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PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 1 grudnia 2008 r., w godz. 15.00-18.30

BRUKSELA

Marcin Libicki (przewodniczący) otworzył posiedzenie w poniedziałek 1 grudnia 2008 r. 
o godz. 15.00.

1. Przyjęcie projektu porządku dziennego (PE 416.307)

Przewodniczący zakomunikował, że Alexandra Dobolyi i Michael Cashman przesłali 
usprawiedliwienia nieobecności w związku z innymi sprawami parlamentarnymi. Ogłosił 
również, że obecna będzie Ann Abrahams, brytyjska parlamentarna rzecznik praw 
obywatelskich, która złoży oświadczenie i będzie uczestniczyć w dyskusji dotyczącej 
dalszych działań podjętych w związku ze sprawozdaniem w sprawie Equitable Life (punkt 5). 
W związku z tym punktem obecne będą główne osoby składające petycję, Paul Braithwaite 
i Leslie Seymour, jak również Rüdiger Krege, który złożył petycję 208/2006 w podobnej 
sprawie (punkt 6). Składający petycję będą też obecni w związku z punktem 4, 7, 8, 9, 10
i 18. Carlos Carnero González, sprawozdawca opinii w sprawie wytycznych do wniosku 
w sprawie rozporządzenia PE i Rady wdrażającego inicjatywę obywatelską, zgodnie z art. 11 
ust. 4 traktatu o UE (punkt 18) będzie nieobecny ze względów parlamentarnych. Obecna
będzie jednak i zabierze głos Sylvia-Yvonne Kaufmann, sprawozdawczyni sprawozdania 
komisji AFCO. Odnośnie do punktów w części „B”, punkty 57, 58 i 62 zostaną omówione 
jako punkty w części „A” na jednym z następnych posiedzeń. 

2. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący zaproponował zamknięcie petycji 816/2005, którą złożył Michael 
Sachanides, ponieważ cała wysłana do niego korespondencja została zwrócona przez pocztę, 
nie podano natomiast nowego adresu. Zasugerował on też, by petycję 0008/2007, którą złożył
Campbell McPherson, pozostawić zamkniętą po przeprowadzeniu dalszego dochodzenia
sekretariatu opartego na dodatkowych informacjach przekazanych przez składającego petycję, 
który domagał się ponownego jej otwarcia. Po konsultacjach z Komisją nie znaleziono 
wystarczających podstaw do zatwierdzenia tego wniosku.

Przewodniczący zwrócił się o ponowne otwarcie petycji 0188/2006, którą złożyła Anna 
Krazucka (Polska), w imieniu Izby Pracodawców Polskich, w sprawie domniemanego 



PE416.594v01-00 2/10 PV\757756PL.doc

PL

naruszenia przez władze polskie i niemieckie przepisów UE dotyczących stosowania 
systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin 
przemieszczających się we Wspólnocie, w odniesieniu do której składającym petycję będzie
Tomasz Major, przewodniczący Izby Pracodawców Polskich. (Tomasz Major złożył już 
jednak podobną petycję pod własnym nazwiskiem, która została zarejestrowana pod numerem
1198/2008). Posłowie wyrazili zgodę.

3. Sprawy różne

Brak.

4. Przedstawienie petycji 1616/2008 dotyczącej systemu zatrudniania policjantów 
we Francji

Składający petycję złożyli petycję, a ich przedstawicielka, Karine Bougard Cerfontaine, 
złożyła krótkie oświadczenie. Petycja będzie rozpatrywana w normalnym trybie.

Głos zabrali: przewodniczący i sir Robert Atkins (wniosek w sprawie przestrzegania 
Regulaminu).

5. Dalsze działania w związku z kryzysem w spółce Equitable Life Assurance Society

Petycja 611/2004, którą złożył Arthur White (Wielka Brytania), dotycząca 
domniemanego zaniedbania władz Wielkiej Brytanii w sprawie Equitable Life 
Assurance Society
oraz
petycja 29/2005, którą złożył Paul Braithwaite, w imieniu Equitable Members’ Action 
Group, EMAG), w sprawie domniemanego zaniedbania rządu Wielkiej Brytanii
w realizacji obowiązku pełnego wdrożenia dyrektyw UE w sprawie ubezpieczeń na życie 
oraz ubezpieczeń innych niż ubezpieczenia na życie, w szczególności w związku 
z nadzorem nad Equitable Life
(w obecności składającego petycję)
oraz
petycja 495/2005, którą złożył Liam Noonan (Irlandia), w sprawie nieprawidłowej 
sprzedaży obligacji Equitable Life oraz niesprawiedliwej rekompensaty
oraz
petycja 775/2005, którą złożył Manfred Bischof (Niemcy), dotycząca domniemanego 
niedostatecznego monitorowania Equitable Life Assurance Company przez brytyjski 
Urząd Nadzoru Finansowego (Financial Services Authority)

