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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

JURI_PV(2013)0121_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 21 януари 2013 г., 15.00–18.30 ч.

и 22 януари 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 21 януари 2013 г., понеделник, в 15.15 ч., под 
председателството на Evelyn Regner (заместник-председател). Тя се извини от името 
на председателя, който отсъства поради болест.

1. Приемане на дневния ред JURI_OJ PE502249v01-00

Председателят съобщи, че точки 7, 8 и 9 се отлагат за заседанието през февруари 
и че искане за становище относно правното основание за „Механизма за 
свързване на Европа“ е добавено към дневния ред. (Комисията реши да 
премести точка 25 след точка 4, точка 23 след точка 9, точка 22 след точка 23 и 
точка 20 след точка 28 и да премести заседанието на координаторите на 22 
януари).
Измененият дневен ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Председателят направи съобщение относно заседание на Специалната комисия 
за Европейския съюз на Камарата на лордовете на 30 януари и 
междупарламентарен семинар по гражданско право и правосъдие на 23 януари.

3. Одобрение на протоколите на заседанията от:

 13 ноември 2012 г. PV – PE500.505v01-00
 26–27 ноември 2012 г. PV – PE501.913v01-00
 17–18 декември 2012 г. PV – PE502.014v01-00
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Протоколите бяха одобрени.

4. Представяне на оценката на европейската добавена стойност относно 
статута на европейското взаимоспомагателно дружество.

Изказаха се: Joseph Dunne (Отдел за европейска добавена стойност), Evelyn 
Regner, Luigi Berlinguer (докладчик), Pervenche Berès, Apostolos Iokamidis 
(Комисия).

5. Осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно 
командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

JURI/7/11051
***I 2012/0061(COD) – COM(2012)0131 – C7-0086/2012

Изказаха се: Evelyn Regner, Giuseppe Gargani, Cecilia Wikström, Joerd Feenstra 
(Комисия). 

6. Съдебни спорове, засягащи Парламента (член 128)

—Решение 2012/733/ЕС1 за прилагане на Регламент (ЕС) № 492/2011 по 
отношение на попълването на свободните работни места и повторното 
създаване на EURES.

Изказаха се: Pervenche Berès, Evelyn Regner.

Комисията единодушно реши да предложи на председателя, че Парламентът 
следва да заведе дело за оспорване на валидността на Решението. 

—Дело C-579/12 RX, преглеждане на решението по дело T-268/11 P, Комисията 
срещу Strack.

Изказаха се: Antonio Caiola (Правна служба) и Evelyn Regner. 

Комисията единодушно реши да предложи на председателя, че Парламентът 
следва да не представя забележки по това дело.

—Регламент (ЕС) № 1234/2012 на Съвета от 19 декември 2012 г. за изменение на 
Регламент (ЕО) № 1342/2008 за създаване на дългосрочен план за запасите от 
атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси.

Изказаха се: Iiro Liukkonen (Правна служба), Evelyn Regner. 

Комисията единодушно реши да препоръча на председателя, че Парламентът 
следва да заведе дело за оспорване на валидността на Регламента.

                                               
1 ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 21-26
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Заседанието продължи при закрити врата от 16.10 ч.

7. Проверка на правомощията (член 3)

Комисията единодушно провери пълномощията на следните членове на ЕП:

•Francesca BARRACCIU (да замести Rosario CROCETTA), от 17 декември 
2012 г.;

•Преслав Борисов (да замести Илиана Иванова), от 1 януари 2013 г.; 

•Dan Dumitru ZAMFIRESCU (да замести George BECALI), от 9 януари 2013 г.

Заседанието беше закрито в 16.45 ч. и възобновено на 22 януари в 09.10 ч., под 
председателството на Evelyn Regner (заместник-председател).

Председателят приветства ирландското председателство, по-специално Alan Shatter, 
министър на правосъдието, равенството и отбраната.

По искане по точка от страна на Димитър Стоянов (докладчик), точка 19 беше 
отложена за следващото заседание.

8. Размяна на мнения с Alan Shatter, министър на правосъдието, равенството 
и отбраната относно приоритетите на ирландското председателство

Изказаха се: министър Shatter, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Luigi Berlinguer, 
Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Giuseppe 
Gargani. 

Гласуването започна в 9.40 ч.

9. Корпоративна социална отговорност: отчетно, прозрачно и отговорно 
поведение на стопанските субекти и устойчив растеж

JURI/7/09590
2012/2098(INI) – COM(2011)0681[02]

Бяха приети следните изменения: EMPL 1, компр. изменение 1, изменения 3, 5, 
6, 7, компр. изменение 5, изм 9, компр. изменение 6, DEVE 14, 21, 22, изм. 15, 
изм. 16/устно изм., EMPL 10 първа част, 11, DEVE 14, CULT 15, AMC 2, INTA 
35, CULT 2, 20, изм. 20, компр. изменение , 3, изм. 23, EMPL 5, изменения 24, 25, 
26, 27, 29, CULT 9, изменения 30, 33, 34, INTA 20, 27, CULT 11, DEVE 16, изм. 
37, INTA 16, 25, изм. 32, компр. изменение 4, изм. 40. Всички други изменения 
отпаднаха или бяха взети предвид, бяха отхвърлени или оттеглени.
Комисията прие проектодоклада с 22 гласа „за“, 0 „против“ и 2 „въздържал се“.
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10. Устав на европейското взаимоспомагателно дружество

