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Reunião de 20 de janeiro de 2020, das 15.00 às 18.30,

e de 21 de janeiro de 2020, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30

BRUXELAS

A reunião tem início às 15.05 de segunda-feira, 20 de janeiro de 2020, sob a presidência de 
Tatjana Ždanoka (primeira vice-presidente).

1. Aprovação do projeto de ordem do dia OJ– PE 646.807

           FdR 1196475
A ordem do dia é aprovada na versão constante da presente ata.

2. Aprovação das atas das reuniões de: 

• 11 e 12 de novembro de 2019 PV- PE 643.238
FdR 1196519 + anexos

• 2 e 3 de dezembro de 2019 PV- PE 644.850
FdR 1194172 + anexos

As atas são aprovadas.
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3. Comunicações da presidência

Os resultados do procedimento escrito relativo aos pontos da lista B de 11 e 12 de 
novembro de 2019 são os seguintes:

- As petições n.os 646/2018, 755/2018 e 145/2019 serão mantidas em aberto e incluídas na 
ordem do dia de uma reunião subsequente.

A Petição n.º 171/2019 será mantida em aberto, incluída na ordem do dia de uma reunião 
subsequente e enviada para conhecimento à Comissão ENVI.

- Quanto às petições n.os 145/2019 e 211/2019: os peticionários terão dois meses para reagir à 
resposta da Comissão.

- A petição n.º 690/2018 será mantida em aberto e tratada em conjunto com a petição n.º 
784/2019.

- O exame das petições n.º 124/2019 e n.º 178/2019 é dado por concluído.

Os resultados do procedimento escrito relativo às recomendações contestadas são os 
seguintes:

- As recomendações contestadas foram aprovadas na forma proposta pela presidente para as 
petições n.os 515/2019 e 541/2019.

- As petições n.os 536/2019, 551/2019, 563/2019 e 596/2019 foram aprovadas mediante 
pedido dos Verts/ALE.

Estando presente a Comissão Europeia

A. Petições a debater em comissão, tendo por base a resposta escrita da Comissão ou 
outros documentos recebidos

Concorrência

4. Petição n.º 0984/2018, apresentada por C. T., de nacionalidade grega, sobre o 
processo de venda das unidades de linhite da DEH SA (empresa de eletricidade grega) em 
Meliti e Megalopoli
 
Intervenções: Francesco Materia (CE-COMP), Loránt Vincze, Lefteris Nikolaou-Alavanos, 
Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka e Konstantinos Arvanitis.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto, solicitar à Comissão informações atualizadas 
sobre os resultados do novo concurso lançado em 8 de março de 2019 e adiado devido às 
eleições e transmitir, para conhecimento, à Comissão EMPL.
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Ambiente

5. Petição n.º 0620/2018, apresentada por T. K., de nacionalidade grega, e subscrita 
por 43 signatários, sobre a proteção do ambiente na zona mineira de Chalkidiki na Grécia

Petição n.º 0917/2013, apresentada por Sotirios Adamopoulos, de nacionalidade grega, 
sobre a extração de ouro em Skouries (Chalkidiki) e a consequente poluição ambiental

Petição n.º 0001/2016, apresentada por Ismael Antonio López Pérez, de nacionalidade 
espanhola, em nome de Petón Do Lobo, associação ambiental e independente, sobre a 
desflorestação causada pela mina Skouries em Halkidiki, na Grécia

Intervenções: Kyriakos Panagiotopoulos (em representação do peticionário da petição 
n.º 0620/2018), Sotirios Adamopoulos (peticionário), Yannis Couniniotis (EC-ENV), 
Margrete Auken, Loránt Vincze, Konstantinos Arvanitis, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Alex 
Agius Saliba e Tatjana Ždanoka.

Decisão:   manter as petições em aberto, solicitar à Comissão que investigue de novo as novas 
e antigas alegações dos peticionários e, em particular, prestar informações sobre a 
conformidade do projeto com a Diretiva 2001/42/CE (que prevê a elaboração de uma 
avaliação ambiental estratégica (AAE)) e a Convenção de Aarhus.

A reunião prossegue às 16.02, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

Energia

6. Petição n.º 0668/2018, apresentada por P. T., de nacionalidade búlgara, sobre a 
alegada violação do Regulamento n.º 1698/2005/CE e da Diretiva 2009/28/CE pela 
Bulgária
 
Intervenções:  Pierre Loaec (CE-ENER), Emil Radev, Margrete Auken, Tatjana Ždanoka e 
Alex Agius Saliba.

Decisão:   manter a petição em aberto e transmitir à Comissão ITRE para emissão de parecer.

