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NOTULEN
Vergadering van 3 mei 2010, 15.00 – 18.30 uur,

en 4 mei 2010, 9.00 – 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 3 mei 2010 om 15.10 uur geopend onder het 
voorzitterschap van Carlo Casini (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda AFCO_OJ - PE 441.057 v01-00

De gewijzigde agenda wordt zonder debat aangenomen, zoals weergegeven in deze 
notulen.

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter deelt mee dat de hele vergadering zal worden uitgezonden op internet.

De commissie heeft een minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis aan 
voormalig lid Dimitris Tsatsos, die op 24 april 2010 is overleden.

Het debat over de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie 
(rapporteur voor advies: Ashley Fox) is uitgesteld naar de buitengewone vergadering 
van 17 mei 2010 in Straatsburg. 

Een ontwerpbrief ter attentie van de voorzitter van de Conferentie van 
commissievoorzitters inzake de gestructureerde dialoog over het werkprogramma van 
de Commissie voor 2011 is rondgedeeld aan de leden. De coördinatoren hebben op 27 
april 2010 hun goedkeuring gegeven aan deze brief; aangezien vóór de avond van 3 
mei 2010 geen opmerkingen van de andere leden zijn ontvangen, wordt de brief als 
goedgekeurd beschouwd.

3. Benoeming van rapporteurs – besluiten over de te volgen procedure

De voorzitter stelt, overeenkomstig het akkoord dat op de vergadering van de 
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coördinatoren van 27 april jongstleden is gesloten, de volgende benoemingen voor, die 
in afwezigheid van opmerkingen als goedgekeurd worden beschouwd: 

– onder voorbehoud van goedkeuring door de Conferentie van 
commissievoorzitters, worden de leden Alain Lamassoure en Zita Gurmai 
benoemd tot co-rapporteurs voor het burgerinitiatief;

– de voorzitter van de commissie is benoemd tot rapporteur voor het 
Interinstitutioneel Akkoord betreffende samenwerking in begrotingszaken;

– lid Ashley Fox is benoemd tot rapporteur voor advies inzake de voorgestelde 
verordening betreffende de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie (Artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie);

– lid Guy Verhofstadt is benoemd tot rapporteur voor advies inzake het project tot 
wijziging van het Financieel Reglement voor wat betreft de Europese Dienst voor 
extern optreden;

– de rapporteur voor de toepassing van artikel 51 van het Reglement van het EP zal 
worden aangewezen door de PPE-Fractie.

Voorts deelt de voorzitter mee dat hij, overeenkomstig de oriëntatie die de 
coördinatoren overeengekomen zijn:

– zijn goedkeuring geeft om, op basis van artikel 50, de Commissie 
verzoekschriften te betrekken bij het rapport over het burgerinitiatief, en het 
Comité van de regio's en het Europees Economisch en Sociaal Comité aangaande
dit dossier te raadplegen;

– de Juridische dienst opdracht heeft gegeven voor een studie, als steun voor 
rapporteur Rafał Trzaskowski, van de unilaterale verklaringen van de lidstaten aan 
de Raad (frequentie en daadwerkelijke impact van dergelijke verklaringen).

Lid Potito Salatto spreekt zich tijdens het debat uit over dit onderwerp.

4. Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele 
vrijheden

AFCO/7/01808 PR - PE 431.057 v02-00
2009/2241(INI) AM - PE 440.175 v01-00

AM - PE 440.010 v01-00

Rapporteur: Ramón Jáuregui Atondo (S&D)

Advies: AFET Cristian Dan Preda (PPE) AD - PE 439.075 v02-00
Advies: LIBE Kinga Gál (PPE) PA - PE 439.414 v01-00

AM - PE 440.026 v01-00
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De rapporteur Ramón Jáuregui Atondo presenteert de compromisamendementen.

Het ontwerpverslag wordt in stemming gebracht.

De amendementen 1, 3, 7, 12, 13, 14, 18, 19, 23, 24 (1e deel), 29, 30 (met mondeling 
amendement), 39, 47, 53 en 54, evenals de compromisamendementen 1 (met 
mondeling amendement van de rapporteur), 2, 3, 4, 5 (met mondeling amendement 
van de rapporteur), 6 (met mondeling amendement van de rapporteur), 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 (met mondeling amendement van de rapporteur) en 14 worden aangenomen. 
Alle voorstellen van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse 
zaken (LIBE), met uitzondering van 1, 2 en 9, evenals de voorstellen van de 
Commissie buitenlandse zaken (AFET) 2, 5, 9, 14, 15, 16 en 17 worden eveneens 
aangenomen.

Alle overige amendementen komen te vervallen, worden verworpen of worden 
ingetrokken.

De ontwerpresolutie wordt aangenomen met 18 stemmen voor, 1 tegen bij 0 
onthoudingen.

Naast de rapporteur voeren tijdens de stemming de volgende leden het woord: Andrew 
Duff, Marietta Giannakou en Rafał Trzaskowski.

