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EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Kultur- og Uddannelsesudvalget

CULT_PV(2011)0615_1

PROTOKOL
fra mødet den 15. juni 2011 kl. 15.00-18.30

og den 16. juni 2011 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet onsdag den 15. juni 2011 kl. 15.00 af Doris Pack (formand).

1. Vedtagelse af dagsorden CULT_OJ (2011)0615v01-00

Dagsordenen vedtoges i den form, der fremgår af denne protokol.

2. Meddelelser fra formanden

3. Drøftelse med Androulla Vassiliou (kommissær med ansvar for uddannelse, 
kultur, flersprogethed og ungdom) 

Kommissær Vassiliou forklarede, at det vigtigste initiativ fra Kommissionen i årets 
anden halvdel ville være en meddelelse om modernisering af videregående 
uddannelser. Meddelelsen - en af Kommissionens årlige strategiske initiativer - ville 
behandle kvalitative spørgsmål i forbindelse med den planlagte udvidelse af 
videregående uddannelser til at omfatte 40 % af aldersgruppen inden 2020, som f.eks. 
retfærdig adgang til videregående uddannelser, forholdet mellem universiteter og 
erhvervsliv osv. 

Hun talte ligeledes om den næste generation af flerårige programmer (der 
sandsynligvis skulle vedtages i december). Hun var optimistisk med hensyn til en 
forøgelse af støtten, sammenlignet med den aktuelle programgeneration. Dette kunne 
dog blive ledsaget af en generel omstrukturering af EU's indsats på disse områder. 
Flere medlemmer var dog stadig bekymrede over, at Kommissæren på trods af EU's 
nye kompetence, der var fastsat ved Lissabontraktaten, stadig ikke kunne engagere sig 
i et lovgivningsforslag om et sportsprogram.

Indlæg: Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Santiago 
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Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Doris Pack, Chrysoula 
Paliadeli, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Sabine 
Verheyen, Milan Zver.

4. Budget 2012: Sektion III (Kommissionen)
Ordfører for udtalelse: Morten Løkkegaard (ALDE)
Drøftelse af ordførerens budgetændringsforslag

Frist for ændringsforslag: Mandag den 27. juni 2011 kl. 12.00

Løkkegaard redegjorde for sine prioriteringer (blandt disse en stigning på 4,5 % i 
udgifterne til programmet om livslang læring og et pilotprojekt på sportsområdet) og 
besvarede kommentarer fra medlemmerne. Han var især kritisk over for Kommissær 
Redings forvaltning af Kommissionens kommunikations- og informationsaktiviteter.

Indlæg: Ivo Belet, Lothar Bisky, Silvia Costa, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, 
Morten Løkkegaard, Marietje Schaake, Helga Trüpel og Bernard Naudts 
(Kommissionen).

5. Sportens europæiske dimension

CULT/7/05968
2011/2087(INI) KOM(2011)0012

Ordfører: Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Kor. udv.: CULT –
Udtalelser: ECON –

EMPL – afgørelse: ingen udtalelse
ENVI – Sophie Auconie (PPE)
IMCO – Eija-Riitta Korhola (PPE)
REGI – afgørelse: ingen udtalelse
JURI –
LIBE – Emine Bozkurt (S&D)
FEMM –

 Anden drøftelse

Fisas Ayxela redegjorde for sin holdning og besvarede medlemmernes spørgsmål. 

Indlæg: Ivo Belet, Piotr Borys, Emine Bozkurt, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, 
Mary Honeyball, Emma McClarkin, Sampo Terho og Michal Krejza (Kommissionen).

Mødet udsat kl. 17.45

6. Koordinatormøde

Koordinatorerne afholdt mødet (for lukkede døre). Afgørelserne fremgår af punkt 9 i 
denne protokol.



PV\869827DA.doc 3/9 PE467.058v01-00

DA

Mødet genoptaget torsdag den 16. juni 2011 kl. 9.00 af Doris Pack (formand).

7. Forelæggelse af en undersøgelse om nedbringelse af antallet af elever, der 
forlader skolen tidligt ved Anne-Marie Nevala (GHK Consulting Ltd, UK)

På nuværende tidspunkt forlader en ud af syv unge europæere uddannelsessystemet 
uden at færdiggøre en gymnasial uddannelse eller påbegynde en videregående 
uddannelse eller erhvervsuddannelse. Selv om de langsigtede konsekvenser af 
uddannelsesmæssige nederlag er velkendte - ansættelsesmuligheder, helbred og 
livschancer generelt - har fremskridtet i forbindelse med bekæmpelse af dette tal været 
langsomt. I juni vedtog Det Europæiske Råd som et af fem hovedmål i Europa 2020-
strategien at mindske skolefrafaldet fra de aktuelle 14 % til ikke over 10 %. I januar 
2010 besluttede CULT-udvalget at bestille en undersøgelse om skolefrafald. Efter en 
indkaldelse af bud, blev GHK Consulting Ltd, en uafhængig organisation for 
forskning i offentlig orden, givet hvervet at foretage en undersøgelse i november 2010. 
Dr. Nevala forelagde sine konklusioner for medlemmerne. 