7. Petição n.º 0838/2018, apresentada por Klaus Samer, de nacionalidade alemã, sobre 
o equipamento de veículos elétricos para receber energia da rede elétrica

Intervenções:  Klaus Samer (peticionário), Sabine Crome (CE-ENER), Kai Tullius 
(EC-MOVE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba e Margrete Auken.

Decisão:   manter a petição em aberto, solicitar à Comissão uma atualização por escrito, 
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especialmente sobre a avaliação da Diretiva 2014/94/UE, e enviar à Comissão ITRE para 
emissão de parecer.

Transportes – Tributação

8. Petição n.º 0854/2018, apresentada por M. K., de nacionalidade alemã, em nome da 
Deutscher Eisenbahn-Freunde e.V. (Sociedade Alemã dos Amigos dos Caminhos de 
Ferro), sobre uma alteração da lei relativa ao imposto sobre o volume de negócios para 
diferentes modos de transporte no tráfego turístico 

Intervenções:  Arne Kubitza (CE-TAXUD), Loránt Vincze e Margrete Auken.

Decisão:   manter a petição em aberto e solicitar à Comissão informações atualizadas, em 
particular sobre as negociações em curso relacionadas com a legislação proposta em matéria de 
IVA.

9. Petição n.º 0274/2019, apresentada por T. H., de nacionalidade finlandesa, sobre a 
tributação da carga de automóveis elétricos na Finlândia

Intervenções: Ivar Tuominen (CE-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (CE-TAXUD), Peter Jahr e 
Margrete Auken.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto e aguardar a revisão da Diretiva Tributação da 
Energia (DTE) e a adoção do Pacto Ecológico.

10. Adiado

Tribunal de Contas Europeu

11. Relatório Especial do Tribunal de Contas Europeu n.º 14/2019: «Dê a sua opinião!»: 
as consultas públicas da Comissão implicam os cidadãos, mas as atividades de sensibilização 
ficam aquém do esperado»
- Exposição da relatora Annemie Turtelboom

Intervenções:  Annemie Turtelboom (TCE), Antonina Cipollone (CE-SG), Margrete Auken, 
Peter Jahr e Dolors Montserrat. 

Ambiente – Qualidade do ar

12. Petição n.º 0096/2019, apresentada por Arnau Domènech Romero, de nacionalidade 
espanhola, sobre a criação de um certificado padrão a nível da UE para a poluição 
atmosférica e a classificação dos veículos em matéria de restrições de circulação 

Intervenções:  Mans Lindberg (CE-MOVE), Peter Jahr e Margrete Auken.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto, solicitar informações atualizadas à Comissão 
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e enviar à Comissão TRAN para conhecimento.

13. Petição n.º 0837/2018, apresentada por Markus Baumgarth, de nacionalidade 
alemã, sobre a poluição atmosférica por aeronaves
 

Intervenções:  Philippe Lenne (CE-MOVE) e Peter Jahr. 

Decisão:   manter o exame da petição em aberto e solicitar informações atualizadas à Comissão.
 

14. Petição n.º 0080/2019, apresentada por I. T. G., de nacionalidade espanhola, em 
nome da «Plataforma frenem la contaminació», sobre a qualidade do ar na zona de Grao 
de Castellón (Valência)
 

Intervenções:  I.T.G. (peticionário), Lucia Bernal Saukkonen (CE-ENV), Margrete Auken, 
Peter Jahr e Idoia Villanueva Ruiz. 

Decisão:   manter o exame da petição em aberto, solicitar à Comissão informações atualizadas 
e enviar cartas às autoridades espanholas competentes (em especial, o Ministério espanhol da 
Transição Ecológica e a Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 
Transición Ecológica [Generalitat Valenciana] e as autoridades locais) a solicitar 
esclarecimentos. 

15. Petição n.º 0943/2018, apresentada por M. J., de nacionalidade alemã, sobre a 
interpretação e aplicação de medidas de combate à poluição atmosférica na Alemanha e 
em outros Estados-Membros da UE

Intervenções:  Michael Klinkenberg (CE-ENV), Peter Jahr, Margrete Auken e Alex Agius 
Saliba. 

Decisão:   manter o exame da petição em aberto e solicitar informações atualizadas à Comissão.

A reunião é suspensa às 18.00.

***

Terça-feira, 21 de janeiro de 2020

A reunião prossegue na terça-feira, 21 de janeiro de 2020, às 9.05, sob a presidência de 
Dolors Montserrat (presidente).
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16. Reunião de coordenadores (à porta fechada) das 9.00 às 10.30  

A reunião é suspensa às 10.26.

