I 2010/0271(COD) COM(2010)0542 – C7-0317/2010

Докладчик по 
становище:

Roberts Zīle (ECR) PA – PE458.815v01-00
AM – PE462.589v01-00

Водеща: IMCO – Wim Van De Camp (PPE) PR – PE464.815v01-00
DT – PE458.653v01-00

 Разглеждане на измененията
Оратори: Roberts Zīle, Jim Higgins, Inés Ayala Sender, Dirk Sterckx, Michael 

Cramer, Silvia-Adriana Ţicău, Giacomo Mattino (Eвропейска комисия).

6. 16.45–17.40 ч. Заседание на координаторите при закрити врата 

вторник, 24 май  2011 г., 9.00 – 18.30 ч. 

Заседанието беше възобновено в 9.08 ч., под председателството на Brian Simpson 
(председател).

7. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите 
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 Петиция

Решение: Председателят следва да изпрати писмо до комисията по петиции, 
като насочи вниманието към факта, че климатичните инсталации, които 
работят, когато превозното средство е спряло, са вече стандартна 
характеристика на много нови превозни средства на дълги разстояния, като 
също така е възможно преоборудването на някои превозни средства. Освен 
това, беше решено този въпрос да се разреши под формата на устно изменение 
към доклада на г-н Koch във връзка с пътната безопасност в Европа. 

 Комитология

Възражения към мерките съгласно процедурата по регулиране с контрол на 
разрешителните за пилоти 

Постоянният докладчик г-н El Khadroui информира, че мярката все още не е 
представена на Парламента. Преди да направят възражение относно тази мярка, 
в рамките на определения срок от 3 месеца след официалното представяне на 
Парламента на всички езици, координаторите се съгласиха да поискат повече 
информация от Комисията и да разгледат отново въпроса.

 Разни въпроси

Преглед на завършени и текущи проекти за оценка на научните и технически 
възможности (STOA)
Беше отправено искане към секретариата на комисията по транспорт и туризъм 
да потърси разяснение относно проекта за оценка на научните и технически 
възможности (STOA) във връзка с бъдещ екологичен транспорт за Европа с 
оглед на внедряването на най-добри практики от страна на потребителите и 
индустрията и въвеждането на електрически превозни средства.

Проучвания/информационни бележки за 2011 г.
Въз основа на писмото, изпратено до председателя, относно завършени, текущи 
и предстоящи предложения и наличните средства за 2011 г., координаторите 
постигнаха съгласие относно следното предложение на председателя: 

Приканват се политическите групи да представят предложения относно 
останалата част от бюджета за 2011 г, така че координаторите да могат да вземат 
решение на следващото заседание на 20 юни 2011 г. 

Краен срок за представяне на предложенията на политическите групи пред 
секретариата на комисията по транспорт и туризъм: 6 юни 2011 г.

Злополука по р. Рейн
Изразявайки загриженост относно породилата разочарование реакция на 
Комисията по отношение на писмото на председателя във връзка със 
злополуката по р. Рейн с кораба „TMS Waldhof”, Координаторите постигнаха 
съгласие да поканят комисията за навигация по река Рейн на едно от следващите 
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заседания на комисията по транспорт и туризъм, където да представи доклада и 
заключенията си.

Въпросник относно интегрирания подход за равно третиране на жените и 
мъжете
Координаторите получиха въпросника относно интегрирания подход за равно 
третиране на жените и мъжете, адресиран до нашата комисия, от името на 
комисията по правата на жените и равенството между половете, който ще 
помогне да се направи преглед на ситуацията с интегрирания подход за равно 
третиране на жените и мъжете в Европейския парламент. Въз основа на 
въпросника комисията по правата на жените и равенството между половете ще 
състави редовния си доклад по темата.

Г-жа Ţicău, нашият заместник-председател, отговарящ за въпросите на пола, 
представи проектоотговорите на въпросника и помоли политическите групи да 
отнесат коментарите, допълненията и измененията си обратно към секретариата 
най-късно до 1 юни 2011 г. 

Участие на председателите на комисии в посещения на делегации извън 
годишната квота на групите им
Съгласно предложението, направено от г-н Grosch, координаторите се съгласиха 
да отправят искане за участие на председателите на комисии на извънквотен 
принцип и да обсъдят въпроса със съответните водачи на групите с цел взимане 
на навременно решение от страна на Бюрото.

 Бюджет 2012 г.

Решение: След провеждане на задълбочено разискване относно пилотните 
проекти (ПП) и подготвителните действия (ПД), които следва да де се 
предложат на комисията по бюджети до 3 юни 2011 г., координаторите 
постигнаха съгласие въз основа на предложенията от докладчика, г-н 
Liberadzki и докладчиците в сянка, относно следните три предложения:

1. европейски маршрути на културното и индустриално наследство;
2. европейски интерфейс за транспортна информация и резервации за всички 
видове транспорт;
3. туризъм и достъпност за всички.

