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Reuniunea din 1 decembrie 2008, 15.00 - 18.30

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 1 decembrie 2008, la ora 15.00, fiind prezidată de Marcin 
Libicki (preşedinte).

1. Adoptarea proiectului de ordine de zi (PE 416.307)

Preşedintele a anunţat că Alexandra Dobolyi şi Michael Cashman îşi exprimă regretul pentru 
absenţa determinată de participarea la alte activităţi parlamentare. Preşedintele a făcut 
cunoscută prezenţa doamnei Ann Abrahams, ombudsman parlamentar în Regatul Unit, care 
va prezenta o declaraţie şi va participa la dezbaterile privind urmarea raportului referitor la 
societatea Equitable Life (punctul 5). În ceea ce priveşte acest punct, vor fi prezenţi principalii 
petiţionari, Paul Braithwaite şi Leslie Seymour, precum şi Rüdiger Krege, care a depus petiţia 
nr. 208/2006 cu privire la un subiect similar (punctul 6). Petiţionarii vor fi prezenţi şi pentru 
dezbaterea punctelor 4, 7, 8, 9, 10 şi 18. Carlos Carnero González, raportor pentru avizul cu 
privire la Instrucţiunile pentru o propunere de regulament al PE şi al Consiliului privind 
punerea în aplicare a iniţiativei cetăţenilor, în conformitate cu articolul 11 alineatul (4) din 
tratatul privind Uniunea Europeană (punctul 18), va fi absent din motive datorate activităţilor 
parlamentare. Raportorul pentru raportul AFCO, Sylvia-Yvonne Kaufmann, va fi însă 
prezentă şi va lua cuvântul. În ceea ce priveşte punctele „B”, punctele 57, 58 şi 62 vor fi 
dezbătute ca puncte „A” în cadrul unei reuniuni viitoare.

2. Comunicări ale preşedintelui

Preşedintele a propus închiderea petiţiei nr. 816/2005 adresată de Michael Sachanides, 
întrucât toată corespondenţa trimisă acestuia a fost returnată de oficiul poştal şi nicio altă 
adresă nu a fost notificată. De asemenea, preşedintele a sugerat ca petiţia nr. 0008/2007,
adresată de Campbell McPherson, să rămână închisă în urma investigaţiilor suplimentare 
efectuate de secretariat pe baza informaţiilor transmise în completare de petiţionar, care a 
solicitat redeschiderea petiţiei. În urma consultărilor cu Comisia, s-a conchis că nu există 
motive suficiente pentru a accepta această solicitare.

Preşedintele a solicitat redeschiderea petiţiei nr. 0188/2006 adresată de Anna Krazucka (de 
naţionalitate poloneză), în numele Izba Pracodawców Polskich (Asociaţia poloneză a 
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angajatorilor), privind pretinsa încălcare de către autorităţile polone şi germane a dispoziţiilor 
comunitare de reglementare a schemelor de asigurări sociale pentru persoanele angajate şi 
familiile acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii, petiţionarul fiind Tomasz 
Major, preşedintele Asociaţiei poloneze a angajatorilor. (Tomasz Major a adresat deja o 
petiţie similară în nume propriu, înregistrată cu numărul 1198/2008). Membrii au fost de 
acord.

3. Chestiuni diverse

Niciuna.

4. Prezentarea petiţiei nr. 1616/2008 cu privire la regimul de angajare al poliţiştilor din 
Franţa

Petiţionarii şi-au prezentat petiţia, iar reprezentanta acestora, Karine Bougard Cerfontaine, a 
făcut o scurtă declaraţie. Petiţia va urma procedura normală.

Au intervenit: preşedintele şi Sir Robert Atkins (respectarea Regulamentului).

5. Urmarea crizei societăţii de asigurări Equitable Life

Nr. 611/2004, prezentată de Arthur White, de naţionalitate britanică, privind pretinsa 
încălcare a legii de către autorităţile britanice cu privire la cazul „Equitable Life 
Assurance Society”
şi
Nr. 29/2005, adresată de Paul Braithwaite, de naţionalitate britanică, în numele 
membrilor grupului de acţiune Equitable, privind pretinsul eşec al guvernului britanic 
de a-şi asuma responsabilitatea pentru punerea completă în aplicare a directivelor UE 
privind asigurările de viaţă şi alte asigurări, în special cu privire la reglementarea 
societăţii „Equitable Life”
(în prezenţa petiţionarului)
şi
Nr. 495/2005, adresată de Liam Noonan, de naţionalitate irlandeză, privind vinderea 
greşită a unei obligaţiuni Equitable Life şi despăgubirea inechitabilă
şi
Nr. 775/2005, adresată de Manfred Bischof, de naţionalitate germană, privind pretinsele 
neajunsuri din partea Autorităţii Britanice de Servicii Financiare (FSA) în 
monitorizarea companiei de asigurări Equitable Life