5. Aanpassing van het Reglement van het Parlement aan het Verdrag van Lissabon

AFCO/7/00437 AM – PE 439.926 v02-00
2009/2062(REG)

Rapporteur: David Martin (S&D)

De compromisamendementen worden in stemming gebracht.

De compromisamendementen 1, 2 (met mondeling amendement van de rapporteur), 3, 
4, 5 (met mondeling amendement van Andrew Duff), 6 (met mondeling amendement 
van de rapporteur), 7, 8, 9, 10, 11 en mondeling amendement 12 worden aangenomen.

Naast de rapporteur voeren tijdens de stemming de volgende leden het woord: Andrew 
Duff en Íñigo Méndez de Vigo.

6. Betere regelgeving – 15e jaarrapport van de Europese Commissie overeenkomstig 
artikel 9 van het Protocol betreffende de toepassing van de beginselen van 
subsidiariteit en evenredigheid

AFCO/7/01210 PA – PE 439.241 v01-00
2009/2142(INI)  –  COM(2008)0586 AM - PE 439.979 v01-00

Rapporteur voor advies: Tadeusz Zwiefka (PPE)

Ten principale: JURI – Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D) PR – PE 
438.154 v01-00

Het ontwerpadvies wordt in stemming gebracht.
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De amendementen 1, 3, 4, 5, 6 en 8 worden aangenomen. Amendement 2 is van 
taalkundige aard en betreft alleen de Duitse versie.

Alle overige amendementen komen te vervallen of worden verworpen.

Het advies wordt aangenomen met 20 stemmen voor, 1 tegen bij 0 onthoudingen.

Tijdens de stemming voert lid Íñigo Méndez de Vigo het woord.

7. Burgerinitiatief

AFCO/7/02669
***I  2010/0074(COD) – COM(2010)0119 – C7-0089/2010

Co-rapporteurs: Alain Lamassoure (PPE) en Zita Gurmai (S&D)

Een eerste gedachtewisseling over het voorstel van de Europese Commissie heeft 
plaatsgevonden. Rapporteur Alain Lamassoure wijst op de geest en de historische 
context van het burgerinitiatief, dat geformuleerd werd door het Verdrag. Hij noemt 
talrijke punten waarover de Commissie een besluit moet nemen. De co-rapporteur Zita 
Gurmai steunt de geplaatste opmerkingen en staat open voor een brede samenwerking 
met alle leden. Zij merkt op dat het voorstel van de Commissie redelijk bevredigend 
is, hoewel het niet helemaal overeenstemt met de resolutie van het Parlement.

Naast de voorzitter en de vertegenwoordiger van de Europese Commissie spreken de 
volgende leden zich uit over dit onderwerp: Gerald Häfner, Morten Messerschmidt, 
Rafał Trzaskowski, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff en Helmut Scholz.

De co-rapporteurs vatten het debat samen en beantwoorden de gerezen vragen.

De vergadering wordt om 18.30 uur geschorst en zal dinsdag 4 mei 2010 om 9.10 uur worden 
hervat onder het voorzitterschap van vicevoorzitter Rafał Trzaskowski.

8. Europese Dienst voor extern optreden

AFCO/7/02376
2010/0816(NLE)  –  08029/2010  –  C7-0090/2010

Rapporteur voor advies: Guy Verhofstadt (ALDE)

Ten principale: AFET      Elmar Brok (PPE) DV - PE 440.032 v01-00

Guy Verhofstadt, de rapporteur voor advies, presenteert de voorgestelde 
amendementen op het voorstel voor een besluit van de Raad, die gezamenlijk aan de 
Commissie constitutionele zaken (AFCO) en de Commissie buitenlandse zaken 
(AFET) zullen worden voorgelegd.

Sprekers: Elmar Brok, Adrian Severin, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Helmut 
Scholz, Jacek Saryusz-Wolski, Rafał Trzaskowski en Indrek Tarand.

Het onderwerp zal op de buitengewone vergadering van 17 mei 2010 in Straatsburg 
opnieuw aan de orde komen.
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9. Toegang van publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de 
Commissie

AFCO/7/00107
***I  2008/0090(COD) – COM(2008)0229 – C6-0184/2008

Rapporteur voor advies: Anneli Jäätteenmäki (ALDE)

Ten principale: LIBE Michael Cashman (S&D)

De rapporteur voor advies Anneli Jäätteenmäki maakt de stand van zaken op inzake de 
discussies. Ze merkt op dat het voorstel van de Europese Commissie het 
transparantieniveau op het gebied van de toegang tot publiek van documenten niet 
heeft verhoogd, hoewel het toepassingsgebied van de verordening na het Verdrag van 
Lissabon wel is verruimd.

Spreker: Enrique Guerrero Salom.

10. Herziening van het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees 
Parlement en de Commissie

AFCO/7/01578

Rapporteur: Paulo Rangel (PPE)

De rapporteur Paulo Rangel informeert de commissie over de stand van de 
onderhandelingen inzake de herziening van het kaderakkoord, en geeft een 
opsomming van de nog op te lossen vraagstukken.

