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Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre petície

PETI_PV(2021)1108_1

ZÁPISNICA
Schôdza

miestnosť ANTALL 6Q2

pondelok 8. novembra 2021 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h
a utorok 9. novembra 2021 od 9.00 do 12.00 h, 

miestnosť SPINELLI 3G3

utorok 9. novembra 2021 od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 do 18.45 h 

v Bruseli

Schôdza sa začala v pondelok 8. novembra 2021 o 13.57 h. Predsedala jej podpredsedníčka 
Tatjana Ždanoka.

pondelok 8. novembra 2021 od 13.45 do 15.45 h

o 13.45 h 

1. Prijatie návrhu programu schôdze1

Program schôdze bol prijatý v podobe uvedenej v tejto zápisnici.

1 V súlade s usmerneniami výboru z roku 2016 sa o bodoch v časti B návrhu programu nebude počas tejto schôdze 
rokovať. Každý člen výboru PETI však môže pred skončením schôdze požiadať, aby sa určitý bod v časti B 
ponechal otvorený. Tento bod bude potom automaticky zahrnutý do programu koordinátorov, ktorí rozhodnú 
o ďalšom postupe v súvislosti s daným bodom na svojej nasledujúcej schôdzi.



PE700.397v01-00 2/16 PV\1243061SK.docx

SK

2. Oznámenia predsedníctva

Predsedajúca oznámila, že v nadväznosti na rozhodnutie predsedu z 29. októbra 2021 sa dnešná 
a budúca schôdza nášho výboru uskutoční prezenčne. Predkladatelia petícií a odborníci sa môžu 
zúčastniť len na diaľku.  

V dôsledku toho sa hlasovanie o návrhu správy o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2020 
uskutoční 9. novembra od 9.00 do 9.10 h prezenčne.

Za prítomnosti Európskej komisie

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede Komisie 
alebo iných doručených dokumentov

Životné prostredie

3. Petícia č. 1056/2021, ktorú predkladá Daniel Bodnar, rumunský štátny príslušník, o 
ochrane oznamovateľov a novinárov, ktorí informujú o trestnej činnosti v oblasti lesného 
hospodárstva v Rumunsku
(za prítomnosti predkladateľa petície pripojením na diaľku)

Rečníci: Daniel Bodnar (predkladateľ petície), Alexdandra Dobre (EK – ENV), Loránt Vincze, 
Marc Angel, Vlad Gheorghe, Tatjana Ždanoka.

Rozhodnutie: ponechať petíciu otvorenú; požiadať Komisiu, aby poskytla svoje posúdenie a 
odpovedala písomne.

4. Petícia č. 0991/2020, ktorú predkladá Gredo Förster, nemecký štátny príslušník, o ochrane 
lesa Dannenhöfer a lokality Natura 2000, ktorá môže byť ovplyvnená predĺžením diaľnice 
A49

Rečníci: Alexander Just (EK – ENVI), Loránt Vincze, Tatjana Ždanoka.

Rozhodnutie: ponechať petíciu otvorenú; požiadať Komisiu o objasnenie otázky zaťaženia 
hlukom; poslať list nemeckým orgánom so žiadosťou o informácie o tom, ako by dodatočné 
hektáre pomohli zmierniť negatívne vplyvy diaľnice na biotopy, najmä pokiaľ ide o hluk.

Prisťahovalectvo – utečenci

5. Petícia č. 1198/2020, ktorú predkladá Damla Daniela Koreli, nemecká štátna 
príslušníčka, o situácii vojnových utečencov, okrem iného v prijímacom stredisku Moria 
na Lesbose
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Petícia č. 1286/2020, ktorú predkladá María Díaz Amboage, španielska štátna 
príslušníčka, o ťažkých životných podmienkach v utečeneckom tábore Moria na ostrove 
Lesbos v Grécku
(za prítomnosti predkladateľa petície pripojením na diaľku)

Rečníci: Nacira Boulehouat (EK – HOME), María Díaz Amboage (predkladateľka petície č. 
1286/2020), Loránt Vincze, Pietro Bartolo, Margrete Auken, Konstantinos Arvanitis.

