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ZÁPIS
ze schůze konané dne 1. prosince 2008 od 15:00 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 1. prosince 2008 v 15:00 a předsedal jí Helmuth Markov 
(předseda).

1. Přijetí návrhu pořadu jednání (PE 416.307)

Předseda oznámil, že nepřítomní Alexandra Dobolyiová a Michael Cashman se omlouvají 
z důvodu jiné parlamentní činnosti. Oznámil též přítomnost Anny Abrahamsové, parlamentní 
ochránkyně práv Spojeného království, která učiní prohlášení a bude se podílet na diskusích 
ohledně následných opatření vyplývajících ze zprávy o společnosti Equitable Life (bod 5). Na 
projednání tohoto bodu byli přítomni hlavní předkladatelé petice Paul Braithwaite a Leslie 
Seymourová, stejně jako Rüdiger Krege, který předložil petici 208/2006 k podobné záležitosti 
(bod 6). Předkladatelé peticí byli též přítomni na projednání bodů 4, 7, 8, 9, 10 a 18. Carlos 
Carnero Gonzáles, zpravodaj pro stanovisko k hlavním směrům návrhu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady týkajícího se provedení občanské iniciativy v souladu s čl. 11 odst. 4 
Smlouvy o EU (bod 18) byl nepřítomen z důvodu jiné parlamentní činnosti. Zpravodajka pro 
zprávu výboru AFCO, Sylvia-Yvonne Kaufmannová, však byla přítomna a vystoupila. Pokud 
jde o body B, o bodech 57, 58 a 62 se bude diskutovat jako o bodech A na pozdější schůzi. 

2. Sdělení předsedy

Předseda navrhl, aby bylo uzavřeno projednávání petice 816/2005, kterou předložil Michael 
Sachanides, neboť veškerá korespondence pro něj byla poštou vrácena a nová adresa není 
známá. Navrhl také, aby projednávání petice 0008/2007, kterou předložil Campell 
McPherson, zůstalo uzavřené, a to po dalším šetření sekretariátu, které bylo založeno na 
dodatečných informacích, jež předkladatel petice poskytl a žádal, aby jeho petice byla znovu 
otevřena. Po poradě s Komisí nebylo nalezeno žádné dostatečné opodstatnění, aby bylo této 
žádosti vyhověno.

Předseda žádal, aby bylo znovu zahájeno projednávání petice 0188/2006 Anny Krazucké, 
státní příslušnost: Polsko, za sdružení Izba Pracodawców Polskich (Sdružení polských 
zaměstnavatelů) ohledně údajného porušování právních předpisů EU upravujících systémy 
sociálního zabezpečení pro zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci 
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Společenství, ze strany polských a německých úřadů, jejímž předkladatelem byl Tomasz 
Major, předseda Sdružení polských zaměstnavatelů. (Tomasz Major již nicméně předložil 
podobnou petici pod svým jménem, která byla zaregistrována pod číslem 1198/2008). 
Poslanci souhlasili.

3. Různé

Žádné záležitosti.

4. Předložení petice č. 1616/2008 ve věci zaměstnaneckých vztahů policistů ve Francii

Předkladatelé petice předložili petici a jejich zástupkyně, Karine Bougardová Cerfontainová 
učinila krátké prohlášení. Petice projde obvyklým procesem.

Vystoupil: předseda a Sir Robert Atkins (procesní námitka).

5. Opatření v souvislosti s krizí společnosti Equitable Life Assurance Society

Petice č. 611/2004, kterou předložil Arthur White, státní příslušnost: Spojené království, 
o údajném protiprávním chování úřadů Spojeného království ve věci společnosti 
„Equitable Life Assurance Society“
a
petice č. 29/2005, kterou předložil Paul Braithwaite jménem akční skupiny členů 
Equitable (Equitable Member’s Action Group) ve věci údajného nedodržení 
odpovědnosti vlády Spojeného království za úplné provedení směrnic EU o životním a 
neživotním pojištění, zejména ve vztahu k regulaci společnosti „Equitable Life“
(za přítomnosti předkladatele petice)
a 
petice č. 495/2005, kterou předložil Liam Noonan, státní příslušnost: Irsko, ve věci 
nesprávného prodeje Equitable Life Bond a nespravedlivého vyrovnání
a
petice č. 775/2005, kterou předložil Manfred Bischof, státní příslušnost: Německo, o 
údajných nedostatcích na straně British Financial Services Authority (FSA) 
v monitorování společnosti Equitable Life Insurance Company

