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EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie constitutionele zaken

AFCO_PV(2012)0227_1

NOTULEN
Vergadering van 27 februari 2012, 15.00 - 18.30 uur

en 28 februari 2012, 9.00 - 12.30 uur
BRUSSEL

De vergadering wordt op maandag 27 februari 2012 om 15.05 uur geopend onder 
voorzitterschap van Carlo Casini, voorzitter.

Om redenen van juridische aard (eerbiediging van het recht op bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer) worden de aanwezigen in kennis gesteld van het feit dat de 
vergadering wordt opgenomen en rechtstreeks wordt uitgezonden op internet.

27 februari 2012, 15.00 – 17.30 uur

1. Aanneming van de ontwerpagenda AFCO_OJ – PE 483.506 v01-00

De ontwerpagenda wordt als volgt gewijzigd: 

– de behandeling van punten 9, 12 en 14 heeft plaats op 27 februari 

– en die van punten 5 en 6 wordt verplaatst naar 28 februari. 

Aangenomen 

2. Mededelingen van de voorzitter

– Communicatiebeleid: naar aanleiding van de mededeling van de voorzitter van 
25 januari heeft Algirdas Saudargas, rapporteur voor advies voor de 
begroting 2012, een ontmoeting gehad met de directeur-generaal die bevoegd is 
voor het communicatiebeleid van de Commissie. Op aanraden van de rapporteur 
heeft de commissie AFCO besloten dat de door de Commissie genomen 
maatregelen met betrekking tot de Europese publieke ruimte volstaan om de 
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Commissie begrotingscontrole aan te bevelen de reserve voor begrotingslijn 
16 03 02 op te heffen. Daarentegen is AFCO tot de slotsom gekomen dat de 
Commissie geen enkel bewijs heeft geleverd van een betere tenuitvoerlegging door 
de Commissie van de op 22 oktober 2008 aangenomen interinstitutionele verklaring 
over communiceren in partnerschap. Daarom kan AFCO de commissie BUDG niet 
aanbevelen de reserves voor begrotingslijn 16 03 04 op te heffen. De uitvoering van 
deze interinstitutionele verklaring moet het voorwerp vormen van een dialoog op 
politiek niveau, en de commissie AFCO overweegt om vicevoorzitter Reding een 
uitnodiging voor een latere vergadering te doen toekomen.

– Unilaterale verklaringen binnen de Raad: Op 13 december 2011 heeft de 
Commissie op basis van het verslag van Rafał Trzaskowski een mededeling 
goedgekeurd over de follow-up van de resolutie van het Europees Parlement over 
unilaterale verklaringen. In deze resolutie vraagt het Parlement dat de Raad en de 
Commissie de gemeenschappelijke verklaring over de wijze van uitvoering van de 
medebeslissingsprocedure actualiseren, rekening houdend met de inwerkingtreding 
van het Verdrag van Lissabon, en met name de kwestie van de unilaterale 
verklaringen in de notulen van de bijeenkomsten van de Raad onderzoeken. In haar 
mededeling vraagt de Commissie zich af of een wijziging van de 
gemeenschappelijke verklaring de meest geschikte manier is om dit probleem op te 
lossen: zij meent namelijk dat deze kwestie niet binnen het toepassingsgebied van 
de gemeenschappelijke verklaring valt.

– Op 5 maart, van 12.30 uur tot 14.30 uur, is er een symposium gepland (in de vorm 
van een werklunch) met een delegatie van de Nederlandse senaat met als 
onderwerp "Europa, quo vadis?".  Leden die aan dit symposium willen deelnemen, 
moeten het secretariaat hiervan vóór 1 maart op de hoogte brengen.

– De gewone vergadering van de commissie AFCO in juli is verplaatst naar 11 juli 
(namiddag) en 12 juli (voormiddag).

3. Goedkeuring van de notulen van de vergaderingen van:

● 15 december 2011 PV – PE 480.502 v02-00
● 20 december 2011 PV – PE 480.503 v01-00

De notulen worden goedgekeurd.

4. Interpretatie van artikel 48, lid 2, en artikel 50 en wijziging van de artikelen 20
en 27 van het Reglement van het Europees Parlement

AFCO/7/05801
2012/2012(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE 480.747 v01-00

De voorzitter licht zijn ontwerpverslag toe.

Sprekers: Roberto Gualtieri en Gerald Häfner.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 22 maart 2012 
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om 12.00 uur.
De stemming vindt plaats op 26 april 2012.

