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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по правни въпроси

JURI_PV(2019)0925_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 25 септември 2019 г., 9.00 − 12.30 ч. и 14.30 − 18.30 ч.,

и от 26 септември 2019 г., 9.00 − 12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 25 септември 2019 г., сряда, в 9.10 ч. под 
председателството на Луси Нетсинга (председател).

1. Приемане на дневния ред JURI_OJ (2019)0925_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. А) Съобщения на председателя

Няма.

При закрити врати 

3. Проверка на потенциален или действителен конфликт на интереси на 
кандидатите за членове на Комисията 

Решения:
Комисията продължава да прави оценка на потенциалния или действителен 
конфликт на интереси на кандидатите за членове на Комисията съгласно член 2 
от приложение VII от Правилника за дейността. 

По отношение на оценката на потенциален или действителен конфликт на 
интереси относно следните кандидати за членове на Комисията: г-жа Маргрете 
Вестагер, г-н Валдис Домбровскис, г-н Марош Шефчович, г-жа Дубравка 
Шуица, г-н Маргаритис Схинас, г-н Фил Хоган, г-жа Мария Габриел, г-н Никола 
Шмит, г-жа Хелена Дали, г-н Паоло Джентилони, г-н Франс Тимерманс, г-жа 
Илва Йохансон, г-жа Кадри Симсон, г-н Янез Ленарчич и г-жа Юта Урпилайнен, 
комисията реши, че е удовлетворена и прекрати оценката.
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Съгласно член 2, параграф 3, буква б) от приложение VII, след това комисията 
разгледа и направи надлежен анализ на отговорите, предоставени на 24 септември 
2019 г. по нейно искане за допълнителна информация от 20 септември 2019 г. от 
следните кандидати за членове на Комисията: г-н Жозеп Борел Фонтелес, г-жа 
Вера Йоурова, г-жа Елиза Ферейра, г-жа Стела Кириакидес, г-н Дидие Рейндерс, 
г-жа Силви Гулар, г-н Виргиниюс Синкявичюс, г-н Януш Войчеховски, г-жа 
Рована Плумб, г-н Йоханес Хан. Комисията реши, че е удовлетворена и прекрати 
оценката на потенциален или действителен конфликт на интереси относно 
следните кандидати за членове на Комисията: г-н Жозеп Борел Фонтелес, г-жа 
Вера Йоурова, г-жа Елиза Ферейра, г-жа Стела Кириакидес, г-н Дидие Рейндерс, 
г-жа Силви Гулар, г-н Виргиниюс Синкявичюс. 

По отношение на кандидата за член на Комисията Януш Войчеховски Комисията 
реши да поиска писмено пояснение в допълнение към това, което той вече 
предостави писмено на комисията на 24 септември 2019 г. 

Комисията реши да покани кандидатите за членове на Комисията Рована Плумб 
и Ласло Трочани на обсъждане с комисията, което ще се проведе на 26 септември 
2019 г. 

Съгласно член 2, параграф 3, буква в) от приложение VII комисията реши с 
гласове 12-9-1 да изготви препоръка за разрешаване на конфликта на интереси, 
като се изиска от кандидата за член на Комисията Йоханес Хан да се откаже от 
определени свои финансови интереси.

Заседанието беше прекратено в 11.58 ч.

* * *

25 септември 2019 г., 14.30 – 15.30 ч.

Следобедното заседание започна в 14.32 ч.

4. Субсидиарност (член 43) 

Председателят съобщи, че беше получено следното мотивирано становище от 
националните парламенти:

• Мотивирано становище на Камарата на представителите на Ирландия относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС 
(полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на 
[Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак],] Регламент (ЕС) 2018/XX 
[Регламента за ECRIS-TCN] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA]

• Мотивирано становище на Сената на Ирландия относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно оптимизирането на 
мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската 
транспортна мрежа
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Изказаха се: Аксел Фос (PPE)

*** Време за гласуване ***

5. Петиция № 0660/2018, внесена от J. C. M., с испанско гражданство, от името 
на FADES (Испанска асоциация за приемни семейства), относно 
настойничеството и попечителството на ненавършили пълнолетие лица

 JURI/9/01350
Докладчик: Люси Нетсинга (Renew Europe)

Решение: Проектът на становището беше приет единодушно с 20 гласа „за“. 