***

A reunião prossegue às 10.35, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

*** Período de votações*** (votação eletrónica)

17. Parecer sobre a decisão do Conselho relativa à celebração do Acordo de Saída do 
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte da União Europeia e da Comunidade 
Europeia da Energia Atómica  
(2018/0427(NLE))
Relatora: MONTSERRAT (PPE)
-Aprovação do projeto de parecer sob a forma de carta

O parecer é aprovado por 23 votos a favor, 0 votos contra e 1 abstenção.

*** Fim do período de votações ***

Sociedade da informação

18. Petição n.º 0038/2019, apresentada por Lehel Bernad, de nacionalidade romena, 
sobre a discriminação de clientes da Roménia pela plataforma eBay  

Intervenções:  Jasmin Battista (CE-CNECT), Peter Jahr, Alex Agius Saliba e Loránt Vincze.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto e aguardar o relatório da Comissão em março 
de 2020.

19. Petição n.º 1167/2018, apresentada por Demitrios Paicopolos, de nacionalidade 
grega, sobre a comercialização de produtos da Huawei na Grécia e na UE e sobre a análise 
de todos os equipamentos de telecomunicações na UE para garantir a segurança e 
eliminar as redes de espionagem
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Intervenções:  Domenico Ferrara (CE-CNECT), Alex Agius Saliba e Loránt Vincze. 

Decisão:   dar por concluído o exame da petição.

Saúde

20. Petição n.º 1151/2018, apresentada por Holger Wagner, de nacionalidade alemã, 
sobre uma revisão científica independente dos riscos para a saúde documentados dos 
campos eletromagnéticos e um pedido de adiamento da implantação do 5G   

Intervenções:  Franz Karcher (CE-SANTE), Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Klaus Buchner 
e Dolors Montserrat.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto, solicitar informações atualizadas à Comissão, 
em particular relativamente a avaliações de impacto e programas da Comissão, e enviar à 
Comissão ENVI para emissão de parecer.

21. Petição n.º 0477/2019, apresentada por Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo, de 
nacionalidade espanhola, em nome da Asociación Proyecto Némesis Nacional, sobre a 
regulamentação da utilização de canábis

Intervenções:  Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (peticionário), Edith Hofer (CE-HOME), 
Agnès Mathieu-Mendes (CE-SANTE), Alex Agius Saliba e Loránt Vincze. 

Decisão:   dar por concluído o exame da petição.

Tributação – Género

22. Petição n.º 0291/2018, apresentada por A.N.M., de nacionalidade espanhola, e 
subscrita por 3 signatários, sobre a discriminação de preços entre homens e mulheres

Petição n.º 1124/2015, apresentada por D.S., de nacionalidade britânica, sobre a redução 
para zero por cento do imposto sobre o valor acrescentado (IVA) sobre os produtos de 
higiene feminina

Petição n.º 0018/2019, apresentada por Eleonora Stancato, de nacionalidade italiana, 
sobre a supressão da taxa de IVA de 22 % sobre fraldas e produtos sanitários

Petição n.º 0435/2019, apresentada por Arianna Campagnuolo, de nacionalidade italiana, 
sobre os impostos sobre os produtos destinados às mulheres

Intervenções:  Alvaro Oliveira (CE-JUST), Roberto Michieleto (CE-TAXUD), Patrizia Toia, 
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Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Tatjana Ždanoka e Ádám Kósa.

Decisão:   manter o exame das petições em aberto e solicitar uma resposta atualizada à 
Comissão.

Parecer

23. Parecer sobre o controlo da aplicação do direito da UE em 2017 e 2018 
(2019/2132 (INI))
Relator: RUIZ DEVESA (S&D)

- Apreciação do projeto de parecer 

Intervenções:  Alex Agius Saliba (em nome de Domènec Ruiz Devesa), Ádám Kósa, Jordi 
Cañas, Angel Dzhambazki e René Slootjes (CE-SG).

A reunião é suspensa às 12.04.

***

A reunião prossegue às 14.41, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

24. Comunicação da presidência sobre as decisões aprovadas pelos coordenadores

1. Aprovação da ordem do dia

O projeto de ordem do dia é aprovado. 

2. Comunicações da presidência

A presidente informa os coordenadores sobre a situação de impasse criada no que diz 
respeito à eventualidade de o Parlamento Europeu assumir a presidência da Convenção 
das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. A presidente anuncia 
que manterá os membros a par.

A presidente informa os coordenadores da validação pela Comissão da iniciativa de 
cidadania «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe». O prazo 
para a realização da audição é 10 de abril de 2020.
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3. Aprovação do projeto de ata da reunião da Comissão PETI de 19-20 de fevereiro de 
2020 

O projeto de ordem do dia é aprovado.