Rozhodnutie: ponechať petície otvorené; požiadať Komisiu, aby písomne poskytla viac 
informácií o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať, a aby ich zaslala výboru LIBE na vyjadrenie 
stanoviska.

6. Petícia č. 0184/2020, ktorú predkladá S. K., nemecký štátny príslušník, o ubytovaní 
utečencov v Grécku a na Balkáne

Petícia č. 0170/2020, ktorú predkladá Nino Raphael Gutiérrez, taliansky štátny príslušník, 
o situácii migrantov v Grécku a pozdĺž balkánskej trasy

Rečníci: Nacira Boulehouat (EK – HOME), Loránt Vincze, Pietro Bartolo, Margrete Auken, 
Tatjana Ždanoka, Konstantinos Arvanitis.

Rozhodnutie: ponechať petície otvorené; požiadať Komisiu, aby písomne poskytla viac 
informácií o opatreniach, ktoré zamýšľa prijať, a aby ich zaslala výboru LIBE na vyjadrenie 
stanoviska.

Schôdza bola prerušená o 15.47 h.

* * *

Schôdza pokračovala o 16.47 h. Predsedala jej podpredsedníčka Tatjana Ždanoka.

od 16.45 do 18.45 h

o 16.45 h

Za prítomnosti Európskej komisie

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede Komisie 
alebo iných doručených dokumentov

Dobré životné podmienky zvierat

7. Petícia č. 0455/2020, ktorú predkladá M. F., nemecký štátny príslušník, o zákaze trhov so 
živými zvieratami (tzv. mokrých trhov)
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Petícia č. 0520/2020, ktorú predkladá Elise Fleury, francúzska štátna príslušníčka, o 
žiadosti o zatvorenie mokrých trhov

Rečníci: Francisco Reviriego (EK – SANTE), Eleonora Evi, Maria Noichl, Peter Jahr, Clara 
Aguilera.

Rozhodnutie: ponechať petície otvorené; požiadať Komisiu o poskytnutie aktuálnych 
informácií písomnou formou; poslať pre informáciu výboru ENVI a medziskupine pre dobré 
životné podmienky a ochranu zvierat;

Štrukturálne fondy

8. Petícia č. 0216/2019, ktorú predkladá F. C. R., španielsky štátny príslušník, o zlých 
železničných spojeniach v provincii Almería
(za prítomnosti predkladateľa petície pripojením na diaľku)

Rečníci: F. C. R. (predkladateľ petície), Wojchiech Sopinski (EK – MOVE), Peter Jahr, Clara 
Aguilera, Susana Solís Pérez, Yana Toom.

Rozhodnutie: ponechať petíciu otvorenú; požiadať Komisiu o poskytnutie aktuálnych 
informácií písomnou formou; zaslať list španielskemu ministerstvu dopravy.

9. Európska iniciatíva občanov „Cena uhlíka na boj proti zmene klímy“
(za prítomnosti organizátorov pripojením na diaľku)

Rečníci: Marco Cappato (v mene EUMANS a podporovateľov Európskej iniciatívy občanov), 
Polona Gregorin (EK – CLIMA), Eleonora Evi, Peter Jahr, Yana Toom, Clara Aguilera.

Rozhodnutie: Poslať pre informáciu výborom ENVI a INTA.

Schôdza sa skončila o 18.33 h.

* * *

Schôdza sa začala v utorok 9. novembra 2021 o 9.08 h. Predsedala jej predsedníčka Dolors 
Montserrat.

utorok 9. novembra 2021 od 9.00 do 12.00 h

o 9.00 h

***Hlasovanie***
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10. Návrh správy podľa článku 227 ods. 7 o rokovaniach Výboru pre petície v roku 2020 
(2021/2019(INI))
Spravodajca: Gheorghe Falcă (PPE) 
Prijatie návrhu správy

***Koniec hlasovania*** 

Rečníci: Gheorghe Falcă.