Au intervenit: preşedintele, Ann Abraham, ombudsman parlamentar şi pentru servicii 
medicale, UK, care s-a referit la principalele puncte din memorandumul prezentat comisiei, 
Mairead McGuinness, Diana Wallis, Sir Robert Atkins, Kathy Sinnott, Paul Braithwaite 
(petiţionar), Leslie Saymour (petiţionar) şi Alan Beverly (reprezentantul Comisiei).
Decizie: Preşedintele îi va scrie Preşedintelui Hans-Gert Pöttering pentru a-l informa cu 
privire la dezbatere şi pentru a-l invita să adreseze Lordului Cancelar o scrisoare în care să 
explice punctul de vedere al Parlamentului European şi să abordeze chestiunea despăgubirii 
victimelor. Preşedintele va adresa o scrisoare şi către Public Administration Select Committee 
din cadrul Parlamentului britanic. O copie a acestei scrisori va fi transmisă spre informare lui
Gerardo Galeote, preşedintele Conferinţei preşedinţilor de comisie.

6. Nr. 508/2006, adresată de Rüdiger Krege, de naţionalitate germană, în numele 
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Poly-Markt GmbH, privind pretinsele încălcări ale legislaţiei CE de către compania de 
asigurări britanică Clerical Medical Investment Group Limited

Au intervenit: preşedintele, Rüdiger Krege (petiţionar), Christian Hindahl (petiţionar), Heinz 
Zündel (petiţionar), Alan Beverly (reprezentantul Comisiei) şi Diana Walllis.
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei. Preşedintele va scrie autorităţilor germane pentru a face cunoscută
îngrijorarea comisiei.

7. Nr. 795/2007, adresată de Latchezar Popov, de naţionalitate bulgară, în numele 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe bulgare, privind pretinsele încălcări ale Cartei 
Europene a Drepturilor Omului cu privire la libertatea religioasă, proprietatea privată, 
dreptul la o judecare echitabilă şi drepturi sociale 
Au intervenit: preşedintele, episcopul George Gervasy (reprezentantul Sfântului Sinod al 
Bisericii Ortodoxe bulgare), Aristotelis Gavriliadis (reprezentantul Comisiei), Kathy Sinnott, 
Margrete Auken şi Victor Bostinaru.
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei. Preşedintele va scrie atât autorităţilor bulgare pentru a face cunoscută 
îngrijorarea comisiei, cât şi comisarului de resort, invitând Comisia să examineze cu atenţie 
cazul şi exprimând nemulţumirea comisiei legată de răspunsul comunicat de Comisia 
Europeană.

8. Nr. 1282/2007 adresată de Rémi Sallé, de naţionalitate franceză, în numele Asociaţiei 
4CASP, privind impactul asupra mediului al unui proiect de pod peste Loara, estul 
oraşului Orléans, în contextul şoselei de centură din jurul oraşului Orléans („marea 
ocolire”)
şi
9. Nr. 37/2005, adresată de Laurence de la Martinière, de naţionalitate franceză, în 
numele asociaţiei A.D.I.P.H.C.M., privind construcţia unei autostrăzi principale de 
ocolire în jurul oraşului Orléans

Punctele 8 şi 9 au fost discutate împreună.

Au intervenit: preşedintele, Rémi Sallé (petiţionar), Thierry Soler (membru al „Conseil 
général du Loiret”), Jean-Marie Salomon (petiţionar), Jean-Louis Sénotier (petiţionar), 
Christian Masson (petiţionar), David Grimeaud (reprezentantul Comisiei), Maria Anne Isler 
Béguin şi Margrete Auken.
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei. Preşedintele a reafirmat poziţia comisiei, aşa cum a fost exprimată în 
recomandările raportului elaborat în urma vizitei de informare, şi opoziţia faţă de construcţia 
unui pod la Mardie. Preşedintele va scrie Ministerului francez al Mediului. Trebuie remarcat 
că „Schéma de cohérence territorial (SCoT)” şi-a exprimat de asemenea rezervele cu privire la 
acest proiect.

10. Nr. 637/2008, adresată de Pawel Szczepanski, de naţionalitate poloneză, şi un 
cosemnatar, privind seringile unidirecţionale sigure

Au intervenit: preşedintele, Pawel Szczepanski (petiţionar), Piotr Zurawski (petiţionar), 
Manfred Kohler (reprezentantul Comisiei), Victor Bostinaru şi David Hammerstein Mintz.
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei. Preşedintele va transmite petiţia Comisiei pentru mediu, sănătate publică şi 
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siguranţă alimentară, pentru informare.