4. Pedidos dos grupos políticos

a) No que diz respeito aos pedidos do Grupo Verts/ALE:

É decidido incluir a petição n.º 0865/2018 sobre a desinstitucionalização e a vida 
independente das pessoas com deficiência na Bulgária e a petição n.º 0143/2019 sobre 
a deposição em aterro em Real (Valência) na ordem do dia de fevereiro e aplicar o 
procedimento de urgência à petição n.º 1156/2019 sobre uma sede única para o PE, que 
será também incluída na ordem do dia de fevereiro. 

b) No que diz respeito aos pedidos do Grupo GUE:

É decidido aplicar o procedimento de urgência à petição n.º 1140/2019 sobre o projeto 
de uma mina de lítio (Cáceres, Espanha) e à petição n.º 1059/2019, apresentada por 
J.L.A.C., sobre a contaminação da água da lagoa de Mar Menor, em Múrcia, e incluir 
esta última na ordem do dia do mês de fevereiro. 

c) No que diz respeito ao pedido apresentado por Eleonora Evi (NI):

É decidido incluir a petição n.º 0811/2017, apresentada por Giovanni Cortese, de 
nacionalidade italiana, sobre o projeto de construção de duas bacias de retenção no rio 
Seveso na ordem do dia de fevereiro.

5. Relatórios e pareceres

a) O relatório anual de 2019 da Comissão PETI é atribuído ao Grupo ECR.

b) Os coordenadores decidem solicitar a autorização para elaborar um relatório sobre a 
proteção dos cidadãos da UE ao abrigo da CNUDPD, tal como demonstrado através de 
petições (relatório de execução). O relatório é atribuído ao Grupo S&D.

c) Os coordenadores decidem que a Comissão PETI deve elaborar um parecer sobre o 
relatório da Comissão AFET sobre a Turquia – relatório de progresso anual de 2019. 

d) Os coordenadores decidem que a Comissão PETI deve elaborar um parecer sobre o 
relatório da Comissão AFET e da Comissão INTA sobre o mandato da negociação sobre 
as futuras relações com o Reino Unido. O parecer é atribuído ao Grupo PPE.

6. Missões de recolha de informações

Os coordenadores decidem que a Comissão PETI deve realizar as seguintes missões de 
recolha de informações no segundo semestre de 2020: - uma missão de recolha de 
informações a um serviço alemão de proteção da juventude (Jugendamt); - uma missão 
de recolha de informações ao País Basco em Espanha.
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Além disso, os coordenadores decidem que a Comissão PETI deve solicitar autorização 
para realizar uma missão de recolha de informações nos Estados Unidos para se reunir 
com membros do Congresso e debater os impactos da Lei norte-americana de 
Cumprimento Fiscal para Contas no Estrangeiro (FATCA), que poderá ter lugar em 
julho. 

Os coordenadores tomam conhecimento dos nomes dos deputados participantes na 
missão de recolha de informações à Bulgária.

7. Audição conjunta das comissões PETI e TRAN

Os coordenadores aprovam o projeto de programa da audição conjunta das Comissões 
TRAN e PETI sobre «Como melhorar os direitos dos consumidores no setor da 
aviação?», previsto para a reunião da Comissão das Petições de 29 de abril de 2020. 

Os coordenadores proporão os peritos até 31 de janeiro de 2020, por correio eletrónico 
enviado para o secretariado da Comissão PETI.

8. Audições e conhecimentos especializados do Departamento Temático

Os coordenadores decidem adiar o debate sobre as audições solicitadas pelos grupos 
para a reunião seguinte de coordenadores, em fevereiro, a fim de todos os grupos 
poderem apresentar sugestões. 

Os coordenadores decidem adiar para a próxima reunião de coordenadores, em 
fevereiro, uma decisão sobre o pedido do Grupo S&D para realizar um seminário no 
segundo semestre de 2020 sobre «Direitos das pessoas LGBTI na Europa».

Os coordenadores decidem solicitar um estudo preparatório do Departamento Temático 
para a audição sobre a iniciativa de cidadania europeia já aceite e intitulada «Fim da era 
da gaiola».

9. Orçamento 2020

Os coordenadores tomam conhecimento da carta do presidente da Comissão BUDG, de 
17 de dezembro de 2019, e decidem que a Comissão PETI não deve elaborar nenhum 
parecer sobre o orçamento anual para 2021.

10. Programa de trabalho do TCE

Os coordenadores decidem apresentar a proposta do Grupo Renew sobre a «Avaliação 
da utilização dos fundos e programas da UE para combater a pobreza na UE» e a 
proposta do Grupo GUE sobre «Bem-estar dos animais durante o transporte – A UE 
respeita o bem-estar dos animais durante o transporte?», como contributos para o 
programa de trabalho de 2021 do TCE.
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11. Recomendações contestadas

As recomendações contestadas são aprovadas na forma proposta pela presidente para as 
petições n.os 0631/2019, 0633/2019, 0738/2019, 0780/2019. As recomendações 
contestadas são aprovadas na forma proposta pela presidente para as petições n.os 
0768/2019, 0778/2019, 0779/2019 e 0790/2019. A petição n.º 0782/2019 é aprovada na 
forma proposta pelo Grupo Renew.

