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Európai Parlament
2019-2024

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság

INTA_PV(2019)0723_1

JEGYZŐKÖNYV
a 2019. július 23-án 15.00–17.00 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2019. július 23-án, kedden, 15.03-kor, Jan Zahradil (alelnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadása INTA_OJ(2019)0723_1

A napirendet módosítás nélkül elfogadják. 

2. Az elnök közleményei

Felszólalók: Jan Zahradil. 

3. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

A koordinátorok 2019. július 18-i strasbourgi ülésén hozott határozatokat a 
jegyzőkönyvhöz csatolják. 

A koordinátorok határozatait lásd az 1. mellékletben.

Felszólalók: Jan Zahradil. 

4. Eszmecsere Cecilia Malmström kereskedelmi biztossal az uniós 
kereskedelempolitika legfrissebb fejleményeiről

Felszólalók: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (EB), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Karin Karlsbro, Heidi Hautala, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Tiziana Beghin, Győri Enikő, Jörgen Warborn, Luisa Regimenti, 
Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Seán Kelly, Witold Jan Waszczykowski, Inma 
Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Martina Anderson, Anna Cavazzini, Iuliu 
Winkler, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer. 

5. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz
INTA/9/00543
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2019/2028(BUD)

A vélemény előadója:
Bernd Lange (S&D)

Illetékes:
BUDG

 Eszmecsere

Felszólalók: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (EB), Christophe Hansen, Geert 
Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Egyéb kérdések

7. Következő ülések
 2019. szeptember 2., 15.00–17.00 és 17.00–18.30 (Brüsszel)
 2019. szeptember 3., 9.00–12.30 és 15.00–18.30 (Brüsszel)
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1. melléklet – A koordinátorok 2019. július 18-i ülésén hozott határozatok 

Az INTA-koordinátorok határozatai

2019. július 18., csütörtök (zárt ülés)

Strasbourg

Terem: Louise Weiss (S4.5)

1. Az elnök közleményei

1.1. Az ülések szervezése

Határozat: 

– Megállapodnak, hogy a koordinátorok ülését a bizottsági ülés első fél napjának végén 
tartják. Kivételes esetben az elnök az ülést másik időpontra hívja össze.

– Megállapodnak, hogy a szavazást 10.00-kor vagy 16.00-kor tartják. Háromszor 
félnapos ülés esetén a második napon 10.00-kor. Kétszer félnapos ülés esetén a második 
félnapon 10.00-kor vagy 16.00-kor.

– Megállapodnak, hogy kizárólag a koordinátorokat hívják meg a koordinátorok 
ülésére. Elnökhelyettes az elnök helyettesítése céljából vagy kivételes esetben hívható meg.

– Megállapodnak, hogy a koordinátorok üléseire szóló meghívókban feltüntetik a 
független képviselők titkárságáról kinevezett személyt is.

1.2. A bizottság nyelvi összetétele

Határozat:

– A bizottság teljes nyelvi összetételének megfelelő (20 nyelv) tolmácsolást biztosítanak 
az alábbiak szerint, ha azt az erőforrások és a helyiség mérete lehetővé teszi: FR (francia), 
DE (német), IT (olasz), NL (holland), EN (angol), DA (dán), EL (görög), ES (spanyol), PT 
(portugál), FI (finn), SV (svéd), CS (cseh), ET (észt), HU (magyar), LT (litván), LV (lett), PL 
(lengyel), SK (szlovák), BG (bolgár), RO (román);

– 16 tolmácsfülkével rendelkező ülésterem esetében: FR (francia), DE (német), IT 
(olasz), NL (holland), EN (angol), DA (dán), EL (görög), ES (spanyol), PT (portugál), FI 
(finn), SV (svéd), CS (cseh), HU (magyar), PL (lengyel), SK (szlovák), RO (román)

– 12 tolmácsfülkével rendelkező ülésterem esetében: FR (francia), DE (német), IT 
(olasz), NL (holland), EN (angol), ES (spanyol), FI (finn), SV (svéd), CS (cseh), HU (magyar), 
PL (lengyel), RO (román)

1.3. A biztosjelölt(ek) meghallgatásának előkészítése
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Határozat: 

– Tudomásul veszik a kereskedelemért felelős biztosjelölt számára öt írásbeli kérdés 
előkészítésére vonatkozó eljárást, és felkérik a képviselőcsoportokat, hogy augusztus 27-ig 
nyújtsák be észrevételeiket a titkárságnak, tekintettel a következő koordinátori ülésen 
folytatandó későbbi vitára; 

– a koordinátorok következő üléséig elhalasztják az arra vonatkozó döntést, hogy a 
tárcáknak és feladatoknak a biztosjelöltek közötti felosztásától függően melyik másik 
meghallgatásokba kell az INTA bizottságot bevonni, illetve arra az INTA bizottságot 
meghívni.  