Изказаха се: Хорхе Бусаде Виялба (ECR).

При закрити врати 

6. Проверка на пълномощията и продължителност на мандата (членове 3 и 4)

Няма.

7. Съдебни спорове, засягащи Парламента (член 149)

Изказаха се: Жофроа Дидие (докладчик), Стефан Сежурне (Renew Europe), Лара 
Волтерс (S&D).

По отношение на дело T-481/19 Portigon AG срещу Единен съвет за 
преструктуриране – Жалба за отмяна – възстановяване и преструктуриране на 
банки – Вноски, които банките трябва да внасят в Единния фонд за 
преструктуриране – Решение SRB/ES/SRF/2019/10 на Единния съвет за 
преструктуриране – Регламент (ЕС) № 806/2014 – Директива 2014/59/ЕС – 
Възражение за незаконосъобразност – Възможна намеса на Европейския 
парламент, комисията реши с 17 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 3 „въздържал се“ 
да встъпи в производството пред Общия съд, за да защити валидността на 
оспорваните актове.

По отношение на дело T-466/19 Société Générale и други срещу Единен съвет 
за преструктуриране – Жалба за отмяна – Възстановяване и преструктуриране на 
банки – Вноски, които банките трябва да внасят в Единния фонд за 
преструктуриране – Решение SRB/ES/SRF/2019/10 на Единния съвет за 
преструктуриране – Регламент (ЕС) № 806/2014 – Възражение за 
незаконосъобразност – Възможна намеса на Европейския парламент, комисията 
реши с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 „въздържал се“ да встъпи в 
производството пред Общия съд, за да защити валидността на оспорвания 
регламент.

По отношение на дело T-467/19 BNP Paribas и други срещу Единен съвет за 
преструктуриране – Жалба за отмяна – Възстановяване и преструктуриране на 
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банки – вноски, които банките трябва да внасят в Единния фонд за 
преструктуриране – Решение SRB/ES/SRF/2019/10 на Единния съвет за 
преструктуриране – Регламент (ЕС) № 806/2014 – Възражение за 
незаконосъобразност – Възможна намеса на Европейския парламент, комисията 
реши с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 „въздържал се“ да встъпи в 
производството пред Общия съд, за да защити валидността на оспорвания 
регламент.

По отношение на дело T-468/19 Conféderation Nationale du Crédit Mutuel и 
други срещу Единен съвет за преструктуриране – Жалба за отмяна – 
Възстановяване и преструктуриране на банки – Вноски, които банките трябва да 
внасят в Единния фонд за преструктуриране – Решение SRB/ES/SRF/2019/10 на 
Единния съвет за преструктуриране – Регламент (ЕС) № 806/2014 – Възражение 
за незаконосъобразност – Възможна намеса на Европейския парламент, 
комисията реши с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 „въздържал се“ да встъпи в 
производството пред Общия съд, за да защити валидността на оспорвания 
регламент.

По отношение на дело T-488/19 Crédit Agricole и други срещу Единен съвет за 
преструктуриране – Жалба за отмяна – Възстановяване и преструктуриране на 
банки – Вноски, които банките трябва да внасят в Единния фонд за 
преструктуриране – Решение SRB/ES/SRF/2019/10 на Единния съвет за 
преструктуриране – Регламент (ЕС) № 806/2014 – Възражение за 
незаконосъобразност – Възможна намеса на Европейския парламент, комисията 
реши с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 „въздържал се“ да встъпи в 
производството пред Общия съд, за да защити валидността на оспорвания 
регламент.

По отношение на дело T-489/19 BPCE и други срещу Единен съвет за 
преструктуриране – Жалба за отмяна – Възстановяване и преструктуриране на 
банки – Вноски, които банките трябва да внасят в Единния фонд за 
преструктуриране – Решение SRB/ES/SRF/2019/10 на Единния съвет за 
преструктуриране – Регламент (ЕС) № 806/2014 – Възражение за 
незаконосъобразност – Възможна намеса на Европейския парламент, комисията 
реши с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 1 „въздържал се“ да встъпи в 
производството пред Общия съд, за да защити валидността на оспорвания 
регламент.

