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ATA 

da reunião de 29 de novembro de 2018, das 14.00 às 15.30 

Bruxelas 

A reunião tem início às 14.00 de quinta-feira, 29 de novembro de 2018, sob a presidência de 

Fernando Ruas (presidente). 

1. Aprovação do projeto de ordem do dia     

 PE536.546v02-00 

O projeto de ordem do dia é aprovado na versão constante da presente ata. 

 

2. Aprovação da ata da reunião de:  18 de outubro de 2018  PE536.545v01-00 

A ata é aprovada. 

 

3. Comunicações da presidência  

O presidente informa os membros da delegação de que o embaixador brasileiro E. Everton 

Vieira Vargas não participa na presente reunião porque já terminou a sua missão como 

embaixador do Brasil junto da UE e regressou ao Brasil no dia 14 de novembro. Agradece ao 

antigo embaixador a boa e frutuosa cooperação nos últimos anos e deseja-lhe um grande sucesso 

nas suas futuras funções. 

 

4. Análise da situação política e social no Brasil. A segunda volta das eleições 

presidenciais de 28 de outubro de 2018.  

Ivana Gurgel, Ministra-Conselheira, Missão da República Federativa do Brasil junto da União 

Europeia, apresenta uma panorâmica abrangente da segunda volta das eleições presidenciais no 

Brasil, conquistada por Jair Bolsonaro (PSL - Partido Social Liberal) com 55,13% de votos 

válidos contra Fernando Haddad (PT- Partido dos Trabalhadores), que obteve 44.,87% dos 

votos. Contando com 147306275 eleitores, as eleições de 2018 tiveram o maior eleitorado de 
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sempre. A taxa de participação foi de 79,67% na primeira volta e de 78,70% na segunda. Os 

cidadãos brasileiros puderam votar nas eleições presidenciais em 99 países. Com efeito, o 

número de eleitores no estrangeiro foi 40% superior ao número registado nas eleições de 2014. 

Ivana Gurgel salienta que o sistema de votação eletrónica funcionou bem, uma vez que apenas 

menos de 1% dos sistemas eletrónicos de votação teve problemas. Não foram detetados indícios 

de fraude eleitoral. Ivana Gurgel destaca a importância da forma equilibrada com que o Tribunal 

Superior Eleitoral combateu as notícias falsas e a desinformação.  

Adrianus Koetsenruijter, chefe de unidade para os Países da América do Sul do Serviço 

Europeu para a Ação Externa, afirma que o novo Governo terá de enfrentar grandes desafios e 

terá de aplicar as reformas necessárias. Não será fácil para o novo governo encontrar uma 

maioria para estas reformas num Congresso altamente fragmentado, no qual estão 

representados 30 partidos no total. Adrianus Koetsenruijter salienta que o Brasil é um parceiro 

estratégico da UE. Considera que existem possibilidades para uma cooperação positiva e 

construtiva com o novo governo em muitas áreas, como na economia e no comércio (se 

possível, no âmbito do Mercosur), na segurança e na defesa, na ciência e tecnologia, na 

sociedade da informação e nas energias renováveis. Também espera que haja cooperação no 

que diz respeito a políticas climáticas, embora admita que o novo governo está cético em relação 

às alterações climáticas. A polarização profunda dentro do país é motivo de preocupação e 

caberá ao novo governo conciliar estas divisões.  

Fanny Vrydagh, doutoranda e professora assistente, ligada ao Cevipol (ULB) e Americas 

(ULB) observa que o resultado da votação tem de ser visto à luz dos acontecimentos ocorridos 

desde 2013, ano em que se realizaram as primeiras manifestações em massa no Brasil contra o 

governo. Uma grave crise económica, uma série de escândalos de corrupção, que 

desacreditaram quase toda a classe política, e um agravamento da situação de segurança, 

levaram a um desejo de mudança após 14 anos de governos liderados pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT). No entanto, o anterior Presidente Lula da Silva liderou as sondagens 

pré-eleitorais até ter sido proibido de se candidatar às eleições devido a uma sentença 

controversa por acusações de corrupção.  Fanny Vrydagh assinala que Bolsonaro substituiu de 

forma bastante eficaz a direita tradicional nestas eleições. Liderou a sua campanha sobretudo 

através de redes sociais, tornando estas eleições brasileiras as primeiras em que o tempo de 

antena dos candidatos não foi um fator decisivo no seu sucesso eleitoral. Bolsonaro não 

participou em  mesas-redondas com outros candidatos, nem em debates diretos com o seu 

opositor na segunda volta, Fernando Haddad.  

Em consequência, Fanny Vrydagh apresenta os resultados de um estudo qualitativo que levou 

a cabo em São Paulo e no Rio de Janeiro sobre o perfil-tipo dos eleitores de Bolsonaro e 

identificou dois perfis básicos. O primeiro tipo de eleitor preocupa-se com questões de 

segurança e aprecia o apoio à família e os valores cristãos de Bolsonaro. Estes eleitores também 

culpam o PT pela crise económica do país. O segundo tipo de eleitor apenas quer uma mudança, 

mas não ficou muito convencido com as propostas de Bolsonaro. Verificou-se que ambos os 

grupos manifestam uma rejeição profunda pelo Partido dos Trabalhadores. 