2. A jelentések és vélemények képviselőcsoportok közötti elosztásának rendszere

Határozat: A jelentések és vélemények elosztása tekintetében a 8. parlamenti ciklusban 
alkalmazott rendszer folytatása.

3. A monitoringcsoportok és az állandó előadók kijelölésére vonatkozó 
iránymutatások

Határozat: 

– Elvben megállapodnak abban, hogy az INTA bizottság folytatja az INTA 
monitoringcsoportjainak létrehozásával és az INTA állandó előadóinak kijelölésével 
kapcsolatos korábbi gyakorlatát, és jóváhagyják az INTA bizottság állandó előadók és 
monitoringcsoportok számára a nemzetközi kereskedelmi és beruházási megállapodásokra 
irányuló tárgyalások folytatása és azok végrehajtása terén adott iránymutatásokat;

– felkérik a képviselőcsoportokat, hogy augusztus 27-ig nyújtsák be a titkárságnak a 
monitoringcsoportok listájával kapcsolatos javaslataikat, tekintettel a következő koordinátori 
ülésen folytatandó későbbi vitára; a koordinátorok következő üléséig elhalasztják a 
monitoringcsoportok pontos listájával kapcsolatos döntést, és a koordinátorok szeptember 23-
i üléséig elhalasztják a monitoringcsoportoknak a képviselőcsoportok közötti, az arányos 
d’Hondt-rendszernek megfelelő elosztásával kapcsolatos döntést.

4. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a végrehajtási aktusokra vonatkozó 
iránymutatások

Határozat: Jóváhagyják az INTA bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra és a 
végrehajtási aktusokra vonatkozó aktualizált iránymutatásait.

5. Iránymutatások a háromoldalú egyeztetésekről

Határozat: Jóváhagyják az INTA bizottság rendes jogalkotási eljárások során történő 
intézményközi tárgyalásokra vonatkozó aktualizált iránymutatásait.

6. Az INTA bizottságban történő szavazásokra vonatkozó szabályok

Határozat: Jóváhagyják az INTA bizottságban történő szavazásokra vonatkozó aktualizált 
szabályokat.
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7. A nyolcadik jogalkotási ciklusból áthozott eljárások

Határozat: 

–           Mind a négy, a nyolcadik jogalkotási ciklusban még nem véglegesített jogalkotási 
javaslat (2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 2015/0027(COD)) 
folytatásának megerősítése, és ezek közül három jelentés elosztásának megerősítése (a 
2004/0148(COD) kivételével, amelyet elhalasztottak és jelenleg nem kell kiosztani) azon 
előadók/képviselőcsoportok részére, akik/amelyek az előző jogalkotási ciklusban 0 pontért 
láttak el előadói feladatkört. Kérik azokat a képviselőcsoportokat, amelyek előadói 
feladatkörét újból megerősítették, hogy jelöljenek ki új előadót és a kijelölésről a lehető 
leghamarabb tájékoztassák az INTA bizottság titkárságát, ha az előadó már nem tagja az 
INTA bizottságnak.

– Elhalasztják 12, a nyolcadik jogalkotási ciklusban nem véglegesített nem jogalkotási 
eljárás elosztásáról szóló döntést (2019/0132(NLE), 2019/0099(NLE), 2018/0356(NLE), 
2018/0358(NLE), 2016/0038(NLE), 2015/0203(NLE), 2015/0012(NLE), 2014/0267(NLE), 
2013/0329(NLE), 2013/0273(NLE), 2008/0113(NLE), 2013/0159(NLE)) az állandó 
előadókról szóló határozat meghozataláig.

– Megerősítik az INTA bizottság korábbi koordinátorainak döntését, hogy a nyolcadik 
jogalkotási ciklusban nem véglegesített 5 eljárásról véleménytervezet készüljön 
(2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 2016/0195(NLE)). 
Megerősítik a vélemények kiosztását azon előadók/képviselőcsoportok részére, akik/amelyek 
részére azokat az előző jogalkotási ciklusban 0 pontért kiosztották. Kérik azokat a 
képviselőcsoportokat, amelyek előadói feladatkörét újból megerősítették, hogy a véleményhez 
jelöljenek ki új előadót és a kijelölésről a lehető leghamarabb tájékoztassák az INTA bizottság 
titkárságát, ha a vélemény előadója már nem tagja az INTA bizottságnak.