Návrh správy bol prijatý 26 hlasmi za, pričom nikto nehlasoval proti a 1 poslanec sa zdržal 
hlasovania.

od 9.10 do 11.10 h

11. Seminár o zdravotnom postihnutí
(organizovaný tematickou sekciou C pre Výbor pre petície)

Rečníci: Helena Dalli (európska komisárka pre rovnosť), Jose Smits (odborník na politiky a 
právo v oblasti zdravotného postihnutia z organizácie Inclusion Europe), Yannis Vardakastanis 
(predseda Európskeho fóra zdravotného postihnutia), Marta Hirsch-Ziembinska (hlavná 
radkyňa Európskeho ombudsmana pre základné práva), Robert Jan Uhl (politický analytik 
oddelenia pre spravodlivé a rovné spoločnosti), Jonas Ruskus (podpredseda výboru OSN pre 
ochranu práv osôb so zdravotným postihnutím), Cveto Uršič (štátny tajomník ministerstva 
práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnosti príležitostí), Hana Velecka (oddelenie pre zdravotné 
postihnutie a začlenenie Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre zamestnanosť, 
sociálne záležitosti a začlenenie), Stelios Kympouropoulos, Alex Agius Saliba, Tilly Metz, 
Jarosław Duda, Tatjana Ždanoka, Marc Angel.

Za prítomnosti Európskej komisie

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede Komisie 
alebo iných doručených dokumentov

Zdravotné postihnutie

12. Petícia č. 1205/2020, ktorú predkladá Armin Stephan Müller, nemecký štátny príslušník, o 
zavedení dielní pre osoby so zdravotným postihnutím v celej EÚ

13. Petícia č. 1553/2020, ktorú predkladá H. M., holandský štátny príslušník, o holandskom 
zákone o zamestnanosti a jeho dôsledkoch pre osoby so zdravotným postihnutím 
v Holandsku

Spoločná rozprava o bodoch 12 a 13

Rečníci: Hana Velecka (EK – EMPL), Jarosław Duda, Alex Agius Saliba.

Rozhodnutie: ponechať petíciu č. 1205/2020 otvorenú; požiadať Komisiu o poskytnutie 
aktuálnych informácií písomnou formou; poslať pre informáciu medziskupine pre zdravotne 
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postihnutých.
ponechať petíciu č. 1553/2020 otvorenú; požiadať Komisiu o poskytnutie aktuálnych 
informácií písomnou formou; poslať pre informáciu medziskupine pre zdravotne postihnutých. 
poslať list holandským orgánom, v ktorom vyjadrí svoje obavy a požiada o informácie o 
konkrétnom zákone.

Schôdza bola prerušená o 11.37 h.

* * *

Schôdza pokračovala o 13.49 h. Predsedala jej predsedníčka Dolors Montserrat

Miestnosť SPINELLI 3G3

od 13.45 do 15.45 h 

o 13.45 h

14. Prezentácia štúdie na tému Vnútorný a vonkajší rozmer nezákonnej ťažby dreva: 
právne problémy a riešenia
(vypracovanie štúdie pre Výbor pre petície zadala tematická sekcia C)

Rečníci: Kevine Kindji (doktorand na univezite v Maastrichte), Radan Kanev, Vlad Gheorghe, 
Emanuele Pitto (EK – ENV).

Schôdza bola prerušená o 14.15 h.

***

o 14.30 h (za zatvorenými dverami)

15. Schôdza koordinátorov  

Schôdza pokračovala o 16.51 h. Predsedala jej predsedníčka Dolors Montserrat

od 16.45 do 18.45 h

o 16.45 h
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16. Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali 
koordinátori

1. Prijatie programu schôdze

Návrh programu schôdze bol prijatý.