5. Interpretatie van artikel 117, lid 3, van het Reglement: behandeling van 
schriftelijke vragen door een commissie

AFCO/7/07662
2012/2014(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) DT –PE 480.692 v01-00

De voorzitter licht het werkdocument toe.

Sprekers: Rafał Trzaskowski, Roberto Gualtieri en Andrew Duff.

Carlo Casini beantwoordt de vragen van de leden.

De stemming wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

6. Wijziging van de artikelen 87 bis en 88 van het Reglement van het Europees 
Parlement

AFCO/7/01560
2009/2195(REG)

Rapporteur: Carlo Casini (PPE) PR – PE 464.999 v01-00
AM–PE 480.765 v01-00

De voorzitter vat de ingediende amendementen samen.

Sprekers: Andrew Duff, Vital Moreira, John Stuart Agnew.

De stemming zal plaatsvinden tijdens de gewone vergadering van 19/20 maart 2012.

7. Wijziging van artikel 123 van het Reglement van het Parlement betreffende 
schriftelijke verklaringen

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Rapporteur: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 480.808 v01-00

De rapporteur presenteert zijn ontwerpverslag.

Sprekers: Zita Gurmai, Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Gerald Häfner, 
Roberto Gualtieri.

Rafał Trzaskowski sluit het debat af.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 22 maart 2012 
om 12.00 uur.
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De stemming zal plaatsvinden tijdens de gewone vergadering van 29/30 mei 2012.

8. Wijziging van het Reglement van het Europees Parlement inzake de opzet van 
het Europees Burgerinitiatief

AFCO/7/06899
2011/2302(REG)

Rapporteur: Zita Gurmai (S&D) PR – PE 478.388 v01-00

De rapporteur presenteert het ontwerpverslag.

Sprekers: Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner, Andrew Duff.

Zita Gurmai sluit het debat.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 22 maart 
2012: 12.00 uur.
De stemming vindt plaats op 26 april.

De vergadering wordt om 17.15 uur geschorst en op dinsdag 28 februari 2012 om 9.10 uur 
hervat onder voorzitterschap van Zita Gurmai, ondervoorzitter.

28 februari 2012, 9.00-10.30 uur

9. Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen die op de 
coördinatorenvergadering van 27 februari zijn overeengekomen

De voorzitter stelt in overeenstemming met het op de coördinatorenvergadering 
bereikte akkoord de volgende benoemingen en besluiten voor, die bij gebrek aan 
bezwaren worden geacht te zijn goedgekeurd:

– Begroting 2013: Enrique Guerrero Salom (S&D) wordt benoemd tot rapporteur 
voor advies.

– Voorstel voor een verordening van de Raad tot vaststelling van het 
programma "Europa voor de burger" voor de periode 2014-2020: Gerald 
Häfner (Verts/ALE) wordt benoemd tot rapporteur voor advies.

– Constitutionele problemen rond de differentiatie in het bestuur van de 
Europese Unie: Rafał Trzaskowski (PPE) en Roberto Gualtieri (S&D) worden tot 
corapporteurs benoemd (in afwachting van de goedkeuring van de Conferentie van 
voorzitters).

– Bestuursprocesrecht van de Europese Unie: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) wordt 
benoemd tot rapporteur voor advies.

De commissie AFCO zal geen advies uitbrengen over de wijziging van het statuut van 
de ambtenaren.
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10. Europees Jaar van de burger (2013)

AFCO/7/06777
***I 2011/0217(COD) – COM(2011)0489 – C7-0217/2011

Rapporteur voor advies: Gerald Häfner (Verts/ALE) PA – PE 480.795 v01-00
Ten principale: LIBE Antigoni Papadopoulou (S&D) PR – PE 480.579 v01

De rapporteur voor advies licht het ontwerpadvies toe.

Naast de voorzitter voeren de volgende leden het woord:  Andrew Duff, Andrew 
Henry William Brons, John Stuart Agnew, Rafał Trzaskowski.

Mevrouw Sophie Beernaerts voert het woord namens de Europese Commissie.

Gerald Häfner beantwoordt de vragen van de leden en sluit het debat af.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 6 maart 2012 
om 12.00 uur.
De stemming in de commissie vindt plaats op 20 maart.

11. Ontwerpprotocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het 
Verdrag van Lissabon (raadpleging)

AFCO/7/07649
* 2011/0815(NLE) – 00092/2011[01] – C7-0387/2011

Rapporteur: Paulo Rangel (PPE) PR – PE 476.128 v03-00

12. Ontwerpprotocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het 
Verdrag van Lissabon (akkoord)

AFCO/7/07653
*** 2011/0816(NLE) – 00092/2011[02] – C7-0388/2011

Rapporteur: Paulo Rangel (PPE) PR – PE 476.143 v03-00

De rapporteur geeft toelichting bij de ontwerpverslagen voor punten 11 en 12.

Sprekers: Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, Gerald Häfner, Vital Moreira.

Paulo Rangel sluit het debat af.

De termijn voor de indiening van amendementen wordt vastgesteld op 6 maart 2012 
om 12.00 uur.
De stemming in de commissie is voorzien voor 20 maart en de behandeling tijdens de 
plenaire vergadering voor de vergaderperiode van april.

28 februari 2012, 10.00 - 10.30 uur
*** Stemming ***
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13. Wijziging van het Reglement in verband met de gewijzigde betrekkingen van het 
Europees Parlement met de instellingen die de nationale parlementen 
vertegenwoordiger na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon

AFCO/7/05799
2011/2266(REG)

Rapporteur: Alain Lamassoure (PPE) PR – PE 478.365 v01-00
AM–PE 480.840 v01-00

De amendementen 1, 2, 3, 6, 7, 8 worden goedgekeurd.
Alle andere amendementen worden verworpen, ingetrokken of vervallen. 

Het verslag wordt met 20 stemmen voor, 1 tegen en 1 onthouding goedgekeurd.

14. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van het statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie

AFCO/7/06533
***I    2011/0901(COD) – 02074/2011 – C7-0090/2011

Rapporteur voor advies: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 470.092 v01-00
AM – PE 475.880 v02-00
AM–PE 480.658 v01-00

Ten principale: JURI Alexandra Thein (ALDE) PR – PE 475.771 v01
AM–PE 478.661 v01-00

De amendementen 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 25, 26, 28, 29 (1e deel), 33, 35, 
37, 39 et 40 worden goedgekeurd.
Alle andere amendementen worden verworpen, ingetrokken of vervallen.

Het advies wordt met 20 stemmen voor, 0 tegen en 2 onthouding goedgekeurd. 

*** Einde stemming ***

15. Rondvraag

Niets te melden.

16. Datum en plaats van de volgende vergadering

19.03.12, 15.00 - 18.30 uur, Brussel
20.03.12, 9.00 – 12.30 uur, Brussel

De vergadering wordt om 11.00 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, Constance Le Grip (VP),  Morten Messerschmidt (VP) (2), Ashley Fox

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

Alfredo Antoniozzi (2), Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Roberto Gualtieri (1), Gerald Häfner, Daniel Hannan (2), 
Stanimir Ilchev, Jaime Mayor Oreja (2), Paulo Rangel (2), Algirdas Saudargas, Søren Bo Søndergaard, József Szájer (2), Rafał 
Trzaskowski, Luis Yáñez-Barnuevo García

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

John Stuart Agnew, Elmar Brok (2), Alain Lamassoure (2), Vital Moreira, Evelyn Regner (2), György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka (2)

187 (2)

Leonardo Domenici (2)

193 (3)

Thomas Ulmer (1)

49 (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 fuq l-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) 27.2.2012
(2) 28.2.2012
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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 tal-President/ 
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 (*)

O. Segnana, J. Kralova (1)

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

M. Breslin, S. Beernaerts (2), M. Martin-Perez (2)

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

M. Adamic (Mission of Croatia to the EU) (1), L. Bernheim (Permanent Representation FR) (2), E. Burns (Permanent Representation 
UK) (1), Martins (Permanent Representation PT) (1), C. O'Floinn (Permanent Representation IRL) (1), D. Petricevic (Mission of Croatia 
to the EU) (1), J. Simonssen Brodën (Permanent Representation BE) (1), K. Van Vlierberge (Permanent Representation BE) (1)

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. Seabra, O. Bensouag

D. Von Bethlenfalvy, A. Corsini

T. Nacheva

C. Smith

A. Beugelink

M. Tonsberg

C. Black Trunk
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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

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

V. Meunier (1), L. Autore (1)

W. Lehmann (1)

F. de Girolamo (1), A. Bianchi (2)

W. Haettich

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

C. Karamarcos, E. Waldherr (1)

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, F. Némoz-Hervens, G. Deregnaucourt, P. Murto-Lehtinen, S. Locati, T. Lukácsi, I. Lanova

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

O. Arriaga e Cunha

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/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 President/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


