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Parlament Europejski
2019-2024

Komisja Handlu Międzynarodowego

INTA_PV(2019)0723_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniu 23 lipca 2019 r. w godz. 15.00–17.00

BRUKSELA

Jan Zahradil (wiceprzewodniczący) otworzył posiedzenie we wtorek 23 lipca 2019 r. o godz. 
15.03.

1. Przyjęcie porządku dziennego INTA_OJ(2019)0723_1

Porządek dzienny został przyjęty bez zmian. 

2. Komunikaty przewodniczącego

Głos zabrał: Jan Zahradil. 

3. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów

Decyzje koordynatorów podjęte na posiedzeniu koordynatorów w dniu 18 lipca 2019 
r. w Strasburgu dołączono do niniejszego protokołu. 

Znajdują się one w załączniku 1.

Głos zabrał: Jan Zahradil. 

4. Wymiana poglądów z komisarz ds. handlu Cecilią Malmström na temat 
aktualnych wydarzeń w polityce handlowej UE

Głos zabrali: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (KE), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Karin Karlsbro, Heidi Hautala, Markus Buchheit, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Tiziana Beghin, Enikő Győri, 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. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 – wszystkie sekcje
INTA/9/00543
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2019/2028(BUD)

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:
Bernd Lange (S&D)

Przedm. właśc.:
BUDG

 Wymiana poglądów

Głos zabrali: Jan Zahradil, Sofia Munoz Albarran (KE), Christophe Hansen, Geert 
Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Sprawy różne

7. Następne posiedzenia
 2 września 2019 r., w godz. 15.00–17.00 i 17.00–18.30 (Bruksela)
 3 września 2019 r., w godz. 9.00–12.30 i 15.00–18.30 (Bruksela)
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Załącznik 1 – Decyzje koordynatorów podjęte na posiedzeniu w dniu 18 
lipca 2019 r. 

Decyzje koordynatorów komisji INTA

18 lipca 2019 r. (czwartek) (przy drzwiach zamkniętych)

Strasburg

Sala: Louise Weiss (S4.5)

1. Komunikaty przewodniczącego

1.1. Organizacja posiedzeń

Decyzja: 

- Uzgodniono, że posiedzenie koordynatorów będzie się odbywać pod koniec pierwszej 
połowy dnia, w którym odbywa się posiedzenie komisji. W wyjątkowych okolicznościach 
przewodniczący zarządzi posiedzenie w innym terminie.

- Uzgodniono, że głosowania będą się odbywać o godz. 10.00 lub 16.00. Jeżeli 
posiedzenie zajmuje trzy sesje półdniowe, głosowanie odbywa się drugiego dnia o godz. 
10.00. Jeżeli posiedzenie trwa dwie sesje półdniowe, głosowanie odbywa się podczas drugiej 
sesji półdniowej o godz. 10.00 lub 16.00.

- Uzgodniono, że w posiedzeniach koordynatorów będą brać udział wyłącznie 
koordynatorzy. Zapraszani mogą być wiceprzewodniczący, aby zastąpić przewodniczącego 
lub w wyjątkowych sytuacjach.

- Uzgodniono, że na posiedzenia koordynatorów zapraszane będą także wyznaczone 
osoby z sekretariatu posłów niezrzeszonych.

1.2. Profil językowy komisji

Decyzja:

- Jeżeli pozwolą na to zasoby i wielkość sali posiedzeń, dostępne będzie tłumaczenie 
ustne na wszystkie języki reprezentowane w komisji (20 języków), a mianowicie: FR 
(francuski), DE (niemiecki), IT (włoski), NL (niderlandzki), EN (angielski), DA (duński), EL 
(grecki), ES (hiszpański), PT (portugalski), FI (fiński), SV (szwedzki), CS (czeski), ET 
(estoński), HU (węgierski), LT (litewski), LV (łotewski), PL (polski), SK (słowacki), BG 
(bułgarski) i RO (rumuński);

- w salach posiedzeń z 16 kabinami: FR (francuski), DE (niemiecki), IT (włoski), NL 
(niderlandzki), EN (angielski), DA (duński), EL (grecki), ES (hiszpański), PT (portugalski), FI 
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(fiński), SV (szwedzki), CS (czeski), HU (węgierski), PL (polski), SK (słowacki) i RO 
(rumuński);

- w salach posiedzeń z 12 kabinami: FR (francuski), DE (niemiecki), IT (włoski), NL 
(niderlandzki), EN (angielski), ES (hiszpański), FI (fiński), SV (szwedzki), CS (czeski), HU 
(węgierski), PL (polski) i RO (rumuński).