По отношение на дело T-511/19 Staciwa срещу Комисията – Възражение за 
незаконосъобразност на член 12, параграф 2 от приложение VIII на Правилника 
за длъжностните лица – Възможна намеса на Европейския парламент, комисията 
реши с 18 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 2 „въздържал се“ да встъпи в 
производството пред Общия съд, за да защити валидността на гореспоменатата 
разпоредба.

По отношение на дело C-481/19 Consob – Пазарна злоупотреба – Задължение 
за сътрудничество с разследващите органи – Право на защита – Директива 
2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета – Регламент (ЕС) № 596/2014 
на Европейския парламент и на Съвета – Валидност – Възможно представяне на 
становище от Европейския парламент, комисията реши със 17 гласа „за“, 0 гласа 
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„против“ и 3 „въздържал се“ да представи становище по производството пред 
Съда съгласно препоръката.

По отношение на дело Европейски орган по труда – Правомощия за вземане на 
решения относно местоположението на седалището – Регламент (ЕС) 2019/1149 
на Европейския парламент и на Съвета – Решение (ЕС) 2019/1199 на 
представителите на правителствата на държавите членки – Възможни действия от 
страна на Европейския парламент, комисията реши с 18 гласа „за“, 2 гласа 
„против“ и 1 „въздържал се“ да подаде жалба срещу гореспоменатото решение.

***Край на гласуването***

Заседанието беше прекъснато в 15.05 ч.

25 септември 2019 г., 15.30 – 16.30 ч.

Заседанието продължи при закрити врати в 15.35 ч.

При закрити врати 

8. Искане за снемане на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Докладчик:
Ибан Гарсия дел Бланко (S&D)

Водеща:
JURI
 Изслушване
 Размяна на мнения

Решение: изслушване на Жузе Мануел Фернандеш (EPP), последвано от размяна 
на мнения.

25 септември 2019 г., 16.30 – 17.00 ч.

Заседанието продължи като публично заседание в 16.22 ч.

9. Представяне от страна на Комисията на новите приоритети на политиката 
за интелектуална собственост

Размяна на мнения

Изказаха се: Пиер Делсо (Европейска Комисия), Патрик Брайер (Verts/ALE), 
Аксел Фос (PPE), Тимо Вьолкен (S&D), Рафаеле Станканели (ECR), Ибан Гарсия 
дел Бланко (S&D), Луси Нетсинга (председател).

Заседанието беше прекъснато до следващия ден в 17.00 ч.
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* * *

26 септември 2019 г., 9.00 – 10.00 ч.

При закрити врати 

10. Заседание на координаторите

Заседанието беше открито при закрити врати в четвъртък, 26 септември 2019 г., в 
10.08 ч., под председателството на Луси Нетсинга (председател).
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26 септември 2019 г., 10.00 – 13.00 ч.

При закрити врати 

2. Б) Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Няма.

11. Проверка на потенциален или действителен конфликт на интереси на 
кандидатите за членове на Комисията 

Решения: 

Комисията продължава да прави оценка на потенциалния или действителен 
конфликт на интереси на кандидатите за членове на Комисията съгласно член 2 
от приложение VII от Правилника за дейността.

Съгласно член 2, параграф 3, буква б) от приложение VII комисията проведе 
обсъждане първо с кандидата за член на Комисията Рована Плумб и след това с 
кандидата за член на Комисията Ласло Трочани. Всяко обсъждане беше 
последвано от обширен дебат.

Съгласно член 2, параграф 3, буква в) от приложение VII комисията реши 
следното относно кандидата за член на Комисията Рована Плумб:

Комисията реши с гласове 15-6-2, че има конфликт на интереси. Впоследствие 
комисията отхвърли с гласове 8-12-2 възможността за изготвяне на препоръка за 
разрешаване на конфликта на интереси или чрез разрешаване на проблема с 
въпросните финансови интереси, или чрез промяна на портфейла. Впоследствие 
комисията реши с гласове 20-0-2, че новоизбраният председател на Комисията 
следва да бъде уведомен, че изглежда има конфликт на интереси и докато този 
конфликт не бъде разрешен, кандидатът не може да упражнява ролята си на член 
на Комисията за предложения портфейл, както и че този проблем трябва да бъде 
разрешен, но без на новоизбрания председател на Комисията да се посочва 
възможно решение.