12. Pontos da lista B

Os coordenadores decidem manter o exame das seguintes petições em aberto, para 
serem debatidas numa futura reunião: 0389/2018, 0867/2018, 0830/2018, 1146/2018, 
0065/2019, 0216/2019, 0310/2019. Por último, os coordenadores aprovam a petição 
n.º 0104/2019 após o envio da petição e a resposta da Comissão à Comissão ENVI, para 
conhecimento.

13. Pontos para informação

Os coordenadores tomam conhecimento da alteração do calendário da Comissão PETI, 
do registo da ICE intitulada «Stop Finning – Stop the trade» («Fim da remoção e do 
comércio de barbatanas de tubarão»), do projeto de programa do seminário sobre a 
proteção dos direitos das pessoas com deficiência, de duas listas 3 e de várias cartas 
recebidas.

Os coordenadores tomam conhecimento dos pontos para informação:

a) Em 18 de dezembro de 2019, foram enviadas a todos os deputados listas das 
petições registadas que foram consideradas pela DG Presidência como não estando 
potencialmente em conformidade com o disposto no artigo 227.º do TFUE.

Lista 3 relativa às petições entre os n.os 1107/19 e 1184/19

1 Assuntos que não se enquadram no âmbito de atividades da União
1130-19, 1131-19, 1149-19, 1159-19, 1167-19, 1168-19, 1171-19, 1173-19, 1175-19, 
1177-19, 1181-19, 1183-19,1184-19

2. Ausência de elementos substanciais que permitam o enquadramento do assunto no 
âmbito de atividades da União

1119-19

3. Argumentação incoerente e sem ligação clara ao âmbito de atividades da União
              1139-19

As petições n.os 1109/19, 1116/19 e 1147/19 são retiradas da lista 3.
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b) Em 15 de janeiro de 2020, foram enviadas a todos os deputados listas das petições 
registadas que foram consideradas pela DG Presidência como não estando 
potencialmente em conformidade com o disposto no artigo 227.º do TFUE.

Lista 3 relativa às petições entre os n.os 1185/19 e 1265/19

1. Assuntos que não se enquadram no âmbito de atividades da União
1192-19, 1196-19, 1198-19, 1207-19, 1209-19, 1210-19, 1218-19, 1221-19, 1226-19, 
1227-19, 1242-19, 1255-19, 1256-19, 1258-19, 1265-19.

2. Ausência de elementos substanciais que permitam o enquadramento do assunto no 
âmbito de atividades da União

1193-19, 1225-19

3. Argumentação incoerente e sem ligação clara ao âmbito de atividades da União
              1206-19, 1208-19, 1212-19, 1213-19, 1215-19, 1216-19, 1240-19

As petições n.os 1232-19 e 1205-19 são retiradas da lista 3.

c) Cartas recebidas:

- Aviso de receção da Comissão AGRI 344-19
- Parecer da Comissão AGRI relativo à petição n.º 0315/19 sobre a prestação de 

informação aos consumidores sobre os géneros alimentícios
- Parecer da Comissão AGRI relativo à petição n.º 1124/18 sobre o bem-estar das 

abelhas melíferas
- Parecer da Comissão ENVI sobre as petições 1078/18, 1091/18 e 1105/18 sobre uma 

unidade de biogás na Bulgária
- Aviso de receção da Comissão INTA relativo à petição n.º 0280/19 sobre os 

produtores de laranja valencianos
- Resposta da representação permanente do Reino Unido relativa à petição n.º 0830/19 

sobre a retirada do Reino Unido da participação em reuniões
- Resposta de Guy Verhofstadt relativa às petições n.os 305, 311 e 327 de 2019 sobre o 

Brexit
- Resposta da Representação Permanente da Bélgica relativa à petição n.º 1116/18 

sobre a Ryanair
- Resposta do Ministério Federal austríaco dos Transportes relativa à petição n.º 

1116/18 sobre a Ryanair
- Resposta das autoridades espanholas relativa à petição n.º 0915/15 (em espanhol)
- Resposta das autoridades espanholas relativa à petição n.º 0915/15 (tradução inglesa)
- Resposta das autoridades espanholas relativa às petições n.os 393/13, 566/13, 478/13 

e 738/15
- Resposta, em inglês, das autoridades espanholas relativa às petições n.os 393-13, 
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566-13, 478-13 e 738-15
- Memorando sobre a petição n.º 1694/14 e acórdãos do Supremo Tribunal espanhol 

relativamente ao tema «Aigua és
   Vida» (em espanhol)
- Memorando sobre a petição n.º 1694/14 e acórdãos do Supremo Tribunal espanhol 

relativamente ao tema «Aigua és
  Vida» (em inglês)
- Carta da Presidência finlandesa sobre a FATCA
- Carta da Presidência finlandesa sobre a FATCA dirigida ao Departamento do 