– Megerősítik az INTA bizottság korábbi koordinátorainak döntését, hogy 21 eljárásról 
ne készüljön vélemény (2018/0310(NLE), 2018/2168(DEC), 2018/0216(COD), 
2018/0135(CNS), 2017/0166(NLE), 2017/0165(NLE), 2017/0033(NLE), 2016/0253(NLE), 
2016/0243(NLE), 2016/0055(NLE), 2016/0041(NLE), 2014/0270(NLE), 2014/0220(NLE), 
2013/0434(APP), 2012/0324(NLE), 2011/0073(COD), 2007/0241(NLE), 2007/0024(NLE), 
2005/0091(NLE), 1995/0057(NLE), 1998/0031(NLE)).

8. Előadók kijelölése – határozat az eljárásról

JELENTÉSEK

8.1. A Salamon-szigeteknek az egyrészről az Európai Közösség, másrészről a csendes-
óceáni államok közötti átmeneti partnerségi megállapodáshoz való csatlakozása

INTA/9/00467

*** 2019/0099(NLE) 09405/2019 – C9-0010/2019

Határozat: Az előadóra vonatkozó határozathozatalt a koordinátorok következő ülésére 
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halasztják.

8.2. Egyrészről az Európai Unió, az Európai Atomenergia-közösség és tagállamaik, 
másrészről Ukrajna közötti társulási megállapodásban foglalt, a baromfihúsra és 
baromfihús-készítményekre meghatározott kereskedelmi kedvezmények 
módosításáról szóló, az Európai Unió és Ukrajna közötti levélváltás formájában 
létrejött megállapodás megkötése

INTA/9/00529

*** 2019/0132(NLE) COM(2019)0267

Határozat: Az előadóra vonatkozó határozathozatalt a koordinátorok következő ülésére 
halasztják.

8.3. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Vietnami Szocialista 
Köztársaság közötti beruházásvédelmi megállapodás

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 – C9-0020/2019

8.4. Az Európai Unió és a Vietnami Szocialista Köztársaság közötti 
szabadkereskedelmi megállapodás megkötése

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 – C9-0023/2019

Határozat: 

– Úgy határoznak, hogy az eljárási szabályzat 105. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
– az Elnökök Értekezlete engedélyének függvényében – az INTA bizottság nem jogalkotási 
állásfoglalása kíséri az Európai Unió és Vietnam közötti szabadkereskedelmi 
megállapodásról szóló ajánlástervezetet;

– Úgy határoznak, hogy az eljárási szabályzat 105. cikke (2) bekezdésének megfelelően 
– az Elnökök Értekezlete engedélyének függvényében – az INTA bizottság nem jogalkotási 
állásfoglalása kíséri egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Vietnam közötti 
beruházásvédelmi megállapodásról szóló ajánlástervezetet;

– Az előadóra vonatkozó határozathozatalt a koordinátorok következő ülésére 
halasztják.

8.5. A kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens 
megnyitásáról szóló, 2009. július 13-i 617/2009/EK rendeletben meghatározott 
vámkontingens egy részének az Amerikai Egyesült Államok számára történő 
kiosztása tekintetében az Amerikai Egyesült Államokkal létrejött megállapodás 
megkötése

INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297
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Határozat: Az előadóra vonatkozó határozathozatalt a koordinátorok következő ülésére 
halasztják.

9. Előadók kijelölése – határozat az eljárásról

VÉLEMÉNYEK

9.1. Az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Illetékes: BUDG

Határozat: Levélként megfogalmazott véleménytervezetet készítése (az elnök által). 

10. Saját kezdeményezésű jelentések

Határozat: Felkérik a képviselőcsoportokat, hogy szeptember 10-ig nyújtsák be a 
titkárságnak a saját kezdeményezésű jelentésekre vonatkozó javaslataikat. 

11. Küldöttségek és eseti kiküldetések

Határozat: 

– Megállapodnak, hogy kezdeményezik INTA-küldöttség Vietnamba történő indítását a 
44. héten (2019. október 28. és november 1. között);

– támogatják eseti küldöttség Genfbe történő indítását 2019. október 7–8-án a 
Kereskedelmi Világszervezetről (WTO) szóló parlamenti konferencia irányítóbizottságában 
október 7-én, valamint a WTO nyilvános fórumán október 8-án történő részvétel céljából;

– felkérik a képviselőcsoportokat, hogy szeptember 10-ig nyújtsák be a titkárságnak az 
INTA bizottság 2020. január és június között indítandó kiküldetéseire/eseti küldöttségeire 
vonatkozó javaslataikat (javaslatot téve az országra, városra, dátumra és indokra);

– megállapodnak, hogy a továbbiakban is használják a gördülő d’Hondt-módszert a 
belső kiküldetések és külső eseti küldöttségek tekintetében külön táblázatok alapján, azzal, 
hogy az előadó, az elnök és az állandó küldöttség elnöke tekintetében a d’Hondt-módszer nem 
alkalmazandó, és az ő számukra automatikusan helyet biztosítanak, a d’Hondt táblázatot a 
ciklus alatt nem állítják vissza, a fel nem használt résidők megtakarítása nem lehetséges, és 
döntetlen helyzetben a képviselőcsoport teljes mérete az irányadó.