Głos zabrali: przewodniczący, Ann Abraham, brytyjska parlamentarna rzecznik praw 
obywatelskich i rzecznik służby zdrowia, która odniosła się do głównych punktów
uzasadnienia przedłożonego przez nią komisji, Mairead McGuinness, Diana Wallis, 
sir Robert Atkins, Kathy Sinnott, Paul Braithwaite (składający petycję), Leslie Saymour 
(składająca petycję) i Alan Beverly (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Przewodniczący napisze do przewodniczącego Hansa-Gerta Pötteringa, informując 
go o dyskusji i prosząc o wystosowanie do ministra skarbu pisma, w którym zostanie 
wyjaśniony punkt widzenia Parlamentu Europejskiego; poruszona zostanie również kwestia 
odszkodowania dla ofiar. Przewodniczący napisze też do Komisji Śledczej ds. Ądministracji 
Publicznej brytyjskiego parlamentu. Kopia pisma zostanie przekazana do wglądu Gerardo 
Galeote, przewodniczącemu Konferencji Przewodniczących Komisji.
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6. Petycja 508/2006, którą złożył Rüdiger Krege (Niemcy), w imieniu spółki Poly-
Markt GmbH, w sprawie domniemanego naruszenia prawa wspólnotowego przez 
brytyjskie towarzystwo ubezpieczeniowe Clerical Medical Investment Group Limited

Głos zabrali: przewodniczący, Rüdiger Krege (składający petycję), Christian Hindahl 
(składający petycję), Heinz Zündel (składający petycję), Alan Beverly (przedstawiciel 
Komisji) i Diana Wallis.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte do czasu otrzymania dalszych informacji 
od Komisji. Przewodniczący napisze do władz niemieckich, wyrażając zaniepokojenie
komisji.

7. Petycja 795/2007, którą złożył Latchezar Popov (Bułgaria), w imieniu Świętego 
Synodu Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego, w sprawie rzekomych przypadków 
naruszenia postanowień europejskiej karcie praw człowieka dotyczącej wolności 
wyznania, własności prywatnej, prawa do rzetelnego procesu sądowego i praw 
socjalnych
Głos zabrali: przewodniczący, biskup George Gervasy (reprezentujący Święty Synod
Bułgarskiego Kościoła Prawosławnego), Aristotelis Gavriliadis (przedstawiciel Komisji), 
Kathy Sinnott, Margrete Auken i Victor Bostinaru.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte do czasu otrzymania dalszych informacji 
od Komisji. Przewodniczący napisze do władz bułgarskich, wyrażając zaniepokojenie 
komisji, a także do odpowiedzialnego komisarza, domagając się od Komisji dogłębnego 
zbadania sprawy i wyrażając niezadowolenie komisji w związku z odpowiedzią Komisji 
Europejskiej.

8. Petycja 1282/2007, którą złożył Rémi Sallé (Francja), w imieniu stowarzyszenia
4CASP, w sprawie środowiskowych skutków planowanej budowy mostu nad Loarą, 
wschód Orleanu, w kontekście wielkiej obwodnicy Orleanu
oraz
9. Petycja 37/2005, którą złożyła Laurence de la Martinière (Francja), w imieniu 
stowarzyszenia A.D.I.P.H.C.M., w sprawie wybudowania głównej obwodnicy autostrady 
wokoło Orleanu

Punkty 8 i 9 zostały omówione łącznie.

Głos zabrali: przewodniczący, Rémi Sallé (składający petycję), Thierry Soler (członek 
„Conseil général du Loiret”), Jean-Marie Salomon (składający petycję), Jean-Louis Sénotier 
(składający petycję), Christian Masson (składający petycję), David Grimeaud (przedstawiciel 
Komisji), Maria Anne Isler Béguin i Margrete Auken.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte do czasu otrzymania dalszych informacji 
od Komisji. Przewodniczący ponownie potwierdził poglądy komisji wyrażone w części 
zaleceń sprawozdania z wizyty rozpoznawczej oraz sprzeciw wobec budowy mostu
w Mardie. Przewodniczący zwróci się na piśmie do francuskiego ministra środowiska. Należy 
zauważyć, że w „Schéma de cohérence territorial (SCoT)” również wyraża się zastrzeżenia 
wobec tego przedsięwzięcia.

10. Petycja 637/2008, którą złożył Paweł Szczepański (Polska), z jednym podpisem, 
w sprawie bezpiecznych strzykawek jednorazowych

Głos zabrali: przewodniczący, Paweł Szczepański (składający petycję), Piotr Żurawski
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(składający petycję), Manfred Kohler (przedstawiciel Komisji), Victor Bostinaru i David 
Hammerstein Mintz.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte do czasu otrzymania dalszych informacji 
od Komisji. Przewodniczący przekaże niniejszą petycję do wglądu do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.