Spreker: Andrew Duff.

11. Voorstel tot wijziging van de akte van 20 september 1976 betreffende de 
verkiezing van de vertegenwoordigers in het Europees Parlement door middel 
van rechtstreekse algemene verkiezingen

AFCO/7/01139 PR - PE 440.210 v01-00
2009/2134(INI)

Rapporteur: Andrew Duff (ALDE)

De rapporteur Andrew Duff presenteert de grote lijnen van de voorgestelde 
hervorming van het kiesstelsel van de Europese Unie. Hij noemt de historische en 
constitutionele context van deze hervorming en legt gedetailleerd uit hoe het huidige 
kiesstelsel verbeterd gaat worden. Voor een aantal van deze verbeteringen is een 
wijziging van de verdragen nodig, evenals een ontwikkeling van de nationale 
kiesstelsels. De rapporteur noemt een meerjarige kalender voor de hervorming.

Tijdens het debat over dit punt draagt vicevoorzitter Rafał Trzaskowski het 
voorzitterschap over aan vicevoorzitter Zita Gurmai.

Sprekers: Ramón Jáuregui Atondo, Roberto Gualtieri, Vital Moreira, Enrique 
Guerrero Salom, Rafał Trzaskowski, Zita Gurmai en Constance Le Grip.
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12. Rondvraag

Geen.

13. Datum en plaats van de volgende vergaderingen

Maandag 17 mei 2010, 19.00 – 20.30 uur, Straatsburg

Woensdag 2 juni 2010, 15.00 – 18.30 uur, Brussel
Donderdag 3 juni 2010, 9.00 – 12.30 uur, Brussel

Woensdag 2 juni 2010, 18.30 – 20.00 uur, Brussel
(buitengewone gezamenlijke vergadering met de Commissie burgerlijke vrijheden, 
justitie en binnenlandse zaken (LIBE))

De vergadering wordt om 12.30 uur gesloten.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/

LISTE DE PRÉSENCE/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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Carlo Casini (P) (1), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Morten Messerschmidt (VP)

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

Andrew Duff, Ashley Fox (2), Matthias Groote (1), Roberto Gualtieri, Gerald Häfner (1), Stanimir Ilchev (1), Ramón Jáuregui Atondo, 
Constance Le Grip, David Martin, Paulo Rangel (2), Potito Salatto, Algirdas Saudargas, György Schöpflin (1), Søren Bo Søndergaard, 
Indrek Tarand, Guy Verhofstadt (2), Luis Yáñez-Barnuevo García (1)

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

Elmar Brok (2), Marietta Giannakou (1), Enrique Guerrero Salom, Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure (1), Íñigo Méndez de Vigo
(1), Vital Moreira, Helmut Scholz, Adrian Severin

187 (2)

Maria Da Graça Carvalho (1), Philip Claeys (1), Derk Jan Eppink (1)

193 (3)

Paul Rübig (2), Jacek Saryusz-Wolski (2)

46 (6) (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/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)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 3.5.2010
(2) 4.5.2010
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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/
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/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

S. Allen (2), Aristegui (1), E. Dumitriu-Segnana, J. Thomsen (2)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

F. Garron (1), U. Laas, C. Renard (2), L. Serrão, B. Thywissen (1)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

CESE C. Weger (2)

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/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

Agathonos (Permanent Representation AUT) (2), Bensussan (Permanent Representation FR) (1), K. Beshreova (Permanent 
Representation BG) (2), S. Crespo (Permanent Representation PT) (1), P. Csuhány (Permanent Representation HU) (1), S. Fiume Garelli 
(National Parliament IT) (2), I. Galea (Permanent Representation Malta) (2), K. Korsgaard (Permanent Representation DK) (1), J. P. 
Larsen (National Parliament DK) (2), Marthinet (Permanent Representation IT), A. O'Donoghue (Permanent Representation IRL) (2), K. 
Pedersen (National Parliament DK) (2), N. Thiriet (Permanent Representation FR) (2), S. Van der Sluis (Permanent Representation NL) 
(2), K. Varga (Permanent Representation 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/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

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

M. C. Amiot-Romero (1), M. Seabra

D. Von Bethlenfalvy, O. Henriques (1)

G. McLaughlin

P. Prossliner

M. Tonsberg

C. T. Black
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/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/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

K. Fredsgaard (2)

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/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 COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

L. Autore (2), M. Chajn (2), F. Gomez-Martos (1), J. Urbieta Gandiaga (1)

W. Lehmann

S. Kangasharju, T. Battistoni (2)

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

A. Gros Tchorbadjiyska, N. Lorenz, D. Moore, R. Passos, S. Ullreich, E. Waldherr (2)

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/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

P. Schiffauer, W. Leonhardt, M. Martela, G. Deregnaucourt, P. Murto-Lehtinen, C. Peretie, T. Lukacsi

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

F. Van der Elst

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/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/Vice-Président/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/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