12. Meghallgatások, tanulmányok és munkaértekezletek

12.1. Meghallgatások

Határozat: 

– Felkérik a képviselőcsoportokat, hogy augusztus 27-ig nyújtsák be javaslataikat a 
titkárságnak az INTA bizottság 2019. október és december között tartandó meghallgatásaira 
vonatkozóan (téma, indokolás, dátum, vendégek száma és háttér megjelölésével);
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– felkérik a képviselőcsoportokat, hogy szeptember 9-ig nyújtsák be javaslataikat a 
titkárságnak az INTA bizottság 2020. január és június között tartandó meghallgatásaira 
vonatkozóan (téma, indokolás, dátum, vendégek száma és háttér megjelölésével);

– felkérik a képviselőcsoportokat, hogy szeptember 9-ig nyújtsák be javaslataikat a 
titkárságnak az INTA bizottság 2020. január és június között tartandó munkaértekezleteire és 
tanulmányaira vonatkozóan (téma, indokolás/háttér és kívánt időpont megjelölésével).

13. A WTO-ról szóló parlamenti konferencia irányítóbizottsága

Határozat: 

– Támogatják a WTO-ról szóló parlamenti konferencia, az irányítóbizottság és az 
irányítócsoport tevékenységeinek folytatását;

– elhalasztják az irányítóbizottságba delegált EP-küldöttség összetételéről szóló 
határozatot a koordinátorok következő üléséig.

14. Állásfoglalási indítványok (143. cikk)

Határozat: Úgy határoznak, hogy tudomásul veszik – további konkrét intézkedés nélkül – a 
javasolt állásfoglalásra irányuló indítványt az INTA bizottság munkájában, valamint az 
eljárási szabályzat 143. cikkének (6) bekezdése értelmében tájékoztatják a szerzőt a bizottság 
határozatáról.
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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 (*)

Jan Zahradil (1), Iuliu Winkler (1), Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Marie-Pierre Vedrenne (1)

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

Enikő Győri (1), Christophe Hansen (1), Sven Simon (1), Jörgen Warborn (1), Miroslav Číž (1), Jude Kirton-Darling (1), Inma 
Rodríguez-Piñero (1), Kathleen Van Brempt (1), Jordi Cañas (1), Karin Karlsbro (1), Samira Rafaela (1), Liesje Schreinemacher (1), 
Marie-Pierre Vedrenne (1), Anna Cavazzini (1), Markéta Gregorová (1), Heidi Hautala (1), Roman Haider (1), Maximilian Krah (1), 
Luisa Regimenti (1), André Rougé (1), Geert Bourgeois (1), Jan Zahradil (1), Helmut Scholz (1), Tiziana Beghin (1), Emmanouil 
Fragkos (1)

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

Seán Kelly (1), Andrey Kovatchev (1), Liudas Mažylis (1), Angelika Winzig (1), Aurore Lalucq (1), Javier Moreno Sánchez (1), 
Joachim Schuster (1), Svenja Hahn (1), Reinhard Bütikofer (1), Markus Buchheit (1), Herve Juvin (1), Peter Kofod (1), Nosheena 
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209 (7)

216 (3)

56 (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 
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Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.7.2019, 15.00-17.00
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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 
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Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 



PV\1186591HU.docx 11/12 PE639.820v01-00

HU

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

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Pier Giuseppe Rizza, Amélie Giesemann, Joanna Warchol, Analia Glogowski

Barbara Melis, Christopher Williams, Pilar Ruiz Huelamo, Julia Wanninger

Ursa Pondelek, Johanna Lundberg 

Martin Köhler, Gaby Kuppers, Chiara Miglioli

Miriana Stancheva

Andrea Cepova-Fourtoy, Frank Inglaere

Paul-Emile Dupret, Fabio Amato 

Antonio Anselmi 

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

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

Pietro Ducci, 



PE639.820v01-00 12/12 PV\1186591HU.docx

HU

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

Etienne Judicael

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

Martti Kalaus, Helena Halldorf Romero, Tomas Banka, Monika Migo, Felix Lutz, Marika Armanovica, Rasma Kaskina, Marc Jutten, 
Stefania Nardelli, Gabriel Alvarez Recarte, Oliver Krentz, Malin Lundberg, Zivile Urbonaviciute, Simona Urbaityte, Simone Sax Van 
Der Wijden, Francesco De Angelis 

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

Ana Cristina Rodrigues, Olga Tuleva

* (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