JURI/7/08491
2012/2039(INI)

Бяха приети следните изменения:  изм. 1, EMPL 22, 16, компр. изменение 1, 
EMPL 20 втора част, 18, 19, 2, изм. 2, EMPL 3, изменения 3, 4, EMPL 4, 5, изм. 5, 
EMPL 6, AMC 2, EMPL 1, 10, 11, 12, 8, 9, изм. 6, EMPL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, изм. 7, EMPL 15, 13, 14, изм. 8, компр. изменение 3, EMPL 33, 35, изм. 
9, EMPL 34, 36, изм. 10, EMPL 37, 38, компр. изменение 4, изменения 11, 12, 13, 
компр. изменение 5. Всички други изменения отпаднаха или бяха взети предвид, 
бяха отхвърлени или оттеглени.
Комисията прие проектодоклада с 21 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“.

11. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2011 г.: общ бюджет на ЕС, Съд на Европейския съюз

JURI/7/10374
2012/2170(DEC) – COM(2012)0436[04] – C7-0227/2012
Комисията единодушно прие проектодоклада с 23 гласа „за“. 

12. Прилагане на Директивата за аудио-визуалните медийни услуги 

JURI/7/09942
2012/2132(INI) – COM(2012)0203

Бяха приети следните изменения: изменения 1, 2, 3, 4 първа част, 5. Всички 
други изменения отпаднаха или бяха взети предвид, бяха отхвърлени или 
оттеглени. 
Комисията единодушно прие проектодоклада с 23 гласа „за“. 

13. Статут и финансиране на европейските политически партии и на 
европейските политически фондации

JURI/7/10673
***I 2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Бяха приети следните изменения:  изменения 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Всички други 
изменения отпаднаха или бяха взети предвид, бяха отхвърлени или оттеглени. 

Комисията прие проектостановището с 21 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал 
се“.

Правно основание (член 37)



PV\926334BG.doc 5/13 PE504.184v02-00

BG

14. Програми за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени 
съоръжения в България, Литва и Словакия

JURI/7/11523

Комисията реши да отложи тази точка за следващото си заседание.

15. Прозрачност на мерките за регулиране на цените на лекарствените 
продукти за хуманна употреба и тяхното включване в обхвата на системите 
за обществено здравно осигуряване

JURI/7/11604
***I 2012/0035(COD) – COM(2012)0084 – C7-0056/2012

Комисията прие единодушно становището относно правното основание с 23 
гласа „за“, като препоръча, че правното основание следва да бъде единствено 
член 114 от ДФЕС.

16. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Механизъм за свързване на Европа

JURI/7/11702
2011/0302(COD) – COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011

Комисията прие единодушно становище с 23 гласа „за“, като препоръча, че 
правното основание следва да бъде единствено член 172 от ДФЕС.

Делегиране на законодателни правомощия (член 37а)

17. Изменение на Директива 2006/66/ЕО (пускане на пазара на преносими 
батерии и акумулатори, съдържащи кадмий и предназначени за използване 
в електрически инструменти без захранващ шнур)

JURI/7/11610

Решението беше отложено по искане на докладчика с цел получаване на 
допълнителна информация от Комисията.

Край на гласуването

18. Представяне на оценяването на оценката на въздействие на общото 
европейско право за продажбите

Изказаха се: Evelyn Regner, Luigi Berlinguer (съдокладчик), Elke Ballon (Отдел за 
оценка на въздействието), Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Francesco 
Enrico Speroni, Tadeusz Zwiefka, Sajjad Karim, Dirk Staudenmayer (Комисия).
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Председателят закри заседанието в 11.45 ч. Заседанието беше възобновено в 11.50 ч. 
под председателството на Raffaele Baldassarre.

19. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на 
данните)

JURI/7/09147
***I 2012/0011(COD) – COM(2012)0011 – C7-0025/2012
Точката беше отложена поради разболяване на докладчика.

20. Защита на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от 
компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, 
разкриването или наказателното преследване на престъпления или 
изпълнението на наказателни санкции и свободно движение на такива 
данни (Директива)

Изказаха се: Axel Voss (докладчик), Rebecca Taylor и Eva Lichtenberger.

Председателят закри заседанието в 12.25 ч., то беше възобновено в 15.10 ч. под 
председателството на Klaus-Heiner Lehne (председател).

Заседание на координаторите

21. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите 

Следните решения бяха одобрени вследствие на заседанието на координаторите:

1. Определяне на докладчици: 

(1) Eva Lichtenberger беше назначена за докладчик по искането за снемане на 
имунитет на Spyros Danellis.

(2) Димитър Стоянов беше назначен за докладчик по становище относно 
програмата на Съюза в подкрепа на специфични дейности в областта на 
финансовото отчитане и одита за периода 2014—2020 г.