1.3. Przygotowanie do przesłuchań kandydatów na komisarzy

Decyzja: 

- Zapoznano się z procedurą dotyczącą przygotowania pięciu pytań wymagających 
odpowiedzi na piśmie, skierowanych do kandydata na komisarza ds. handlu, a także 
zwrócono się do grup politycznych o przesłanie do sekretariatu w terminie do 27 sierpnia 
uwag w związku z planowaną dyskusją podczas następnego posiedzenia koordynatorów. 

- Decyzję co do tego, w jakich innych przesłuchaniach powinna uczestniczyć komisja 
INTA lub na jakie przesłuchania powinna zostać zaproszona, odroczono do następnego 
posiedzenia koordynatorów, gdyż decyzja zależy od rozdziału kompetencji i zadań wśród 
kandydatów na komisarzy.  

2. System przydzielania grupom politycznym sprawozdań i opinii

Decyzja: Stosowany będzie ten sam system przydzielania sprawozdań i opinii, który sprawdził 
się podczas ósmej kadencji Parlamentu.

3. Wytyczne dotyczące monitorowania grup i wyznaczania stałych sprawozdawców

Decyzja: 

- Uzgodniono, że co do zasady komisja INTA utrzyma dotychczasową praktykę 
powoływania grup monitorujących INTA i powoływania stałych sprawozdawców INTA, a 
także zatwierdzono zmodyfikowane „Wytyczne Komisji Handlu Międzynarodowego dotyczące 
stałych sprawozdawców i grup monitorujących na potrzeby negocjacji i wdrażania 
międzynarodowych umów handlowych i inwestycyjnych”.

- Zwrócono się do grup politycznych o przesłanie do sekretariatu w terminie do 27 
sierpnia sugestii dotyczących listy grup monitorujących w związku z planowaną dyskusją 
podczas następnego posiedzenia koordynatorów. Odroczono do następnego posiedzenia 
koordynatorów decyzję w sprawie dokładnej listy grup monitorujących, a do posiedzenia 
koordynatorów w dniu 23 września – decyzję o rozdziale grup monitorujących wśród grup 
politycznych w oparciu o system d’Hondta.

4. Wytyczne dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych

Decyzja: Zatwierdzono zaktualizowane „Wytyczne Komisji Handlu Międzynarodowego 
dotyczące aktów delegowanych i wykonawczych”.

5. Wytyczne w sprawie rozmów trójstronnych

Decyzja: Zatwierdzono zaktualizowane „Wytyczne Komisji Handlu Międzynarodowego w 
sprawie negocjacji międzyinstytucjonalnych w ramach zwykłych procedur ustawodawczych”.



PV\1186591PL.docx 5/12 PE639.820v01-00

PL

6. Zasady dotyczące głosowania w komisji INTA

Decyzja: Zatwierdzono zaktualizowane „Zasady głosowania w Komisji Handlu 
Międzynarodowego”.

7. Procedury niezakończone podczas ósmej kadencji Parlamentu

Decyzja: 

- Potwierdzono, że kontynuowane będą prace nad wszystkimi czterema wnioskami 
ustawodawczymi, których nie zakończono podczas ósmej kadencji Parlamentu 
(2016/0295(COD), 2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 2015/0027(COD)), a także 
potwierdzono przydział trzech spośród przedmiotowych sprawozdań (z wyjątkiem 
sprawozdania 2004/0148(COD), które wstrzymano i które być może nie zostanie 
przydzielone) sprawozdawcom lub grupom politycznym, które zajmowały się nimi podczas 
minionej kadencji, za 0 punktów. Zwrócono się do wszystkich grup politycznych, których rola 
sprawozdawcza została potwierdzona, lecz których sprawozdawca nie jest już członkiem 
komisji INTA, o wyznaczenie sprawozdawcy i jak najszybsze poinformowanie o tym 
sekretariatu komisji INTA.