Vystoupili: předseda, Ann Abraham, parlamentní ochránkyně práv a ochránkyně práv ve 
zdravotnictví Spojeného království, která se vyjádřila k hlavním bodům memoranda, jež již 
dříve předala výboru, Mairead McGuinness, Diana Wallis, Sir Robert Atkins, Kathy Sinnott, 
Paul Braithwaite (předkladatel petice), Leslie Saymour (předkladatelka petice) a Alan 
Beverly (zástupce Komise).
Rozhodnutí: Předseda napíše předsedovi, Hansi-Gertu Pötteringovi, informuje ho o diskusi a 
požádá, aby napsal kancléři, vysvětlil postoj Evropského parlamentu a položil otázku o 
vyrovnání pro postižené. Předseda také napíše výboru Public Administration Select 
Committee parlamentu Spojeného království. Kopie tohoto dopisu bude pro informaci 
předána Gerardu Galeotemu, předsedovi Konference předsedů výborů.

6. Petice č. 508/2006, kterou předložil Rüdiger Krege, státní příslušnost: Německo, 
jménem Poly-Markt GmbH, o údajném porušování práva ES britskou pojišťovací 
společností Clerical Medical Investment Group Limited

Vystoupili: předseda, Rüdiger Krege (předkladatel petice), Christian Hindahl (předkladatel 
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petice), Heinz Zündel (předkladatel petice), Alan Beverly (zástupce Komise) a Diana Walllis.
Rozhodnutí: Projednání petice zůstane otevřené až do doby, kdy Komise poskytne další 
informace. Předseda napíše německým úřadům a vyjádří obavy výboru.

7. Petice č. 795/2007, kterou předložil Latchezar Popov, státní příslušnost: 
Bulharsko, jménem Svaté synody bulharské ortodoxní církve, o údajném porušování 
Evropské úmluvy o ochraně lidských práv ohledně svobody náboženského vyznání, 
soukromého majetku, práva na spravedlivý proces a sociálních práv
Vystoupili: předseda, biskup George Gervasy (zastupující Svatou synodu bulharské ortodoxní 
církve), Aristotelis Gavriliadis (zástupce Komise), Kathy Sinnott, Margrete Auken a Victor 
Bostinaru.
Rozhodnutí: Projednání petice zůstane otevřené až do doby, kdy Komise poskytne další 
informace. Předseda napíše bulharským úřadům a vyjádří obavy výboru příslušnému 
komisaři, kterého požádá, aby Komise podnikla důkladné šetření v této věci a zároveň vyjádří 
nespokojenost výboru s odpovědí Komise.

8. Petice č. 1282/2007, kterou předložil Rémi Sallé, státní příslušnost: Francie, 
jménem sdružení 4CASP o vlivu projektu mostu přes řeku Loiru východně od Orléansu 
na životní prostředí v souvislosti se silničním obchvatem kolem Orléansu („le grand 
contournement“)
a
9. Petice č. 37/2005, kterou předložila Laurence de la Martinièrová, státní 
příslušnost: Francie, jménem asociace A.D.I.P.H.C.M., o stavbě významného dálničního 
obchvatu kolem města Orléans

Body 8 a 9 byly projednány společně.

Vystoupili: předseda, Rémi Sallé (předkladatel petice), Thierry Soler (člen „Conseil général
du Loiret“), Jean-Marie Salomon (předkladatel petice), Jean-Louis Sénotier (předkladatel 
petice), Christian Masson (předkladatel petice), David Grimeaud (zástupce Komise), Maria 
Anne Isler Béguin a Margrete Auken.
Rozhodnutí: Projednání peticí zůstane otevřené až do doby, kdy Komise poskytne další 
informace. Předseda znovu potvrdil postoje výboru, jak byly vyjádřeny v doporučeních ze 
zprávy z vyšetřovací mise, a námitky vůči stavbě mostu v Mardie. Předseda napíše 
francouzskému ministru životního prostředí. Je nutné poznamenat, že organizace „Schéma de 
cohérence territorial (SCoT)“ se k projektu také vyjádřila s výhradami.