11. Opinia w sprawie aktywnego dialogu z obywatelami na temat Europy
Sprawozdawca: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
- pierwsza wymiana poglądów

Pełny tekst będzie dostępny dla przeprowadzenia szerszej dyskusji na posiedzeniu w dniach
19-20 stycznia 2009 r.

Głos zabrali: przewodniczący i Kathy Sinnott (sprawozdawczyni).

12. Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, 
Rady i Komisji
Sprawozdawca: David HAMMERSTEIN MINTZ (Verts/ALE)
- rozpatrzenie projektu opinii

Głos zabrali: przewodniczący, David Hammerstein Mintz (sprawozdawca) i Marc Maes 
(przedstawiciel Komisji).
Termin składania poprawek ustalono na 15 grudnia 2008 r. o godz. 12.00, a głosowanie 
w komisji odbędzie się na posiedzeniu w dniach 19-20 stycznia 2009 r.

13. Sprawozdanie w sprawie wpływu ekstensywnej urbanizacji w Hiszpanii 
na indywidualne prawa obywateli europejskich
Sprawozdawca: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- druga wymiana poglądów

Głos zabrali: przewodniczący, Margrete Auken (sprawozdawczyni), José Manuel Servert 
(przedstawiciel Komisji), Flor Castilla (przedstawicielka Komisji), Carlos José Iturgaiz 
Angulo, sir Robert Atkins i Juan Manuel Revuelta, dyrektor generalny Walenckiego Urzędu
Regionalnego.

Pełny tekst będzie dostępny dla przeprowadzenia szerszej dyskusji na posiedzeniu w dniach 
19-20 stycznia 2009 r.

*
***

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.39
***
*

Wtorek 2 grudnia 2008 r.

14. Posiedzenie koordynatorów (9.00-10.00)
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Marcin Libicki (przewodniczący) otworzył posiedzenie o godz. 10.02.

15. Komunikat przewodniczącego dotyczący decyzji koordynatorów

Przewodniczący ogłosił co następuje:
1. Punkty, w sprawie których zwrócono się do komisji o opinię:

 Komisja: 25. roczne sprawozdanie w sprawie kontroli stosowania prawa 
wspólnotowego (COM(2008)777 wersja ostateczna – 18 listopada 2008 r.)

 Komunikat Komisji w sprawie wdrożenia prawa Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie 
środowiska (COM(2008)773/4)

Grupa ALDE została wyznaczona do sporządzenia przedmiotowych opinii.

2. Petycja dotycząca praw człowieka i demokracji na Białorusi:
Podpisaną przez dziesiątki tysięcy osób petycję wręczono przewodniczącemu Hansowi-
Gertowi Pötteringowi na specjalnym posiedzeniu z udziałem przewodniczącego delegacji 
ds. stosunków z Białorusią i przewodniczącego Komisji Petycji. W celu kontynuowania tego 
wydarzenia postanowiono, że podjęte zostaną próby zorganizowania wspólnego posiedzenia 
komisji z delegacją PE ds. stosunków z Białorusią, o ile to możliwe w trakcie sesji 
miesięcznej Parlamentu w Strasburgu w lutym lub w marcu, na które zaproszone zostaną 
kluczowe osoby składające petycję, w tym laureat Nagrody im. Sacharowa.
3. Ponowne podjęcie działań w związku z zewnętrznym studium w sprawie własności mienia 
w Rumunii, Bułgarii i na Bałkanach Zachodnich:
Biorąc pod uwagę dużą liczbę otrzymanych petycji, jak również fakt, iż ostatnia próba 
zamówienia zewnętrznego studium nie przyniosła rezultatów, nieznacznie zmieniono 
warunki. Koordynatorzy postanowili zmienić propozycję, tak aby procedura mogła wreszcie 
się rozpocząć.
4. Sprawozdanie Simona Busuttila w sprawie „City Guide”:
Kwestia ta była przedmiotem wymiany pism i zostanie rozpatrzona przez Konferencję 
Przewodniczących w tym tygodniu (tydzień 49). Koordynatorzy postanowili ponownie 
zwrócić się w tej sprawie do przewodniczącego Hansa-Gerta Pötteringa.
5. Dalsze działania w związku z petycjami open source:
Koordynatorzy uznali, że decyzja dotycząca zewnętrznego studium w sprawie korzyści 
i niedogodności oprogramowania open source dla Parlamentu i jego działalności 
podlegają wyłącznej kompetencji Prezydium. Przewodniczący zwróci się do 
przewodniczącego Hansa-Gerta Pötteringa, przedstawiając poglądy komisji.
6. Petycja 358/2006, którą złożył Paul Roditilev:
Składający petycję, który nie jest zadowolony z wyniku prób podejmowanych przez komisję 
w celu udzielenia odpowiedzi na jego obawy (petycję postanowiono zamknąć na posiedzeniu 
majowym), kilkakrotnie kontaktował się z sekretariatem. Koordynatorzy zezwolili
sekretariatowi na napisanie do składającego petycję i potwierdzenie tej decyzji.