- Decyzję w sprawie przydziału 12 procedur nieustawodawczych, których nie 
sfinalizowano podczas ósmej kadencji Parlamentu (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) i 2013/0159(NLE)), 
odroczono do czasu podjęcia decyzji w sprawie stałych sprawozdawców.

- Potwierdzono decyzję wcześniejszych koordynatorów komisji INTA o sporządzeniu 
opinii w sprawie pięciu procedur, których nie zakończono podczas ósmej kadencji 
Parlamentu 2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD) i 
2016/0195(NLE)). Potwierdzono przydział opinii sprawozdawcom lub grupom politycznym, 
którym przydzielono je w poprzedniej kadencji Parlamentu, za 0 punktów. Zwrócono się do 
wszystkich grup politycznych, których rola sprawozdawcza została potwierdzona, lecz których 
sprawozdawca komisji opiniodawczej nie jest już członkiem komisji INTA, o wyznaczenie 
sprawozdawcy komisji opiniodawczej i jak najszybsze poinformowanie o tym sekretariatu 
komisji INTA.

- Potwierdzono decyzję poprzednich koordynatorów komisji INTA o niesporządzaniu 
opinii w sprawie 21 procedur: (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) i 1998/0031(NLE)).

8. Wyznaczenie sprawozdawców – decyzja w sprawie procedury

SPRAWOZDANIA

8.1. Przystąpienie Wysp Salomona do Umowy przejściowej o partnerstwie między 
Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a państwami Pacyfiku, z drugiej strony
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INTA/9/00467

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

Decyzja: Decyzję w sprawie sprawozdawcy odroczono do następnego posiedzenia 
koordynatorów.

8.2. Zawarcie umowy w formie wymiany listów między Unią Europejską a Ukrainą, 
zmieniającej preferencje handlowe w odniesieniu do mięsa drobiowego 
i przetworów z mięsa drobiowego przewidziane w Układzie o stowarzyszeniu 
między Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej oraz ich 
państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony

INTA/9/00529

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

Decyzja: Decyzję w sprawie sprawozdawcy odroczono do następnego posiedzenia 
koordynatorów.

8.3. Umowa o ochronie inwestycji między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Socjalistyczną Republiką Wietnamu, z drugiej 
strony

INTA/9/00391

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

8.4. Zwarcie Umowy o wolnym handlu między Unią Europejską a Socjalistyczną 
Republiką Wietnamu

INTA/9/00393

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

Decyzja: 

- Do projektu zalecenia w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem 
postanowiono dołączyć rezolucję nieustawodawczą komisji INTA zgodnie z art. 105 ust. 2, z 
zastrzeżeniem zgody Konferencji Przewodniczących.

- Do projektu zalecenia w sprawie umowy o ochronie inwestycji między UE i jej 
państwami członkowskimi a Wietnamem postanowiono dołączyć rezolucję nieustawodawczą 
komisji INTA zgodnie z art. 105 ust. 2, z zastrzeżeniem zgody Konferencji Przewodniczących.

- Decyzję w sprawie sprawozdawcy odroczono do następnego posiedzenia 
koordynatorów.

8.5. Zawarcie umowy ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki dotyczącej przyznania 
Stanom Zjednoczonym udziału w kontyngencie taryfowym, o którym mowa w 
rozporządzeniu (WE) nr 617/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. otwierającym 
autonomiczny kontyngent taryfowy na przywóz wołowiny wysokiej jakości
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INTA/9/00613

*** 2019/0142(NLE) COM(2019)0297

Decyzja: Decyzję w sprawie sprawozdawcy odroczono do następnego posiedzenia 
koordynatorów.

9. Wyznaczenie sprawozdawców – decyzja w sprawie procedury

OPINIE

9.1. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Przedm. właśc.: BUDG

Decyzja: Sporządzenie projektu opinii w formie pisma (przez przewodniczącego) 

10. Sprawozdania z własnej inicjatywy

Decyzja: Zwrócono się do grup politycznych o przesłanie sekretariatowi w terminie do 10 
września propozycji dotyczących sprawozdań z inicjatywy własnej. 