2. Oznámenia predsedníctva

Žiadne.

3. Prijatie návrhu programu schôdze výboru PETI na 1.–2. decembra 2021 

Koordinátori schválili návrhy programu schôdze.

4. Návrhy na ďalšie schôdze
Koordinátori súhlasili so zaradením petície č. 0482/2021 (žiadosť PPE) a petície č. 0356/2021 
(žiadosť Verts) do programu rokovania v decembri 2021 alebo januári 2022.
Koordinátori súhlasili so zaradením petície č. 0440/2021 spolu s petíciami č. 0291/2018, 
0018/2019 a 0435/2019 do programu rokovania v decembri 2021 a s ich prerokovaním ako 
jeden bod programu (žiadosť S&D).
Koordinátori súhlasili s tým, že petície č. 0059/2017, 0761/2020, 0511/2020 a 0987/2020 
zahrnú do programu rokovania v decembri 2021 a bude sa o nich rokovať spoločne v jednom 
bode programu (žiadosť Verts).
Koordinátori súhlasili so zaradením petície č. 0677/2020 (žiadosť ECR) do programu rokovania 
v decembri 2021.

5. Žiadosti o konkrétne opatrenia
5.1 Koordinátori súhlasili so zaradením petície č. 0204/2019 do programu decembrového 
programu.

5.2 Koordinátori sa rozhodli stiahnuť žiadosť o vypracovanie návrhu SMR o tetovaniach a 
požiadať o uplatnenie článku 160 na SMR o novom programe mobility pomoci pre študentov 
EÚ na univerzitách v Spojenom kráľovstve.

5.3 V nadväznosti na petíciu č. 0695/2019 o nedostatočnom uplatňovaní právneho štátu v 
Poľsku sa koordinátori rozhodli požiadať poľskú vládu o stanovisko.

5.4 V nadväznosti na petíciu č. 1466/2020 o používaní GMO vo Francúzsku sa koordinátori 
rozhodli zaslať petíciu výboru ENVI a požiadať ho o iniciatívnu správu s pridruženým výborom 
PETI.

6. Návrh programu návštevy Nemecka na účely zistenia potrebných skutočností, 51. 
týždeň

Koordinátori schválili návrh aktualizovaného programu a konečné zloženie delegácie návštevy 
na účely zistenia potrebných skutočností do Nemecka.

7. Vypočutie výboru PETI na tému Environmentálny a sociálny vplyv ťažobnej 
činnosti v EÚ
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Koordinátori schválili návrh aktualizovaného programu vypočutia na tému Environmentálny a 
sociálny vplyv ťažobnej činnosti v EÚ a zoznam odborníkov, ktorí budú pozvaní. 

8. Bod o navrhovaných dátumoch schôdzí výborov na rok 2022 (na žiadosť skupiny 
S&D)

Koordinátori sa dohodli, že schôdze koordinátorov aj hlasovania sa budú konať v utorok alebo 
v stredu v závislosti od časového úseku (A alebo B), ktorý je pridelený PETI

9. Diskusia o bodoch

Koordinátori sa rozhodli hľadať konsenzuálnu dohodu na ďalšie stretnutie koordinátorov.

10. Žiadosti týkajúce sa bodov na zozname B 

Koordinátori sa rozhodli zaoberať sa bodmi B písomným postupom. 

11. Registrácia nových európskych iniciatív občanov

Koordinátori vzali na vedomie novú európsku iniciatívu občanov s názvom Výzva na prijatie 
opatrení – ochrana životného prostredia vo všetkých politikách. 

12. Stiahnuté petície

Koordinátori vzali na vedomie stiahnuté petície. 

13. Listy

Koordinátori vzali na vedomie doručené listy. 

14. Rôzne otázky

Žiadne.