Tesouro dos EUA
- Resposta das autoridades eslovacas relativa à petição n.º 1116/18 sobre a Ryanair
- Resposta das autoridades eslovacas relativa à petição n.º 1116/18 sobre a Ryanair
- Resposta da Comissão IMCO relativa à petição n.º 0373/19 sobre os jogos «gacha»
- Resposta do ministro da Saúde espanhol sobre as petições n.os 371/19 e 2582/13
- Carta do Ministério da Justiça relativa à petição n.º 1233/2015
- Nota do Ministério da Saúde espanhol e outros sobre a submissão da petição n.º 

0271/2019 ao Ministério do Trabalho

Bem-estar dos animais

25. Petição n.º 1114/2018, apresentada por M. S., de nacionalidade finlandesa, sobre o 
alegado tratamento cruel de cães em Chipre
 

Intervenções:  Kirsten Vornhagen (CE-SANTE) e Tatjana Ždanoka.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto, solicitar uma resposta atualizada por escrito à 
Comissão e enviar uma carta ao Conselho da Europa.

26. Petição n.º 1868/2014, apresentada por Wolfgang Arnold, de nacionalidade alemã, 
relativa a um pedido para pôr termo ao abate de cães vadios na Roménia 

Petição n.º 1484/2016, apresentada por Mircea Serbanoiu, de nacionalidade romena, 
sobre os maus-tratos infligidos aos animais vadios na Roménia

Intervenções:  Maria Vasii (em representação da peticionária da petição n.º 1484/2016), Kirsten 
Vornhagen (CE-SANTE), Ramona Strugariu, Emil Radev, Tatjana Ždanoka e Martin 
Buschmann. 

Decisão:   manter o exame das petições em aberto, solicitar uma resposta por escrito à Comissão 
e enviar uma carta ao Conselho da Europa.

27. Petição n.º 0475/2016, apresentada por Gabriela Papadopova, de nacionalidade 
búlgara, em nome de várias associações de proteção dos animais, e subscrita por 464 
signatários, sobre a incúria com que são tratados os cães abandonados na Bulgária
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Intervenções:  Marta Georgieva (peticionária), Kirsten Vornhagen (CE-SANTE), Alex Agius 
Saliba, Tatjana Ždanoka, Emil Radev, Ivo Hristov e Andrey Slabakov.

Decisão:   manter o exame das petições em aberto, solicitar uma resposta por escrito à Comissão 
e enviar uma carta ao Conselho da Europa.

28. Petição n.º 0082/2018, apresentada por A.D., de nacionalidade lituana, sobre a 
alegada indiferença por parte das autoridades municipais de Klaipėda (Lituânia) perante 
o tratamento cruel dado aos animais
 
Intervenções:  Asta Strazdienė (peticionária), Jūratė Kajokaitė (peticionária) e Kirsten 
Vornhagen (EC-SANTE). 

Decisão:   manter o exame da petição em aberto e enviar uma carta ao Conselho da Europa.

A reunião prossegue às 15.59, sob a presidência de Tatjana Ždanoka (vice-presidente).

29. Petição n.º 0823/2013, apresentada por Thorsten Schägger, de nacionalidade alemã, 
sobre a disposição legislativa que permite o abate de cães na Dinamarca  

Intervenções:  Kirsten Vornhagen (CE-SANTE) e Martin Buschmann.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto, solicitar uma resposta por escrito à Comissão 
e enviar uma carta ao Conselho da Europa.

30. Petição n.º 0443/2018, apresentada por Marco Giovanelli, de nacionalidade italiana, 
contendo 80 000 assinaturas, em nome da «Future 4 Wildlife», sobre a adoção de 
legislação específica para a proteção e gestão de animais de companhia, animais 
domésticos e animais vadios na UE

Petição n.º 0167/2017, apresentada por Katherine Giorgalli, de nacionalidade cipriota, 
sobre a criação sem demora de uma autoridade da UE responsável pelo bem-estar dos 
animais

Intervenções:  Katherine Giorgalli (petição n.º 0167/2017), Kirsten Vornhagen (CE-SANTE), 
Alex Agius Saliba e Eleonora Evi. 

Decisão:   manter o exame das petições em aberto e solicitar à Comissão a reavaliação da 
situação.