10. Petice č. 637/2008, kterou předložil Pawel Szczepanski, státní příslušnost: Polsko, 
a jeden spolupodpisující o bezpečných injekčních stříkačkách na jedno použití

Vystoupili: předseda, Pawel Szczepanski (předkladatel petice), Piotr Zurawski (předkladatel 
petice), Manfred Kohler (zástupce Komise), Victor Bostinaru a David Hammerstein Mintz.
Rozhodnutí: Projednání petice zůstane otevřené až do doby, kdy Komise poskytne další 
informace. Předseda předá petici Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin pro informaci.

11. Stanovisko k aktivnímu dialogu s občany o Evropě
Zpravodajka: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
– první výměna názorů

Úplné znění pro rozsáhlejší diskusi bude k dispozici na schůzi 19.–20. ledna 2009.
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Vystoupili: předseda a Kathy Sinnott (zpravodajka).

12. Stanovisko k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu 
veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise
Zpravodaj: David HAMMERSTEIN MINTZ (Verts/ALE)
– projednání návrhu stanoviska

Vystoupili: předseda, David Hammerstein Mintz (zpravodaj) a Marc Maes (zástupce Komise).
Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů byla stanovena na 15. prosince 2008 ve 12 hodin 
a hlasování ve výboru se bude konat na schůzi 19.–20. ledna 2009.

13. Zpráva o vlivu rozsáhlé urbanizace ve Španělsku na individuální práva 
evropských občanů
Zpravodajka: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
– druhá výměna názorů

Vystoupili: předseda, Margrete Auken (zpravodajka), José Manuel Servert (zástupce Komise), 
Flor Castilla (zástupce Komise), Carlos José Iturgaiz Angulo, Sir Robert Atkins a Juan 
Manuel Revuelta, generální ředitel valencijského regionálního úřadu.

Úplné znění pro rozsáhlejší diskusi bude k dispozici na schůzi 19.–20. ledna 2009.

*
***

Schůze byla přerušena v 18:39.
***
*

Úterý 2. prosince 2008

14. Schůze koordinátorů (9:00–10:00)

Schůze byla zahájena v 10:02 a předsedal jí Marcin Libicki (předseda).

15. Sdělení předsedy týkající se rozhodnutí přijatých koordinátory

Předseda oznámil následující:
1. Body, ke kterým byl výbor požádán o stanovisko:

 Komise: 25. výroční zpráva Komise o sledování uplatňování práva Společenství 
(KOM(2008)777 v konečném znění – 18. 11. 2008)

 Sdělení Komise o provádění právních předpisů Evropského společenství v oblasti 
životního prostředí (KOM(2008)773/4)

Pro tato stanoviska byla určena skupina ALDE.