11. Aviz privind Dialogul activ cu cetăţenii privind Europa
Raportoare: Kathy SINNOTT (IND/DEM)
- primul schimb de opinii

Textul integral va fi disponibil pentru o dezbatere mai cuprinzătoare în cadrul reuniunii din 
19-20 ianuarie 2009.

Au intervenit: preşedintele şi Kathy Sinnott (raportoare).

12. Aviz privind propunerea pentru un regulament al Parlamentului European şi al 
Consiliului cu privire la accesul public la documentele Parlamentului European, ale 
Consiliului şi ale Comisiei
Raportor: David HAMMERSTEIN MINTZ (Verts/ALE)
- examinarea proiectului de aviz

Au intervenit: preşedintele, David Hammerstein Mintz (raportor) şi Marc Maes 
(reprezentantul Comisiei).
Termenul de depunere a amendamentelor a fost stabilit pentru 15 decembrie 2008, la ora
12.00, iar votul în comisie va avea loc în cadrul reuniunii din 19-20 ianuarie 2009.

13. Raport privind impactul urbanizării excesive în Spania asupra drepturilor 
individuale ale cetăţenilor europeni
Raportoare: Margrete AUKEN (Verts/ALE)
- al doilea schimb de opinii

Au intervenit: preşedintele, Margrete Auken (raportoare), José Manuel Servert 
(reprezentantul Comisiei), Flor Castilla (reprezentanta Comisiei), Carlos José Iturgaiz 
Angulo, Sir Robert Atkins şi Juan Manuel Revuelta, director general al Biroului regional de 
reprezentare a regiunii Valencia.

Textul final va fi disponibil pentru o dezbatere mai cuprinzătoare în cadrul reuniunii din 19-
20 ianuarie 2009.

*
***

Reuniunea a fost suspendată la ora 18.39.
***
*

Marţi, 2 decembrie 2008

14. Reuniunea coordonatorilor (9.00 - 10.00)

Reuniunea a fost deschisă la ora 10.02, fiind prezidată de Marcin Libicki (preşedinte).

15. Comunicare a preşedintelui privind deciziile adoptate de coordonatori
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Preşedintele a comunicat următoarele:
1. Puncte în legătură cu care s-a solicitat avizul comisiei:

 Comisia: Al 25-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului 
comunitar (COM(2008)777 final - 18-11-2008)

 Comunicarea Comisiei cu privire la punerea în aplicare a legislaţiei comunitare
privind mediul (COM(2008)773/4)

Grupul ALDE a fost desemnat pentru elaborarea acestor avize.

2. Petiţie privind drepturile omului şi democraţia în Belarus:
O petiţie semnată de zeci de mii de persoane a fost înmânată Preşedintelui Hans-Gert 
Pöttering în cadrul reuniunii speciale cu preşedintele delegaţiei din Belarus şi cu preşedintele 
Comisiei pentru petiţii. Ca urmare a acestui eveniment, s-a decis organizarea unei reuniuni 
comune a comisiei cu delegaţia Belarusului pe lângă Parlamentul European, eventual în cursul 
unei perioade de sesiune a Parlamentului la Strasbourg, de exemplu în februarie sau în martie, 
reuniune la care ar fi invitaţi principalii petiţionari, inclusiv câştigătorul premiului Sakharov.
3. Relansarea unui studiu specializat asupra dreptului de proprietate în România, Bulgaria şi 
Balcanii de Vest:
Dat fiind numărul mare de petiţii primite şi faptul că ultima tentativă de a comanda un studiu 
extern a eşuat, termenii de realizare au fost uşor modificaţi. Coordonatorii au convenit asupra 
propunerii revizuite, astfel încât procedura să poată fi în sfârşit demarată.
4. Raportul Busuttil privind „City Guide”:
Această problemă, care a făcut obiectul unui schimb de scrisori, va fi examinată din nou de 
Conferinţa preşedinţilor în cursul acestei săptămâni (săptămâna 49). Coordonatorii au 
convenit să se adreseze din nou Preşedintelui Hans-Gert Pöttering cu privire la această 
problemă.
5. Evoluţia petiţiilor legate de programele informatice open source:
Coordonatorii au conchis că decizia privind realizarea unui studiu extern referitor la 
avantajele şi dezavantajele utilizării programelor informatice open source de către Parlament 
în activităţile sale ţine de competenţa exclusivă a Biroului. Preşedintele se va adresa 
Preşedintelui Hans-Gert Pöttering pentru a face cunoscută poziţia comisiei.
6. Petiţia nr. 358/2006 adresată de Paul Roditilev:
Petiţionarul, care este în continuare nemulţumit de rezultatul încercărilor comisiei de a 
răspunde preocupărilor sale (în cadrul reuniunii din mai s-a decis închiderea petiţiei), a 
contactat Secretariatul în mai multe rânduri. Secretariatul a fost autorizat de coordonatori să
scrie petiţionarului pentru a confirma decizia luată.