8. Определяне на докладчици – решение относно процедурата

Основна част

 Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение за 
въздушен транспорт, както и за сключване на Допълнително 
споразумение между Съединените американски щати, от една страна, 
Европейския съюз и неговите държави-членки, от друга страна, 
Исландия, от трета страна и Кралство Норвегия, от четвърта страна -
COM(2011)0238 - 2011/0102(NLE)
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Решение: одобряване на г-н Simpson за докладчик

 Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и 
Швейцария 
Решение: определяне на докладчик; в съответствие с ротацията сред 
политическите групи, групата ALDE ще определи докладчика.   

 Предложение за решение на Съвета относно сключването на 
Споразумението за въздушен транспорт между Европейския съюз и 
неговите държави-членки, от една страна, и Федерална република 
Бразилия, от друга страна - COM(2011)0252 - 2011/0109(NLE)
Решение: Одобряване на г-жа Ţicău за докладчик.

Становище

 Предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 
2003/96/EО относно преструктурирането на правната рамка на 
Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и 
електроенергията - COM(2011)0169 окончателен - 2011/0092(CNS)
Решение: Определяне на докладчик по становище; след преразглеждане на 
решението на координаторите относно правилата за държавни помощи на 
услугите от общ икономически интерес (няма препоръчани действия), 
групата GUE/NGL ще определи докладчик по становище. Съобщение във 
връзка с по-рационално енергийно данъчно облагане в ЕС: предложение за 
преразглеждане на Директивата за енергийното данъчно облагане, 
(COM(2011) 168 окончателен) занимаваща се със същия въпрос.

Документи, получени за сведение

Основна част

 Доклад на Комисията: Програма SAFA на Европейския съюз -
COM(2011)0159
Решение: Групата ECR оттегли искането за изготвяне на доклад по 
собствена инициатива; координаторите съответно преразгледаха 
решението си.

 Доклад на Комисията относно изпълнението и последиците от 
Регламент (ЕО) № 1107/2006 от 5 юли 2006 г. относно правата на хората с 
увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с 
въздушен транспорт - COM(2011)0166

както и

 Съобщение на Комисията за прилагането на Регламент (ЕО) № 261/2004 
относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на 
пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение 
на полети - COM(2011)0174
Решение: Координаторите решиха да поискат разрешение за доклад по 
собствена инициатива, който да обхваща доклада относно 
функционирането на регламента за правата на лицата с намалена 
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подвижност и съобщението относно правата на пътниците във въздушния 
транспорт. Решението за предоставянето им на политическа група ще 
бъде взето до края на седмицата.

Беше решено да се поиска от Европейския икономически и социален 
комитет да излезе със становище относно този доклад по собствена 
инициатива. Решението, дали да се организира съвместно изслушване 
заедно с Европейския икономически и социален комитет относно правата 
на пътниците във въздушния транспорт, ще се вземе на по-късен етап, въз 
основа на становището на докладчика и решението на координаторите.

 Вътрешен работен документ на Комисията – междинен доклад на 
Комисията за напредъка по изпълнението на програмата за действие 
NAIADES за насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища -
SEC(2011)0453
Решение: Не се предприемат действия.

 Доклад на Комисията: Доклад за оценка на прилагането и 
въздействието на мерките, предприети в съответствие с Директива 
2002/59/ЕО за създаване на система на Общността за контрол на 
движението на корабите и за информация – COM(2011)0232
Решение: Не се предприемат действия.

 Съобщение на Комисията: Създаване на общо авиационно пространство 
с Република Молдова – COM(2011)0240
Решение: Определяне на докладчик; в съответствие с ротацията сред 
политическите групи, групата ECR ще определи докладчика. 

Становища

 Съобщение на Комисията: Към космическа стратегия на европейския 
съюз в услуга на гражданите – COM(2011)0152
Решение:-Определяне на докладчик по становище от комисията по 
промишленост, изследвания и енергетика, тъй като водещата комисия реши 
да състави доклада по собствена инициатива.

 Съобщение на Комисията: Акт за единния пазар - Дванадесет лоста за 
насърчаване на растежа и укрепване на доверието - „Заедно за нов тип 
икономически растеж“ – COM(2011)0206
Решение: Не се предприемат действия.

 Вътрешен работен документ на Комисията относно: „Увеличаване на 
международното финансиране в  областта на климата след 2012 г.“
SEC(2011)487 
Решение: Не се предприемат действия. 