2. Petice týkající se lidských práv a demokracie v Bělorusku:
Na zvláštní schůzce s předsedou běloruské delegace a předsedou Petičního výboru byla 
předsedu Hansi-Gertu Pötteringovi předána petice podepsaná desítkami tisíc osob. 
V návaznosti na tuto událost bylo rozhodnuto o pokusu pokus uspořádat společnou schůzi 
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výboru s delegací EP pro Bělorusko pravděpodobně během dílčího zasedání Parlamentu ve 
Štrasburku, asi v únoru nebo v březnu, na niž budou pozváni klíčoví předkladatelé petice, 
včetně držitele Sacharovovy ceny.
3. Obnovení odborné studie o vlastnictví majetku v Rumunsku, Bulharsku a na západním 
Balkáně:
Protože výbor obdržel velké množství peticí a poslední pokus zadat vypracování externí 
studie se nezdařil, byly podmínky poněkud revidovány. Koordinátoři se shodli na 
revidovaném návrhu, aby řízení mohlo být konečně zahájeno.
4. Busuttilova zpráva ke katalogu City Guide:
Tato záležitost, ke které proběhla výměna dopisů, bude znovu projednána na Konferenci 
předsedů tento týden (49. týden). Koordinátoři se dohodli, že se s touto věcí opět obrátí na 
předsedu Hanse-Gerta Pötteringa.
5. Následná opatření vyplývající z peticí o otevřeném zdrojovém kódu:
Koordinátoři se dohodli, že rozhodnutí týkající se externí studie o výhodách a nevýhodách 
softwaru s otevřeným zdrojovým kódem pro Parlament a jeho činnosti spadá do výlučné 
pravomoci předsednictva. Předseda se obrátí na předsedu Hanse-Gerta Pötteringa a sdělí mu 
názor výboru.
6. Petice 358/2006, kterou předložil Paul Roditilev:
Předkladatel petice, stále nespokojený s výsledky snah výboru o reakci na jeho obavy (na 
květnové schůzi bylo rozhodnuto, že projednávání petice bude uzavřeno), již několikrát 
kontaktoval sekretariát. Koordinátoři pověřili sekretariát, aby předkladateli petice napsal a 
potvrdil rozhodnutí.

Vystoupili: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, jenž se vyjádřil k petici 651/2008, kterou předložil Jose Miguel 
Gonzalez Cruz, státní příslušnost: Španělsko, jménem sdružení „Asociacion de Vecinos 
Huerta de la Salud“ o plánovaném odstranění 229 stromů ze zahrady Prado de San Sebastian 
(Sevilla), a který zároveň požadoval, aby doporučení bylo změněno z nepřípustného na 
přípustné, a Komise požádala o informace. Předseda prohlásil, že se s předkladateli petice 
setkal a že je stejného názoru. Poslanci souhlasili.

16. Stanovisko k hlavním rysům návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady 
týkajícího se provedení občanské iniciativy v souladu s čl. 11 odst. 4 Smlouvy o EU
Zpravodaj: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

Zpravodaj pro stanovisko byl nepřítomen z důvodů parlamentní činnosti, ale Sylvia-Yvonne 
Kaufmannová, zpravodajka pro zprávu výboru AFCO se ujala slova a krátce přednesla hlavní 
body své zprávy. Předseda oznámil, že konečné znění stanoviska bude k dispozici na schůzi 
19.–20. ledna 2009.

17. Petice č. 1029/2007, kterou předložil Freddy Kerr, státní příslušnost: Irsko, ve 
věci povodní a dalších problémů spojených s blízkostí jeho farmy k silnici N4 (hrabství 
Longford)

Vystoupili: předseda, Helmut Bloech (zástupce Komise), Kathy Sinnott a Manolis 
Mavrommatis.
Rozhodnutí: Projednání petice zůstane otevřené až do doby, kdy Komise poskytne další 
informace.  

18. Petice č. 1277/2007, kterou předložil Marcelino Abraira Piñeiro, státní 
příslušnost: Španělsko, jménem společenství Comunidad de Propietarios de la Colonia 
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el Pisón, ve které protestuje proti výstavbě čističky odpadních vod v těsné blízkosti 
obytné čtvrti v Gijónu

Vystoupili: předseda a Helmut Bloech (zástupce Komise).
Rozhodnutí: Projednávání petice bude uzavřeno po obdržení odpovědi Komise.  

19. Petice č. 1301/2007, kterou předložil James McCarrick, státní příslušnost: Irsko, 
za sdružení „Sligo Irish Farmers Association“ ve věci nepřiměřených poplatků za vodu

Vystoupili: předseda, James McCarrick (předkladatel petice), Helmut Bloech (zástupce 
Komise), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott a Marian Harkin.
Rozhodnutí: Projednání petice zůstane otevřené až do doby, kdy Komise poskytne další 
informace. Předseda napíše irským úřadům a záležitost projedná s irským ministrem životního 
prostředí během své nadcházející návštěvy v Irsku.