Indlæg: Malika Benarab-Attou, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Doris Pack, Hannu 
Takkula, Milan Zver, Anne-Mari Nevala (GHK Consulting) og Adam Pokorny 
(Kommissionen).

8. Løsning af problemet med elever, der forlader skolen for tidligt

CULT/7/05977
2011/2088(INI) KOM(2011)0018

Ordfører: Mary Honeyball (S&D) PR – PE464.821v01-00
Kor. udv.: CULT –
Udtalelser: EMPL – Nadja Hirsch (ALDE) PA – PE464.808v01-00

 Behandling af udkast til betænkning
Frist for ændringsforslag: Onsdag den 6. juli 2011 kl. 12.00

Ordføreren forelagde sit udkast til betænkning og besvarede medlemmernes indlæg.

9. Godkendelse af koordinatorernes afgørelser

Koordinatorernes afgørelser godkendtes som følger:

1. A. Henviste sager 
Ikke-lovgivningsmæssige udtalelser
Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Årsrapport om 
indvandring og asyl (2010) (KOM(2011)0291)
Afgørelse:  Ingen udtalelse

2) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En ny tilgang til nabolande i 
forandring (KOM(2001)0303)



PE467.058v01-00 4/9 PV\869827DA.doc

DA

Afgørelse: Udarbejdelse af en ikke-lovgivningsmæssig udtalelse (0,5 point). ECR-
Gruppen ville vælge en ordfører. 

3) Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Et indre marked for 
intellektuelle ejendomsrettigheder – Fremme af kreativitet og innovation med sigte på 
at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser af høj kvalitet og førsteklasses produkter og 
tjenester i Europa (KOM(2011)0287)
Afgørelse: Udarbejdelse af en ikke-lovgivningsmæssig udtalelse (0,5 point). ALDE-
Gruppen ville vælge en ordfører. 

Lovgivningsmæssige udtalelser
4) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om bemyndigelse af Kontoret 
for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design) til at varetage visse 
opgaver i forbindelse med beskyttelsen af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder 
samling af repræsentanter for den offentlige og den private sektor i Det Europæiske 
Observationscenter for Varemærkeforfalskning og Piratkopiering (KOM(2011)0288 –
2011/0135(COD))
Afgørelse: Udarbejdelse af en lovgivningsmæssig udtalelse (1 point). PPE-Gruppen 
ville vælge en ordfører. 

5) Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse tilladte anvendelser af 
forældreløse værker (EØS-relevant tekst) (KOM(2011)0289 – 2011/0136(COD)) 

Afgørelse: Udarbejdelse af en lovgivningsmæssig udtalelse (1 point). PPE-Gruppen 
ville vælge en ordfører. 

2. Delegationer og besøg 2011

Koordinatorerne noterede sig det planlagte medlemskab og udkast til programmer for 
udvalgets delegationer eller besøg til: 
- Palermo den 18.-20. juli
- Wroclaw den 8.-11. september
- London (De Olympiske Lege 2012) den 31. august - 1. september

McClarkin opfordrede kraftigt medlemmer, der havde til hensigt at deltage i besøget 
til London, til snart at reservere deres hotelværelse for at kunne drage fordel af 
fordelagtige priser.

3. Høringer 

Formanden understregede vigtigheden af stort fremmøde ved udvalgets høringer.
a) “Det europæiske område for videregående uddannelse: Situationsrapport” – 4.-5-
oktober

Koordinatorerne besluttede at indbyde følgende ekspertvidner:

Gerry O'Sullivan, leder af de europæiske programmer, den irske myndighed for 
videregående uddannelser
- Professor Giunio Luzzato, Genovas universitet, medlem af den italienske gruppe af 
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Bologna-eksperter
Professor Markku Mattila, præsident, Academy of Finland 
- Michel Feutrie, præsident, EUCEN

De valgte endvidere følgende suppleanter:

- Professor Jan de Groof, regeringskommissær for universiteterne i den flamske region 
i Belgien
- Vassilios Papazoglou, statssekretær for videregående uddannelser ved 
uddannelsesministeriet, medlem af det hellenske kvalitetssikringsagentur for 
videregående uddannelser
- Dr. Riitta Mustonen, Vice-Præsident, Academy of Finland

b) "EU's audiovisuelle politik i den digitale tidsalder" - 13. juli 2011

Koordinatorerne godkendte det endelige udkast til program for denne høring.