31. Petição n.º 0061/2019, apresentada por Isabella Cavalletti, de nacionalidade 
italiana, sobre a proibição da pesca de tubarões e da venda de produtos derivados 
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Intervenções:  Katarzyna Janiak (CE-MARE), Martin Buschmann e Eleonora Evi. 

Decisão:   manter o exame da petição em aberto e pedir medidas adicionais à Comissão.

A reunião prossegue às 16.36, sob a presidência de Dolors Montserrat (presidente).

Ambiente

32. Petição n.º 0354/2019, apresentada por Joan Simonet Pons, de nacionalidade 
espanhola, em nome da Associação de jovens agricultores das Baleares, sobre a extensão 
das zonas de proteção especial para aves (ZPE) nas ilhas Baleares, em Espanha
   

Intervenções:  Joan Simonet Pons (peticionária), Luisa Samarelli (CE-ENV), Rosa Estaràs 
Ferragut, Andrey Slabakov e Alex Agius Saliba.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto, solicitar informações atualizadas à Comissão 
e solicitar ao governo das Ilhas Baleares que envie as informações pertinentes.

Assuntos Económicos e Monetários

33. Petição n.º 0231/2019, apresentada por Rafael Sánchez Boyero, de nacionalidade 
espanhola, em nome da ANVIFA, sobre a indemnização das vítimas da fraude cometida 
pelas empresas Forum Filatelico e Afinsa
  

Intervenções:  Rafael Sánchez Boyero (peticionário), Fina Arce (peticionáriA), Jean-Christophe 
Nicaise Chateau (CE-FISMA), Rosa Estaràs Ferragut, Martin Buschmann, Jordi Cañas, Andrey 
Slabakov, Alex Agius Saliba e Anna-Michelle Asimakopoulou.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto e enviar uma carta às autoridades espanholas 
perguntando como irão indemnizar as vítimas.

Instituições europeias

34. Petição n.º 0939/2018, apresentada por Andrzej Halicki, de nacionalidade polaca, 
sobre o Código Europeu de Boa Conduta Administrativa
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Intervenções:  Dorthe Christensen (ce-SG), Loránt Vincze, Margrete Auken e Alex Agius 
Saliba.

Decisão:   dar por concluído o exame da petição. A Provedora de Justiça Europeia e o 
Comissário Maroš Šefčovič serão convidados a debater esta questão.

A reunião prossegue às 17.39, sob a presidência de Tatjana Ždanoka (vice-presidente).

35. Petição n.º 0186/2018, apresentada por Pier Paolo Volpe, de nacionalidade italiana, 
subscrita por três signatários, sobre os poderes discricionários da Comissão de Supervisão 
no que respeita à aplicação do direito da UE pelos Estados-Membros (artigos 17.º e 258.º 
do TFUE)

Intervenções:  Pier Paolo Volpe (peticionário), Vincenzo De Michele (advogado do 
peticionário), William Sleath (EC-SG), Margrete Auken, Alex Agius Saliba, Loránt Vincze, 
Eleonora Evi e Tatjana Ždanoka.

Decisão:   manter o exame da petição em aberto e pedir à Comissão AFCO um parecer relativo 
à resolução sobre o Futuro da Europa.

36. Diversos

Nada a assinalar.

37. Data e local da próxima reunião

    19 de fevereiro de 2020, das 9.00 às 12.30 e das 14.30 às 18.30
    20 de fevereiro de 2020, das 9.00 às 12.30

A reunião é encerrada às 18.10.

* * *

B. Petições cujo exame se propõe dar por concluído à luz da resposta escrita da 
Comissão ou de outros documentos recebidos.

É dado por concluído o exame das seguintes petições:

1136/2018, 0035/2019, 0149/2019, 0236/2019, 0240/2019, 0265/2019, 0302/2019, 0378/2019 
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São mantidas em aberto as seguintes petições:

0707/2018, 0006/2019, 0049/2019, 0078/2019 e 0287/2019 

o O o

Anexos:

Lista das petições declaradas admissíveis desde a última reunião da Comissão das Petições 
realizada em 2-3 de dezembro de 2019.