20. Petice č. 823/2007, kterou předložil pan Santiago López Segovia, státní příslušnost: 
Španělsko, ve věci projektu financovaného z EU na stavbu odsolovacího zařízení 
v Torrevieja (Alicante)

Vystoupili: předseda a José María Ramos Florido (zástupce Komise).
Rozhodnutí: Projednávání petice bude uzavřeno po obdržení odpovědi Komise.  

21. Petice č. 382/2007, kterou předložil Joseph Fsadni, státní příslušnost: Malta, ve 
věci výpočtu jeho zákonných nároků na důchod na Maltě

Vystoupili: předseda a William Floyd (zástupce Komise).
Rozhodnutí: Projednání petice zůstane otevřené až do doby, kdy Komise poskytne další 
informace.  

22. Petice pod bodem B
Petice 626/2000, 1116/2001, 640/2002, 255/2003, 649/2003, 547/2004, 26/2005, 391/2005, 
1012/2005, 176/2006, 622/2006, 812/2006, 943/2006, 950/2006, 24/2007, 218/2007, 
318/2007, 351/2007, 456/2007, 494/2007, 536/2007, 581/2007, 590/2007, 605/2007, 
629/2007, 637/2007, 654/2007, 765/2007, 817/2007, 820/2007, 872/2007, 926/2007, 
959/2007, 1008/2007, 1221/2007, 1285/2007, 1302/2007, 1348/2007, 1349/2007, 1355/2007, 
1359/2007, 1365/2007, 1398/2007, 1413/2007, 1415/2007, 1432/2007, 1433/2007, 
1463/2007, 1467/2007, 1491/2007, 1505/2007, 14/2008, 23/2008, 30/2008, 41/2008, 49/2008, 
55/2008, 100/2008, 132/2008, 165/2008, 184/2008, 193/2008, 196/2008, 199/2008, 217/2008, 
221/2008, 223/2008, 226/2008, 266/2008, 354/2008, 360/2008, 368/2008 a 417/2008 byly 
uzavřeny na základě odpovědi Komise. 

23. Datum a místo konání příští schůze 

Brusel, 
pondělí 19. ledna 2009 v 15:00 a 
úterý 20. ledna 2009 v 9:00 

Schůze skončila v 10:45.
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46 (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 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

Irish Farmers' Association ( Gearoid O'Connor, Gerry Gallagher, Thomas Ryan, Billy Somerville, Michael Silke)

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 taċ-'Chairman'/ 
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

Ann Abraham (U.K. Ombusdman) ,  Georgi Stoyanov Patarov (Bishop Gervasy)

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 (*)

William Floyd, Anna Wlazlo, Rosana Restivo, Helmut Bloech, Hidalgo Alvarez, Francisco Jesus, Alan Beverly,  Karine Bougard 
Cerfontaine, Aristotelis Gavriliadis, David Grimeaud, Manfred Kohler, Marc Maes, Jose Manuel Servert, Flor Castilla, Jose Maria 
Ramos

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 ohra/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 ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Paul Braithwaite, Leslie Seymour, Iain Ogilvie,Eric Gilbert,Karine Bougard Cerfontaine,Chantal Pons Mesouaki,Maître Philippe 
Gernez,Gérard Greneron,Patricia Edwards,Rüdiger Krege,Christian Hindahl,Heinrich Sternemann,Heinz Zündel, Pawel 
Szcepanski,Piotr Zurawski,Hristo Latinov,Jean-Marie Salomon,Jean-François Willaert,Thierry Soler,Rémi Sallé,Jean-Louis 
Sénotier,Christian Masson,Gearoid O´Connor,Gerry Gallagher,Thomas Ryan,Michael Silke,Billy Somerville

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-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

Leo Cox

Marijke Sickesz 

T. Masson

Kiel Sevon

King, Hannan Lane
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Claire Genta, Josiane Wana Dahab

Cristina Dominguee Banos, Blackwell Jack

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

D. Moore, Marta Windisch

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/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

David Lowe, Karen Lone Chioti, Alina Vasile

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

Sybille Pecsteen De Buytswerve, Amelia Fernandez Navarro.

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

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

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

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