9. Трансграничен контрол върху безопасността по пътищата
TRAN/7/04733
***II 2008/0062(COD) 17506/1/2010 – C7-0074/2011

T6-0616/2008
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Докладчик: Inés Ayala Sender (S&D) PR – PE462.590v01-00
AM – PE462.836v01-00

Водеща: TRAN –

 Приемане на проектопрепоръката за второ четене
Приети изменения: 13, 14, 50+51 (идентични), 15, 16, 52, 17, 53, 56, 57 

(с устно предложение за изменение), 18, 19, 63 (с 
устно предложение за изменение), 61, 65, 21, 22, 
23+24 (гласуване „ан блок”, с устни предложения за 
изменение), 25, 69, 26 (с устно предложение за 
изменение), 27, 28, 31, 1, 33 (първа част), 2, 3, 4, 5, 
6, 36, 7, 8, 9, 41, 43 (с устно предложение за 
изменение), 44, 10, 11, 12. 

Решение: Изменената препоръка беше приета с 38 гласа „за“, 
1 „против“ и 2 „въздържали се“.

10. Статистическите справки при автомобилен превоз на товари (преработка)
TRAN/7/03639
***I 2010/0258(COD) COM(2010)0505 – C7-0286/2010

Докладчик: Brian Simpson (S&D) PR – PE458.658v01-00
AM – PE462.873v01-00

Водеща: TRAN –
Подпомагаща: JURI – Sajjad Karim (ECR) CM – PE462.552v01-00

 Приемане на проектодоклада

Приети изменения: 4, 5, 6, 16, 17, 8, 9, 10, 11, 12+13+14 (гласуване „ан 
блок“), 18, 19, (с устно предложение за изменение), 
1, 2, 3.

Решение: Измененото законодателно предложение бе прието 
с 42 гласа „за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.
Законодателната резолюция бе приета с 41 гласа 
„за“, 0 „против“ и 0 „въздържали се“.

Комисията възложи на докладчика да започне преговори със Съвета с оглед 
постигане на евентуално споразумение на първо четене.

11. Сигурност на въздухоплаването, по-специално във връзка с използването 
на скенери за целите на сигурността
TRAN/7/03639

2010/2154(INI) COM(2010)0311

Докладчик: Luis De Grandes Pascual (PPE) PR – PE450.741v01-00
AM – PE460.986v01-00

Водеща: TRAN –
Подпомагащи: ENVI – Crescenzio Rivellini (PPE) AD – PE452.692v02-00

AM – PE454.501v01-00
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LIBE – Judith Sargentini (Verts/ALE) AD – PE458.487v02-00
AM – PE460.651v01-00

 Приемане на проектодоклада
Приети изменения: 29 (с устно предложение за изменение), 32 (с устно 

предложение за изменение), 35, 36, 37, 38, 39, 
COMP A, COMP B, 50, 57, 65, 61, 62, COMP C, 80, 
79, 83, 85, 88, 89 (с устно предложение за 
изменение), COMP D, 94, COMP E, 112 (първа 
част), COMP J, COMP F, 141, COMP G, 150, COMP 
H, 156, COMP K, 168, COMP L, 175, 176, 177, 178, 
179, 181, 182, 183, 184, 185, 188, 9, COMP I, 15, 18, 
19, 21, 23, 24, ENVI 5, LIBE 1, LIBE 2, LIBE 3, LIBE 
9, LIBE 12, LIBE 24.

Решение: Изменената препоръка беше приета с 37 гласа „за“, 
2 „против“ и 3 „въздържали се“.

12. Одобряване и надзор на пазара на дву- и триколесни превозни средства и 
четириколки
TRAN/7/04193
***I 2010/0271(COD) COM(2010)0542 – C7-0317/2010

Докладчик по 
становище:

Roberts Zīle (ECR) PA – PE458.815v01-00
AM – PE462.589v01-00

Водеща: IMCO – Wim Van De Camp (PPE) PR – PE464.815v01-00
DT – PE458.653v01-00

 Приемане на проектостановището
Приети изменения: 4, 5+6+9+15 (гласуване „ан блок“), 35, 36, COMP A, 

37 (втора част), 14, 19+20+21 (гласуване „ан блок“), 
7+8+10+11+12+16+17+18+22+23+24+25+26 
(гласуване „ан блок“), 40+41 (гласуване „ан блок“), 
1, 30, 31, COMP B, 3.

Решение: Измененото становище беше прието с 39 гласа „за“, 
0 „против“ и 2 „въздържали се“.

Заседанието бе закрито в 10.10 ч.