Съгласно член 2, параграф 3, буква в) от приложение VII комисията реши 
следното относно кандидата за член на Комисията Ласло Трочани:

Комисията реши с гласове 11-9-2, че има конфликт на интереси. Впоследствие 
комисията отхвърли с гласове 5-16-1 възможността за изготвяне на препоръка за 
разрешаване на конфликта на интереси чрез промяна на портфейла. Впоследствие 
комисията реши с гласове 17-2-2, че новоизбраният председател на Комисията 
следва да бъде уведомена, че изглежда има конфликт на интереси и докато този 
конфликт не бъде разрешен, кандидатът не може да упражнява ролята си на член 
на Комисията за предложения портфейл, както и че този проблем трябва да бъде 
разрешен, но без да се дава възможно решение на новоизбрания председател на 
Комисията.

Съгласно член 2, параграф 3, буква б) от приложение VII, след това комисията 
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разгледа и направи надлежен анализ на отговорите на кандидата за член на 
Комисията Януш Войчеховски, предоставени на 25 септември 2019 г. по нейно 
искане за допълнителна информация от същата дата. Комисията реши, че е 
удовлетворена и прекрати оценката на потенциален или действителен конфликт 
на интереси относно въпросния кандидат за член на Комисията.

Накрая, комисията разгледа отговора, предоставен на 26 септември 2019 г. от 
кандидата за член на Комисията Йоханес Хан в отговор на препоръката на 
комисията, отправена на 25 септември 2019 г. След като кандидатът за член на 
Комисията съобщи, че е съгласен с препоръката на комисията, тя реши, че е 
удовлетворена и прекрати оценката на потенциален или действителен конфликт 
на интереси относно въпросния кандидат за член на Комисията.

Въз основа на това комисията следва да уведоми комисиите, отговарящи за 
изслушванията, относно резултатите от оценката на конфликт на интереси преди 
27 септември с цел изслушванията да започнат на 30 септември, както е 
планирано. Председателят на Парламента следва да бъде уведомен за решенията, 
засягащи кандидатите за членове на Комисията Рована Плумб и Ласло Трочани.

12. Разни въпроси

Няма.

13. Следващи заседания
 14 октомври 2019 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието приключи в 13 ч.
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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 (*)

Lucy Nethsingha (1,2,3), Sergey Lagodinsky (1,2,3), Marion Walsmann (1,2,3), Ibán García Del Blanco (1,2,3), Raffaele Stancanelli 
(1,2,3)

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

Manon Aubry (1,2,3), Patrick Breyer (1,2,3), Geoffroy Didier (1,2,3), Angel Dzhambazki (3), Esteban González Pons (1,2,3), Mislav 
Kolakušić (1,2,3), Gilles Lebreton (1,2,3), Karen Melchior (1,2,3), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2), Sabrina Pignedoli (1,2,3), Jiří 
Pospíšil (1,2), Franco Roberti (1,2,3), Liesje Schreinemacher (1,2,3), Stéphane Séjourné (1,2,3), József Szájer (1,2,3), Axel Voss (1,2,3), 
Lara Wolters (1,2,3), Tiemo Wölken (1,2,3)

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

Magdalena Adamowicz (1,2), Jorge Buxadé Villalba (1,2), Andrea Caroppo (1,2), Nicola Danti (1,2), Pascal Durand (1,2, 3), Evelyne 
Gebhardt (3), Andrzej Halicki (1,2,3), Heidi Hautala (1,2,3), Javier Nart (1,2), Emil Radev (1,2), Nacho Sánchez Amor (1,2), Marie 
Toussaint (1,2,3), Bettina Vollath (1,2), Kosma Złotowski (3)

209 (7)

Kinga Gál (3), László Trócsányi(2)

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) 25.9.2019, 9.00-12.30
(2) 25.9.2019, 14.30-18.30
(3) 26.9.2019
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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 (*)

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

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
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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 
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Gruppernas sekretariat
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
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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
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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

Pasquale Ciuffreda, Ieva Eggink, Margarida Chambel Goncalves, Valeria Ghilardi, Ollivier Gimenez Espinos, Luca Iacumin, Henrik 
Kjellin, Asta Pociūtė-Vrazalic, Carine Piaguet, Anna-Sabine Rieder, Francisco Ruiz-Risueño, Zampia Vernadaki, Ewa Wojtowicz
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Avustaja/Assistenter

Natalia Ewiakova, Magdalena Guzowska
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(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ 
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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/ 
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