 

5. Apresentação do relatório da missão ad hoc à fronteira da Venezuela com o 

Brasil, dos dias 25-29 de junho de 2018 

O relator Francisco Assis, Deputado ao Parlamento Europeu (S&D, Portugal), apresenta o seu 

relatório sobre a missão à unidade federativa brasileira de Roraima, que faz fronteira com a 

Venezuela. Visitou a capital do Estado, Boa Vista, e a cidade fronteiriça de Pacaraima. Afirma 

que, embora a cidade em si seja uma região pobre que enfrenta os seus próprios desafios, tem 
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lidado muito bem com o afluxo de migrantes/refugiados. Na altura da sua visita, mais de 40.000 

pessoas tinham atravessado as fronteiras para o Brasil, devido à crise política e económica na 

Venezuela. Muitos outros venezuelanos fugiram para a Colômbia e o Peru. Francisco Assis 

salienta que as pessoas fogem da Venezuela principalmente por duas razões, quer por 

perseguição política, quer por necessidade de sobrevivência. Durante a sua visita a Roraima, 

Francisco Assis não detetou quaisquer sinais de racismo ou xenofobia e constatou que os 

refugiados foram bem acolhidos. Sublinha o papel positivo que o exército brasileiro está a 

desempenhar na gestão da crise em parceria com o ACNUR, a Agência das Nações Unidas para 

os Refugiados. Registam-se alguns problemas com a chamada «internalização», ou seja, a 

distribuição de refugiados por outras regiões do Brasil. Tendo em vista as próximas eleições, 

os governadores de outras unidades federativas não se mostraram muito interessadas em acolher 

refugiados. 

Adrianus Koetsenruijter, chefe de unidade para os Países da América do Sul do Serviço 

Europeu de Ação Externa, manifesta o maior apreço relativamente a Francisco Assis e a todos 

os colegas que participaram na delegação ad hoc ao Brasil e à Colômbia. Afirma que a Direção-

Geral da Proteção Civil e das Operações de Ajuda Humanitária Europeias (ECHO) está ativa 

na região para atenuar os efeitos da enorme crise dos refugiados na Venezuela e nos países 

vizinhos. Além disso, a UE também acionou os seus instrumentos de estabilidade e os 

representantes do SEAE visitam constantemente a região. Adrianus Koetsenruijter conclui 

expressando o seu desejo de que o Parlamento Europeu regresse à região a fim de manifestar a 

solidariedade da UE para com as vítimas da crise. 

 

6. Troca de pontos de vista sobre a cooperação entre a União Europeia e a América 

Latina no domínio do rapto parental internacional 

Elisabeth Morin-Chartier, Deputada ao Parlamento Europeu, coordenadora do Parlamento 

Europeu para os direitos da criança e presidente em exercício do Colégio dos Questores, 

observa que o número de casos de rapto parental de crianças está em crescimento devido à 

crescente mobilidade internacional. Salienta que lançou uma abordagem diplomática e 

multilateral para resolver este problema, que afeta cada vez mais famílias. O objetivo da sua 

campanha consiste em lograr uma melhor aplicação da Convenção da Haia de 1980 sobre os 

Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças. 

Nils Schröder, M.A., consultor jurídico, Serviço Federal da Justiça (Alemanha), declara ter 

supervisionado os processos com o Brasil durante mais de dois anos com o Serviço Federal de 

Justiça, que desempenha as funções de autoridade central na Alemanha, tal como estipulado na 

Convenção da Haia sobre os Aspetos Civis do Rapto Internacional de Crianças. Assim, 

confirma que a cooperação entre as autoridades centrais da Alemanha e do Brasil tende a ser 

satisfatória e está a melhorar.  

Em 2018, foram interpostos seis processos bilaterais, quatro dos quais foram pedidos de 

regresso da criança e os dois restantes foram pedidos de direito de visita à criança. No total, 

registam-se 400 a 450 pedidos por ano na Alemanha, o terceiro número mais elevado a nível 

mundial. Entre os países com os quais a Alemanha registou a maioria dos processos ao abrigo 

da Convenção da Haia estão a Polónia e a Turquia com cerca de 20 a 40 processos por ano. 

A Convenção da Haia relativa ao Rapto Internacional de Crianças prevê o regresso imediato de 

uma criança que seja ilicitamente retida, isto é, em violação do direito de custódia atribuído a 

outra pessoa, criança essa que tenha sido transferida para outro Estado ou nele se encontre retida 

indevidamente. Outro aspeto fundamental da Convenção da Haia sobre o Rapto de Crianças 
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reporta-se à necessidade de o repatriamento da criança se realizar o mais rapidamente possível. 