11. Delegacje i wyjazdy ad hoc

Decyzja: 

- Uzgodniono, że wystosowany zostanie wniosek w sprawie wysłania delegacji komisji 
INTA do Wietnamu w tygodniu 44 (28 października – 1 listopada 2019 r.).

- Zatwierdzono wniosek o wyrażenie zgody na wysłanie delegacji ad hoc do Genewy w 
dniach 7–8 października 2019 r. oraz na udział w obradach Komitetu Sterującego 
Konferencji Parlamentarnej ds. WTO w dniu 7 października i w obradach Forum 
Publicznego WTO w dniu 8 października.

- Zwrócono się do grup politycznych o przesłanie sekretariatowi w terminie do 10 
września sugestii dotyczących wyjazdów komisji INTA i delegacji ad hoc w okresie od 
stycznia do czerwca 2020 r. (z podaniem krajów, miast, terminów i powodów).

- Uzgodniono, że w dalszym ciągu stosowany będzie obecny system rotacyjny d’Hondta 
w odniesieniu zarówno do wyjazdów w granicach UE, jak i delegacji ad hoc udających się 
poza granice UE w oparciu o odrębne tabele, przy czym sprawozdawca, przewodniczący i 
przewodniczący stałej delegacji nie będą podlegać systemowi d’Hondta oraz będą mieć 
automatycznie zagwarantowane miejsca, tabele d’Hondta nie będą resetowane przez całą 
kadencję, nie będzie można zachować niewykorzystanych bloków czasowych, a w przypadku 
sytuacji niedających się rozstrzygnąć decydująca będzie ogólna wielkość grup politycznych.

12. Wysłuchania, analizy i warsztaty

12.1. Wysłuchania
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Decyzja: 

- Zwrócono się do grup politycznych o przesłanie sekretariatowi w terminie do 27 
sierpnia sugestii dotyczących wysłuchań w komisji INTA, które odbędą się w okresie od 
października do grudnia 2019 r. (z podaniem tematu, uzasadnienia, dat, liczby gości i 
kontekstu).

- Zwrócono się do grup politycznych o przesłanie sekretariatowi w terminie do 9 
września sugestii dotyczących wysłuchań w komisji INTA, które odbędą się w okresie od 
stycznia do czerwca 2020 r. (z podaniem tematu, uzasadnienia, dat, liczby gości i kontekstu).

- Zwrócono się do grup politycznych o przesłanie sekretariatowi w terminie do 9 
września sugestii dotyczących warsztatów i analiz komisji INTA, które zostaną 
przeprowadzone w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. (z podaniem tematu, 
uzasadnienia/kontekstu i preferowanego terminu).

13. Komitet Sterujący Konferencji Parlamentarnej ds. WTO

Decyzja: 

- Postanowiono kontynuować działalność Konferencji Parlamentarnej ds. WTO, 
Komitetu Sterującego i Grupy Sterującej.

- Do następnego posiedzenia koordynatorów odroczono decyzję w sprawie składu 
delegacji Parlamentu Europejskiego do Komitetu Sterującego.

14. Projekty rezolucji (art. 143)

Decyzja: Postanowiono zapoznać się z proponowanym projektem rezolucji w ramach 
ogólnych prac komisji INTA, lecz nie podejmować konkretnych działań następczych, oraz 
zgodnie z art. 143 ust. 6 Regulaminu poinformować autora o decyzji komisji.
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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 
Mobarik (1), Witold Jan Waszczykowski (1), Martina Anderson (1), Márton Gyöngyösi (1)

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 
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)

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



PE639.820v01-00 10/12 PV\1186591PL.docx

PL

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

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 (*)

Cecilia Malmström, Sofia Munoz Albarran, Andrea Nicolas, Vicenzo Greco, Cristopher Ruff, Sebastian Kurpas, Juan Martinez, 
Maxime Obe, Silvia Formentini, Gijs Berends

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

EEAS Ruth Kaufmann-Muhler, Guus Houttnin 

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

Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 



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

PL

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\1186591PL.docx

PL

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