Głos zabrali: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, który odniósł się do petycji 651/2008, którą złożył Jose Miguel 
Gonzalez Cruz (Hiszpania), w imieniu „Asociacion de Vecinos Huerta de la Salud”, 
w sprawie planowanego usunięcia 229 drzew z ogrodu Prado de San Sebastian (Sewilla), 
wniósł o zmianę zalecenia z niedopuszczalności na dopuszczalność i zwrócenie się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje. Przewodniczący stwierdził, że spotkał się ze 
składającymi petycję i jest tego samego zdania. Posłowie wyrazili zgodę.

16. Opinia w sprawie wytycznych do wniosku w sprawie rozporządzenia PE i Rady 
w sprawie wdrażania inicjatywy obywatelskiej, zgodnie z art. 11 ust. 4 traktatu o UE
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Sprawozdawca: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

Sprawozdawca opinii był nieobecny ze względów parlamentarnych, głos zabrała jednak
Sylvia-Yvonne Kaufmann, sprawozdawczyni sprawozdania komisji AFCO. Krótko 
przedstawiła ona zasadnicze punkty swojego sprawozdania. Przewodniczący zakomunikował, 
że ostateczny tekst opinii będzie dostępny na posiedzeniu w dniach 19-20 stycznia 2009 r.

17. Petycja 1029/2007, którą złożył Freddy Kerr (Irlandia), w sprawie podtapiania 
terenu i innych problemów związanych z niewielką odległością dzielącą jego 
gospodarstwo rolne od drogi N4 (hrabstwo Longford)

Głos zabrali: przewodniczący, Helmut Bloech (przedstawiciel Komisji), Kathy Sinnott
i Manolis Mavrommatis.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte do czasu otrzymania dalszych informacji 
od Komisji.

18. Petycja 1277/2007, którą złożył Marcelino Abraira Piñeiro (Hiszpania), w imieniu
Comunidad de Propietarios de la Colonia el Pisón, w sprawie protestu przeciw budowie 
oczyszczalni ścieków w bezpośrednim sąsiedztwie ich osiedla mieszkaniowego w Gijón

Głos zabrali: przewodniczący i Helmut Bloech (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: zamknąć rozpatrywanie petycji po otrzymaniu odpowiedzi Komisji.

19. Petycja 1301/2007, którą złożył James McCarrick (Irlandia), w imieniu
irlandzkiego Stowarzyszenia Rolników Hrabstwa Sligo, w sprawie niesprawiedliwych 
opłat za wodę

Głos zabrali: przewodniczący, James McCarrick (składający petycję), Helmut Bloech 
(przedstawiciel Komisji), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott i Marian Harkin.
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte do czasu otrzymania dalszych informacji 
od Komisji. Przewodniczący napisze do władz irlandzkich i poruszy tę kwestię podczas
rozmów z irlandzkim ministrem środowiska w trakcie zbliżającej się wizyty w Irlandii.

20. Petycja 823/2007, którą złożył Santiago López Segovia (Hiszpania), w sprawie
wspieranego przez UE przedsięwzięcia budowy instalacji odsalania w Torrevieja 
(Alicante)

Głos zabrali: przewodniczący i José María Ramos Florido (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: zamknąć rozpatrywanie petycji po otrzymaniu odpowiedzi Komisji.

21. Petycja 382/2007, którą złożył Joseph Fsadni (Malta), w sprawie obliczenia 
wysokości jego emerytury na Malcie

Głos zabrali: przewodniczący i William Floyd (przedstawiciel Komisji).
Decyzja: Rozpatrywanie petycji pozostanie otwarte do czasu otrzymania dalszych informacji 
od Komisji.

22. Petycje w części „B”
Petycje 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, 
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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 i 417/2008 zostały 
zamknięte na podstawie odpowiedzi Komisji. 

23. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Bruksela, 
19 stycznia 2009 r., poniedziałek, o godz. 15.00 i
20 stycznia 2009 r., wtorek, o godz. 9.00 

Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 10.45.
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Panayotopoulos-Cassiotou (1), Victor Boştinaru (1,2), Proinsias De Rossa (2), Marian Harkin(2), Diana Wallis(1), Margrete Auken(1), 
David Hammerstein (1), Glyn Ford(2), Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2)

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

Margie Sudre(2), Tatjana Ždanoka(2) 

178 (2)

183 (3)

Thomas Wise(1), Marie Anne Isler Béguin(1), Seán Ó Neachtain(1,2), Sylvia-Yvonne Kaufmann(2)

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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