13. Единно европейско железопътно пространство (преработка)
TRAN/7/03843
***I 2010/0253(COD) COM(2010)0475 – C7-0268/2010

Докладчик: Debora Serracchiani (S&D) PR – PE456.628v01-00
DT – PE454.582v02-00

Водеща: TRAN –
Подпомагаща: JURI – Sajjad Karim (ECR) CM – PE464.691v01-00

CM – PE452.858v01-00
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 Разглеждане на проектодоклада
Оратори: Debora Serracchiani, Werner Kuhn, Ramon Tremosa i Balcells, Michael 

Cramer, Roberts Zīle, Sabine Wils, Juozas Imbrasas, Mathieu Grosch, Saïd 
El Khadraoui, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Jörg Leichtfried, Dirk 
Sterckx, Artur Zasada, Zigmantas Balčytis, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Georges Bach, Ismail Ertug, Silvia-
Adriana Ţicău, Isabelle Durant, Enrico Grillo Pasquarelli (Европейска 
комисия), Brian Simpson.

14. Заплащането на такси от тежкотоварни автомобили
TRAN/7/05295
***II 2008/0147(COD) 15145/1/2010 – C7-0045/2011

T6-0113/2009
Докладчик: Saïd El Khadraoui (S&D) RR – PE458.661v02-00

AM – PE460.939v01-00
Водеща: TRAN –

 Размяна на мнения
Оратори: Saïd El Khadraoui, Mathieu Grosch, Dirk Sterckx, Eva Lichtenberger, 

Roberts Zīle, Luis de Grandes Pascual, Jörg Leichtfried, Gesine Meissner, 
Artur Zasada, Michael Cramer, Enrico Grillo Pasquarelli (Европейска 
комисия), Brian Simpson.

15. Размяна на мнения относно мерките за сигурност във въздухоплаването
Оратори: Matthias Ruete (Европейска комисия), Mathieu Grosch, Saïd El 

Khadraoui, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Jacqueline Foster, Luis 
de Grandes Pascual, Jörg Leichtfried, Artur Zasada, Knut Fleckenstein, 
Brian Simpson.

Заседанието беше закрито в 18.42 ч.

сряда, 25 май 2011 г., 9.00 – 11.30 ч.

Заседанието беше възобновено в 9.07 ч., под председателството на Brian Simpson 
(председател).

16. Размяна на мнения с директора на SESAR
Оратори: Patrick Ky (директор на SESAR), Artur Zasada, Saïd El Khadraoui, 

Gesine Meissner, Jacqueline Foster, Antonio Cancian, Silvia-Adriana 
Ţicău, Inés Ayala Sender, Brian Simpson, Matthew Baldwin (Европейска 
комисия).
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17. Размяна на мнения относно комитологията
Оратори: Saïd El Khadraoui, Matthew Baldwin (Европейска комисия), Dominique 

Riquet, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, Jacqueline Foster, Philip 
Bradbourn, Brian Simpson.

18. Разни въпроси

Обсъждане относно облака от вулканичен прах

19. Дата на следващото заседание:

Брюксел, 20-21 юни 2011 г.

Заседанието беше закрито в 11.10 ч.



PV\867745BG.doc 11/13 PE464.976 v01-00

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 (*)

Brian Simpson, Dominique Riquet, Peter van Dalen (1), Silvia-Adriana Ţicău, Dieter-Lebrecht Koch (2,3)

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

Inés Ayala Sender (2,3), Georges Bach (1,2), Izaskun Bilbao Barandica (2,3), Antonio Cancian, Michael Cramer (1,2), Ryszard 
Czarnecki (1), Christine De Veyrac (1,2), Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug (1,2), Knut Fleckenstein (2), Jacqueline Foster, Luis de 
Grandes Pascual, Mathieu Grosch (1,2), Jim Higgins (1,2), Juozas Imbrasas (2), Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn (1,2), Jörg
Leichtfried, Bogusław Liberadzki (2), Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu (1, 2), Gesine Meissner, Hubert Pirker (1,2), Vilja 
Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová (1,2), Debora Serracchiani (1,2), Dirk Sterckx (1,2), Keith Taylor (1,2), Giommaria Uggias (2,3), 
Thomas Ulmer (1,2), Dominique Vlasto (1,2), Artur Zasada, Roberts Zīle (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

Zigmantas Balčytis (2), Philip Bradbourn, Michel Dantin (2), Tanja Fajon (1), Markus Ferber (1,3), Nathalie Griesbeck (1), Ádám Kósa 
(1), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (2), Guido Milana (2), Alfreds Rubiks (1,2), Laurence J.A.J. Stassen (2), Ramon Tremosa i 
Balcells (2), Sabine Wils (2), Corien Wortmann-Kool (2), Joachim Zeller (1,2), Janusz Władysław Zemke

187 (2)

193 (3)

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) 23.5.2011
(2) 24.5.2011
(3) 25.5.2011
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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/ 
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Committee of the 
Regions

Feray

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/ 
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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
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EFD
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Krietemeyer, Lipthay, Braescu

Semrau

Nacheva, Desnuelle

Gulbe, O'Broin

Beeckmans, Rihovsky

Madr, Klindzans, Lopriore

Jankevicius
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DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Dalli, Bosková

Soave

Findeis, Pogorelis
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