Správa

17. Návrh správy o občianstve EÚ za rok 2020 – Posilnenie postavenia občanov a ochrana 
ich práv (2021/2099) (INI)
Spravodajkyňa: Yana Toom (Renew)
(termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 19. 11. 2021 o 12.00 h)
preskúmanie návrhu správy

Rečníci: Yana Toom, Jarosław Duda, Marc Angel, Tatjana Ždanoka, Marie-Hélène Boulanger 
(EK – JUST).

Stanovisko
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18. Návrh stanoviska k vykonávaniu opatrení zameraných na začleňovanie v rámci programu 
Erasmus+ na roky 2014 – 2021/2009(INI)
Spravodajca: Jordi Cañas (Renew) 
(termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 18. 11. 2021 o 12.00 h)
preskúmanie návrhu stanoviska

Rečníci: Jordi Cañas, Agnès Evren, Massimiliano Smeriglio, Tatjana Ždanoka, Ute Haller-
Block (EK – EAC).

O 17.37 h predsedala podpredsedníčka Cristina Maestre Martín De Almagro.

Za prítomnosti Európskej komisie

A. Petície predložené na rokovanie vo výbore na základe písomnej odpovede Komisie 
alebo iných doručených dokumentov

Zdravie

19. Petícia č. 0808/2018, ktorú predkladá M. B., nemecký štátny príslušník, v mene skupiny 
Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit, o účinkoch LED osvetlenia na zdravie

Petícia č. 1180/2019, ktorú predkladá M. B., nemecký štátny príslušník, v mene 
Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit, o zdravotných problémoch spôsobených LED a inými 
svetlami
Petícia č. 0447/2020, ktorú predkladá M. B., nemecký štátny príslušník, v mene skupiny 
Selbsthilfegruppe Lichtgesundheit, o inštalácii zdrojov blízkeho infračerveného žiarenia 
v životnom prostredí

Rečníci: Niels Ladefoged (EK – ENER), Alexis Basiaux (EK – GROW), Alexander Bernhuber, 
Cristina Maestre Martín De Almagro.

Rozhodnutie: ponechať petície otvorené; sledovať cieľ Komisie nájsť možnosti financovania 
špecifického výskumu v tejto oblasti; postúpiť pre informáciu výboru IMCO;

20. Rôzne otázky

Oznámenia predsedníctva o rozhodnutiach, ktoré prijali koordinátori písomným 
postupom:

* z programu z 8. – 9. novembra 2021

- Sporné odporúčania, 0451 – 0600/2021

Sporné odporúčania petícií č. 0468/2021, 0570/2021 a 0577/2021 boli prijaté vo forme, 
ktorú navrhla predsedníčka.

- body časti B, bod 10 schôdze koordinátorov, ktorá sa konala 9. 11. 2021
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Petícia č. 0321/2020 ostáva otvorená a je zaradená do programu budúcej schôdze podľa 
návrhu skupiny Verts.

21. Dátum a miesto konania nasledujúcej schôdze
 streda 1. decembra 2021 od 9.00 do 12.00 h, od 13.45 do 15.45 h a od 16.45 

do 18.45 h
 štvrtok 2. decembra 2021 od 9.00 do 12.00 h a od 13.45 do 15.45 h

Schôdza sa skončila o 17.51 h.

* * *

B. Petície, pri ktorých sa na základe písomnej odpovede Komisie alebo iných 
doručených dokumentov navrhuje, aby sa ich posudzovanie ukončilo

Uzavrú sa tieto petície: 0445/2016, 0535/2019, 0809/2020, 1067/2020, 1118/2020, 1169/2020, 
1173/2020, 1221/2020, 1266/2020, 1483/2020, 0025/2021, 0029/2021, 0034/2021, 0067/2021, 
0071/2021, 0100/2021, 0139/2021, 0305/2021, 0307/2021.

o O o
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Results of roll-call votes