Au intervenit: 
Carlos José Iturgaiz Angulo, care a făcut trimitere la petiţia nr. 651/2008 adresată de Jose 
Miguel Gonzalez Cruz (de naţionalitate spaniolă), în numele „Asociacion de Vecinos Huerta 
de la Salud”, cu privire la îndepărtarea prevăzută a 229 de copaci din parcul Prado de San 
Sebastian (Sevilia), solicitând ca statutul recomandării să fie modificat din inadmisibilă în 
admisibilă şi să fie cerute informaţii Comisiei. Preşedintele a declarat că s-a întâlnit cu 
petiţionarii şi că împărtăşeşte opinia acestora. Membrii comisiei au fost de acord.

16. Aviz privind Instrucţiunile pentru o propunere de regulament al PE şi al Consiliului 
privind punerea în aplicare a iniţiativei cetăţenilor, în conformitate cu articolul 11 
alineatul (4) din tratatul privind Uniunea Europeană
Raportor: Carlos CARNERO CONZÁLEZ (PSE)

Raportorul pentru aviz a fost absent din motive datorate activităţilor parlamentare, dar Sylvia-
Yvonne Kaufmann, raportoare pentru raportul AFCO, a luat cuvântul şi a făcut o scurtă 
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prezentare a principalelor aspecte abordate în raportul său. Preşedintele a comunicat că textul 
final al avizului va fi disponibil la reuniunea din 19-20 ianuarie 2009.

17. Nr. 1029/2007, adresată de Freddy Kerr, de naţionalitate irlandeză, cu privire la 
inundaţii şi alte probleme legate de apropierea dintre ferma sa şi şoseaua N4 (comitatul 
Longford)

Au intervenit: preşedintele, Helmut Bloech (reprezentantul Comisiei), Kathy Sinnott şi
Manolis Mavrommatis.
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei.

18. Nr. 1277/2007, adresată de Marcelino Abraira Piñeiro, de naţionalitate spaniolă, în 
numele Comunidad de Propietarios de la Colonia el Pisón, protestând împotriva 
construcţiei unei staţii de epurare în imediata apropiere a proprietăţii imobiliare din 
Gijón

Au intervenit: preşedintele şi Helmut Bloech (reprezentantul Comisiei).
Decizie: Examinarea petiţiei va fi închisă după răspunsul Comisiei. 

19. Nr. 1301/2007, adresată de James McCarrick, de naţionalitate irlandeză, în numele 
Sligo Irish Farmers Association, privind taxele incorecte pentru apă 

Au intervenit: preşedintele, James McCarrick (petiţionar), Helmut Bloech (reprezentantul 
Comisiei), Seán Ó Neachtain, Kathy Sinnott şi Marian Harkin.
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei. Preşedintele va scrie autorităţilor irlandeze şi va aborda problema împreună 
cu Ministerul irlandez al Mediului în cursul vizitei viitoare în Irlanda.

20. Nr. 823/2007, adresată de Santiago López Segovia, de naţionalitate spaniolă, privind 
un proiect cu finanţare UE pentru construcţia unei staţii de desalinizare în Torrevieja 
(Alicante)

Au intervenit: preşedintele şi José María Ramos Florido (reprezentantul Comisiei).
Decizie: Examinarea petiţiei va fi închisă după răspunsul Comisiei. 

21. Nr. 382/2007, adresată de Joseph Fsadni, de naţionalitate malteză, privind calculul 
drepturilor sale de pensie din Malta

Au intervenit: preşedintele şi William Floyd (reprezentantul Comisiei).
Decizie: Examinarea petiţiei rămâne deschisă în aşteptarea unor informaţii suplimentare din 
partea Comisiei. 

22. Petiţii de la punctul B
Petiţiile 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, 
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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 şi 417/2008 au fost 
închise pe baza răspunsului Comisiei. 

23. Data şi locul următoarei reuniuni

Bruxelles, 
Luni, 19 ianuarie 2009, la ora 15.00 şi
Marţi, 20 ianuarie 2009, la ora 9.00.

Reuniunea s-a încheiat la ora 10.45.
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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 (*)

Marcin Libicki (1,2), Kathy Sinnott (1,2), Carlos José Iturgaiz Angulo (1,2)

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

Robert Atkins(1,2), Simon Busuttil(1), Carlos José Iturgaiz Angulo(1,2), Mairead McGuinness(1), Manolis Mavrommatis(1,2),Marie 
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 



PV\757756RO.doc 9/10 PE416.594v01-00

RO

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



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

RO

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


	757756ro.doc