4. Kompetencestrid med LIBE: betænkning om mediernes frihed

Koordinatorerne:
- påhørte formandens rapport om drøftelserne af denne kompetencestrid, der fandt sted 
på Udvalgsformandskonferencen den 7. juni

- noterede sig en skrivelse af 7. juni til formanden fra Lopez-Aguilar, der meddelte, at 
LIBE-koordinatorerne var blevet enige om, at nedklassificere deres anmodning og 
ikke længere anmode om tilladelse udarbejdelse af en lovgivende initiativbetænkning 
samt alene at anmode om tilladelse til at udarbejde en normal initiativbetænkning, dog 
med samme titel. 

- besluttede, idet CULT var ansvarlig for direktivet om audiovisuelle medietjenester, 
der er det vigtigste instrument for EU-retten på medieområdet, at formanden fortsat 
skulle modsætte sig LIBE-udvalgets anmodning om tilladelse til udarbejdelse af en 
INI-betænkning om mediernes frihed.

- understregede, at det var et andet spørgsmål, om CULT efterfølgende kunne søge om 
tilladelse til at udarbejde en INI-betænkning om mediesituationens aspekter i Europa

- noterede sig, at spørgsmålet ville blive henvist til Formandskonferencen, såfremt en 
aftale mellem LIBE og CULT ikke var mulig. 

5. Anmodninger om oplæg for udvalget

Koordinatorerne udsatte en afgørelse om at indbyde organisationen "Jardin d'Europe" 
til at holde et oplæg om sit arbejde til et senere udvalgsmøde.

6. Diverse sager

a) Udvalgsmøde - 29.-30. august 2011: eventuel aflysning

Koordinatorerne vedtog: 
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- at aflyse udvalgsmødet, der var planlagt til den 29.-30. august
- at søge om tilladelse til at afholde et ekstraordinært møde i Strasbourg mandag den 
12. september

b) Forum om internetforvaltning 2011 i Nairobi 

Koordinatorerne vedtog:

- at lægge pres på ITRE-udvalget for at inddrage et medlem af CULT i den ad hoc-
delegation på 3 medlemmer, der skulle deltage i forummet om internetforvaltning i
Nairobi den 27.-30. september 
- at udsætte en afgørelse om, hvilket medlem der skulle repræsentere CULT til næste 
møde.

10. Diverse sager

11. Næste møde

 Den 13. juli 2011 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30
 Den 14. juli 2011 kl. 9.00-12.30

Mødet hævet kl. 10.35.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Magdi Cristiano Allam (1/2), Maria Badia i Cutchet (1/2), Zoltán Bagó (1/2), Malika Benarab-Attou (1/2), Piotr Borys (1), Jean-Marie 
Cavada (1/2), Silvia Costa (1), Santiago Fisas Ayxela (1/2), Mary Honeyball (1/2), Petra Kammerevert (1/2), Emma McClarkin (1), 
Chrysoula Paliadeli (1), Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (2), Marietje Schaake (1), Marco Scurria (1/2), Emil Stoyanov (1/2), Hannu 
Takkula (1/2), László Tőkés (1), Sabine Verheyen (1/2), Milan Zver (1/2)

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

Lothar Bisky (1/2), Morten Løkkegaard (1), Doris Pack (1/2), Sampo Terho (1/2), Helga Trüpel (1/2)

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

Heinz K. Becker (1/2), Ivo Belet (1/2), Nessa Childers (1), Nadja Hirsch (2), Hans-Peter Martin (2), Georgios Papanikolaou (1), Róża 
Gräfin von Thun und Hohenstein (1)

187 (2)

Emine Bozkurt (1)

193 (3)

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) 15.6.2011
(2) 16.6.2011
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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

Androulla Vassiliou (Commissioner), Anne-Mari Nevala (GHK Consulting Ltd, UK)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

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

Marie-Christinne Pironnet, Norbert Schoebel, Bernanrd Naudts, Adam Pokorny, Michal Krejza, Petya Genova, Alinne Matkovic, 
Oana-Raluca Diroescu, Susanne Conze

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

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/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

(Verts/ALE)

GUE/NGL

EFD

NI

Roberto Giannella, Véronique Donck, Mateja Miksa

Effy Tsonos, Shane Murphy

Rosario Galofre Gomez, Brigitte Auget, Astrid Burhoi

Maciej Preidl, Peter O'Broin

Antonia Luciani, Frédérique Chabaud, Louisa Ferry

Charlotte Balavoine, Margarita Akritidou

Hanne Ristevirta
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Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/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/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár 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/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

GD FINS

DG ITEC

Ana Maria Nogueira, Beatriz Oliveira-Goumas

Robertas Pogorellis, Egle Juriene

Egle Juriene

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

Rasma Kaskina

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/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Stephen Salter, Carla Lyon, Rita Soares, Inese Kriskane, Terje Tuuling, Fabia Fontanili, Eeva Eriksson, Fabienne Pondeville, Zahra He-
Li, Kirsti Pakkola

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

Claudine Deleu

* (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