38. Results of roll-call votes

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE RESPONSIBLE

23 +
ECR Angel Dzhambazki, Andrey Slabakov, Kosma Złotowski

GUE/NGL Martin Buschmann, Sira Rego

PPE Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ádám Kósa,Dolors 
Montserrat, Loránt Vincze, Rainer Wieland

RENEW Ulrike Müller, Ramona Strugariu, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Demetris Papadakis, Alfred Sant

VERTS/ALE Diana Riba i Giner, Nico Semsrott, Tatjana Ždanoka

0 -

1 0
NI Lefteris Nikolaou-Alavanos
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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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Dolors Montserrat (P) (1,2), Tatjana Ždanoka (VP) (1,2), Yana Toom (VP) (2)

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

Anna-Michelle Asimakopoulou (2), Alexander Bernhuber (1), Agnès Evren,(2), Gheorghe Falcă (1,2), Peter Jahr (1,2), Emil Radev 
(1,2), Loránt Vincze (1,2), Alex Agius Saliba (1,2), Jude Kirton-Darling (2), Alfred Sant (2), Ulrike Müller (2), Margrete Auken (1,2), 
Nico Semsrott (2), Kosma Złotowski (2), Martin Buschmann (2), Sira Rego (2), Eleonora Evi (2), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2) 

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

Isabel Benjumea Benjumea (2), Ádám Kósa (2), Rainer Wieland (2), Demetris Papadakis (2), Jordi Cañas (2), Diana Riba i Giner (2), 
Angel Dzhambazki (2), Andrey Slabakov (2)

200 (2)

Manolis Kefalogiannis (2), Adriana Maldonado López (2), Ramona Strugariu (2)

206 (3)

Mazaly Aguilar (2), Konstantinos Arvanitis (1), Idoia Villanueva Ruiz (1), Klaus Buchner (2), Patrizia Toia (2), Ivo Hristov (2), Rosa 
Estaràs Ferragut (2), Asim Ademov (2)

53 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

(*) 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) 20.01.2020
(2) 21.01.2020

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer
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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/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

Kyriakos Panagiotopoulos (representing the petitioner), Sotirios Adamopoulos (petitioner), Klaus Samer (petitioner), I.T.G. 
(petitioner), Eve Ferés, Gustavo Adolfo Serrano Hidalgo (petitioner), Maria Vasii (representing the petitioner), Marta Georgieva 
(petitioner), Asta Strazdienė (petitioner), Jūratė Kajokaitė (petitioner), Katherine Giorgalli (petitioner), Joan Simonet Pons (petitioner),  
Rafael Sánchez Boyero (petitioner), Fina Arce (petitioner), Pier Paolo Volpe (petitioner), Vincenzo De Michele (lawyer of the 
petitioner), Kostas Eftyhiou, Slavi Anastasov, Rosa Ana Perez Martínez, Oihane Prieto, Sergio Almodovar 

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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Francesco Materia (EC-
COMP), Yannis Couniniotis (EC-ENV), Pierre Loaec (EC-ENER), Sabine Crome (EC-ENER), Kai Tullius (EC-MOVE), Arne Kubitza 
(EC-TAXUD), Ivar Tuominen (EC-TAXUD), Ann-Marie Bruhn (EC-TAXUD,  Antonina Cipollone (EC-SG), Mans Lindberg (EC-
MOVE),  Philippe Lenne (EC-MOVE), Lucia Bernal Saukkonen (EC-ENV), Michael Klinkenberg (EC-ENV), Jasmin Battista (EC-
CNECT), Domenico Ferrara (EC-CNECT), Franz Karcher (EC-SANTE, Edith Hofer (EC-HOME), Agnès Mathieu-Mendes (EC-
SANTE), Alvaro Oliveira (EC-JUST), Roberto Michieleto (EC-TAXUD), René Slootjes (EC-SG), Kirsten Vornhagen (EC-SANTE), 
Katarzyna Janiak (EC-MARE), Luisa Samarelli (EC-ENV), Jean-Christophe Nicaise Chateau (EC-FISMA), Martijn Rookhuizen (EC-
FISMA), Dorthe Christensen (EC-SG), William Sleath (EC-SG), Edoardo Turano (EC-CLIMA), Edit Szepessy (EC-SANTE), Lucia 
Iglesias Blanco (EC-ENV)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EU Ombudsman

Generalitat 
Valenciana (ES)

GR Representation

Frederik Hafen, Silvia Bartolucci

Gustavo Martinié

Georgia Tzima

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

Annemie Turtelboom (ECA) 
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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/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Mateja Miksa, Radu Negrea

Vivienne Byrne, Mohamed Yacine El Laoui

Kätlin Joala

Marc Gimenez Villahoz, Juris Sokolovskis, Ida Haubart Lund-Larsen

Glykeria Bismpa-Christodoulou, Antonia Dimitrova

Carlo Diana

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

Jos Heezen, Ottavio Marzocchi, Giorgio Mussa, Virginie Remacle, Ina Sokolska

Lena Hansson

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
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Iiro Liukkonen 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της 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

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Katja Vatter, Patricia Van De Peer, Karin Sauerteig, Jesús Ramos García, Roberta Panizza, Charialaos 
Palassof, Carolina Lecocq Pérez, Karolina Gajewska, Piero Soave

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

Sybille Pecsteen de Buytswerve 

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/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/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/Βουλευτής/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