Contents

Draft Report under Rule 227(7) on the deliberations of the Committee on Petitions in 2020 
(2021/2019(INI))

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE

Draft Report under Rule 227(7) on the deliberations of the Committee on Petitions in 
2020 (2021/2019(INI))

26 +

ECR Adam Bielan, Kosma Złotowski

ID Markus Buchheit

NI Francesca Donato

PPE Karolin Braunsberger-Reinhold, Jarosław Duda, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, 
Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, Dolors Montserrat, Simone 
Schmiedtbauer, Loránt Vincze

RENEW Vlad Gheorghe, Ulrike Müller, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Domènec Ruiz Devesa

THE LEFT Anne-Sophie Pelletier

VERTS/ALE Margrete Auken, Eleonora Evi, Ska Keller, Tatjana Ždanoka

0 -

1 0

ECR Angel Dzhambazki

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat, Tatjana Ždanoka (1 VP), Yana Toom (2 VP), Cristina Maestre Martín De Almagro (4 VP)

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

Marc Angel, Margrete Auken, Eleonora Evi, Vlad Gheorghe, Radan Kanev, Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Alexander 
Bernhuber, Markus Buchheit, Francesca Donato, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Stelios Kympouropoulos, Ulrike Müller, 
Massimiliano Smeriglio, Kosma Złotowski

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

Karolin Braunsberger-Reinhold, Jordi Cañas, Jarosław Duda, Angel Dzhambazki, Anne-Sophie Pelletier

209 (7)

216 (3)

Konstantinos Arvanitis, Pietro Bartolo, Clara Aguilera, Maria Noichl, Maria Noichl, Susana Solís Pérez, Tilly Metz, Adam Bielan, Janina 
Ochojska

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 8.11.2021
(2) 10.11.2021
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/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

Daniel Bodnar, María Díaz Amboage, F. C. R., Marco Cappato (EUMANS), Jose Smits (expert on disability policies and law from 
Inclusion Europe),  Yannis Vardakastanis (President of the European Disability Forum), Kevine Kindji (Phd University of Maastricht)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Cveto Uršič (State Secretary at the Ministry of Labour, Family, Social Affairs and Equal Opportunities), Daniela Carzaniga

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Helena Dalli (European Commissioner for Equality), Gabriele Kremer, Alexander Just, Oona Van Lanouyt (EC-HOME), Nacira 
Boulehouat (EC-HOME), Orestis Vougias, Alexdandra Dobre (EC-ENV), Louise Obenauer, Matias Mecinas Sáez, Hana Velecka (EC-
EMPL), Francisco Reviriego (EC-SANTE), Wojchiech Sopinski (EC-MOVE), Polona Gregorin (EC-CLIMA), (EC-EMPL), Marie-
Hélène Boulanger (EC-JUST), Emanuele Pitto (EC-ENV), Ute Haller-Block (EC-EAC), Niels Ladefoged (EC-ENER), Alexis Basiaux 
(EC-GROW).

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

European 
Ombudsman

Fundamental Rights 
Agency

United Nations

Greek Permanent 
Representation

Marta Hirsch-Ziembinska (Principal Adviser on Fundamental Rights of the European Ombudsman)

Robert Jan Uhl (Policy Analyst in the unit Fair and Equal Societies)

Jonas Ruskus (Vice Chair of the United Nations Committee for the Protection of the Rights of Persons with 
Disabilities)

Adamantios Karytianos

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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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/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

The Left

NI

Radu Negrea

Yacine El Laoui

Carlo Diana, Juris Sokolovskis

Jaroslaw Musko

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/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 του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/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/Glavna uprava/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 EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Ottavio Marzocchi
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Jesús Ramos, Edyta Kalinowska, Viktor Sata, Katja Vatter, Carolina Lecocq, Manlio Massei, Roberta 
Panizza, 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Maar Fernández Rodríguez

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem/Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