Por conseguinte, é particularmente importante que seja escolhida uma forma de comunicação 

acelerada na cooperação com as outras autoridades centrais. Trata-se de assegurar que os 

tribunais que tomam uma decisão relativa ao regresso da criança disponham de toda a 

informação necessária para uma decisão atempada. 

Em conformidade com o artigo 11.º, parágrafo 2, da Convenção, o prazo máximo para a decisão 

do Tribunal é de seis semanas. Nils Schröder anuncia que este prazo não é muitas vezes 

respeitado pelas autoridades brasileiras nem, em alguns casos, pelas autoridades alemãs. Refere 

ainda, neste contexto, que algumas ações judiciais no Brasil se arrastam durante vários anos. O 

Serviço Federal de Justiça também recebeu comunicações de outros Estados-Membros da UE 

sobre ações judiciais morosas com o Brasil. Nils Schröder afirma que a longa duração dos 

processos tem geralmente consequências negativas. Se a criança estiver retida durante anos no 

Estado em que foi ilegalmente retida, o seu regresso é cada vez menos provável. Em concreto, 

a execução de uma decisão de regresso torna-se muito difícil. 

Devido a um exercício de evacuação do PE, Ivana Gurgel, Ministra-Conselheira, Missão da 

República Federativa do Brasil junto da União Europeia, não pode comentar o presente assunto. 

Numa comunicação escrita enviada à esta delegação, a embaixadora sublinhou que, desde a sua 

adesão, em 2000, à Convenção da Haia de 1980, o Brasil tem vindo a melhorar 

progressivamente a sua legislação e adotou uma série de mecanismos institucionais para 

cumprir os seus compromissos e assegurar o regresso, o mais rapidamente possível, de crianças 

ilicitamente deslocadas de um Estado Contratante. A embaixadora confirma que a principal 

crítica a apontar ao Brasil relativamente à aplicação da Convenção da Haia de 1980 relativa ao 

Rapto Internacional de Crianças reside na incapacidade do sistema judiciário brasileiro para 

apresentar atempadamente soluções imediatas aos casos submetidos à sua apreciação. A 

embaixadora afirma que tanto o executivo brasileiro como o poder judicial reconhecem os 

desafios e procuram ultrapassá-los. Neste sentido, algumas medidas já foram executadas.  

Ivana Gurgel afirma que, no que diz respeito aos processos encerrados no último ano, foram 

finalizados 21 pedidos dirigidos à Europa, com o regresso ao Brasil de 5 crianças que tinham 

sido levadas para a Alemanha (2), Portugal, Itália e França (Guiana francesa). Ao mesmo 

tempo, foram apresentados 36 pedidos ao Brasil que resultaram no regresso de 15 crianças à 

Alemanha (2), à Dinamarca (3), a Espanha (1), a Inglaterra (2), à Islândia (1), à Suíça (2), a 

Itália (1) e a Portugal (3). 

 

7. Diversos 

Nada a assinalar. 

 

8. Data e local da próxima reunião 

A data e o local da próxima reunião serão comunicados posteriormente. 

A reunião é encerrada às 15:30 
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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/DELTAGARLISTA 

 

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 

Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) 

Fernando Ruas (P), António Marinho e Pinto (1st VP), Carlos Zorrinho (2nd VP) 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/

Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter 

 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 

Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 

Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter 

Francisco Assis 

 
 

 

200 (2) 

Elisabeth Morin-Chartier 

206 (3) 

  

53 (8) (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/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/Föredragningslista punkt) 
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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(wo)man/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 

Ivana Gurgel, Chargée d’Affaires, Mission of the Federative Republic of Brazil to the European Union 

Adrianus Koetsenruijter, Head of Division, South America, European External Action Service  

Fanny Vrydagh, doctoral candidate and teaching assistant, Cevipol (ULB) and AmericaS (ULB) 

Nils Schröder, M.A., Legal Advisor, Federal Office of Justice (Germany) 

 

 

 

 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 

Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) 

  

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 

Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) 

  

Европейска служба за външна дейност/Servicio Europeo de Acción Exterior/Evropská služba pro vnější činnost/ 

EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European 

External Action service/Service européen pour l'action extérieure/Europska služba za vanjsko djelovanje/Servizio europeo per l’azione 
esterna/Eiropas Ārējās darbības dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni 

Esterna/Europese dienst voor extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/ 

Serviciul european pentru acţiune externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan 

ulkosuhdehallinto/Europeiska avdelningen för yttre åtgärd (*) 

Alina Stanciulescu  

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 

Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 

Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 

toimielimet/Andra institutioner/organ 
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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 

Orlando Rossi (Repr. Parlatino) 

 

 
 

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/Secr. dos grupos 

políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 

Gruppernas sekretariat 

PPE 

S&D 

ECR 

ALDE 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

EFDD 

ENF 

NI 

Juan Salafranca, Pierro Rizza 

Pilar Ruiz Huélamo 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο 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 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 
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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 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 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 

Helmut Weixler 

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

Avustaja/Assistenter 

Fréderique Albert 

 
 

 

*  (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/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(wo)man/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/Μέλος/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 

 