(3) Klaus-Heiner Lehne беше назначен за докладчик по становище относно 
предложението за Директива за сближаване на законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби на държавите членки относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия 
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2. Проект на въпрос с искане за устен отговор относно по-нататъшното 
практическо опростяване на трансгранично наследяване ще бъде изпратен за 
коментар и одобрение чрез писмена процедура. Въпросът дали следва да бъде 
приета резолюция е отложен до провеждането на кратко изслушване от 
комисията, на което ще бъде поканен бившия докладчик по наследяването към 
комисията, Kurt Lechner.

3. Необходимо е одобрение за провеждане на кратко изслушване относно 
осиновяването през април или май 2013 г.

4. Необходимо е разрешение за незаконодателните инициативни доклади: 

 относно принципите на субсидиарност и пропорционалност (19-и доклад 
относно „по-доброто законотворчество“ за 2011 г.) (COM(2012)0373) и 
относно доклада за регулаторната пригодност на ЕС (COM(2012)0746);

 относно 29-и годишен доклад относно контрола върху прилагането на 
правото на Европейския съюз (2011 г.) (COM(2012)0714).

5. Секретариатът ще проучи мнението на секретариатите на комисията по 
вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по култура и 
образование и на комисията по промишленост, изследвания и енергетика с цел 
да предложи начин на действие в съответствие със „Съобщението относно 
съдържанието в рамките на единния цифров пазар“. След като се вземе решение 
коя комисия ще е водеща, другите могат да пристъпят към процедура по член 50 
от Правилника за дейността.

6. Изслушване относно общото европейско право за продажбите ще се проведе 
по време на заседанието през март 2013 г.

7. Изслушване относно предложението за директива относно колективното 
управление на правата ще се проведе на 18 март 2013 г. от 15.00 ч. до 17.30 ч.

8. Ще определи дата за заседание с членовете на органа, създаден съгласно член 
255 от ДФЕС.

9. Председателят ще изготви проект на писмо, в което се излагат условията, 
които комисията по правни въпроси може да приеме за изготвянето на доклад по 
собствена инициатива от комисията по бюджети относно обучението на 
служителите на Европейската комисия.

10. На 19/20 март ще се проведе Съвместна работна среща на комисията по 
правата на жените и равенството между половете и комисията по правни 
въпроси относно предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета за подобряване на баланса между половете сред директорите без 
изпълнителни функции на дружествата, допуснати до борсова търговия и 
свързаните с това мерки (процедура съгласно член 51 с комисията по правата на 
жените и равенството между половете).

11. Секретариатът заедно с Правната служба ще изготвят проект на 
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административни насоки относно иск за представяне за одобрение от 
координаторите на следващото заседание.

12. József Szájer ще определи проектен екип за доклада му по собствена 
инициатива относно делегираните актове.

13. Секретариатът ще представи възможно най-скоро окончателните 
предложения за делегацията на комисията в Китай. Ще се разгледа 
възможността за изпращане на делегацията в Шанхай.

14. Секретариатът ще докладва на координаторите относно напредъка по 
предложената международна конвенция относно авторското право и лицата с 
увредено зрение.

22. Рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и 
инвестиционни посредници и за изменение на Директиви 77/91/ЕИО и 
82/891/ЕО на Съвета и Директиви 2001/24/ЕО, 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 
2005/56/ЕО, 2007/36/ЕО и 2011/35/ЕО и на Регламент (EС) № 1093/2011

Изказаха се: Димитър Стоянов (докладчик).

Крайният срок за внасяне на измененията беше определен за 12.00 ч. на 5 
февруари 2013 г.

23. Застрахователно посредничество (преработен текст)

JURI/7/10013
***I 2012/0175(COD) – COM(2012)0360 – C7-0180/2012

Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne (докладчик) и Evelyn Regner.

Крайният срок за внасяне на измененията беше определен за 12.00 ч. на 7 
февруари 2013 г. 

24. Присъединяване на Мароко към Хагската конвенция за гражданските 
аспекти на международното отвличане на деца от 1980 г.

Изказаха се: Eva Lichtenberger (докладчик), Fernando Paulino Pereira (Съвет), 
Salla Saastamoinen (Комисия), Димитър Стоянов, Alexandra Thein, Klaus-Heiner 
Lehne.

Комисията реши да повдигне въпроса на предстоящо междупарламентарно 
заседание и да включи точката в дневния ред на следващото заседание на 
координаторите.
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25. Хазартни игри по интернет на вътрешния пазар

JURI/7/11457
2012/2322(INI) – COM(2012)0596

Изказаха се: Piotr Borys (докладчик), Eva Lichtenberger, Rebecca Taylor.

26. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на статута на Съда на Европейския съюз чрез увеличаване на 
броя на съдиите в Общия съд

JURI/7/09731
***I 2011/0901B(COD) – 02074/2011[02] – C7-0126/2012
Alexandra Thein докладва относно посещението си в Съда в Люксембург на 17 
януари 2013 г.
Изказаха се: Alexandra Thein (докладчик), Antonio Masip Hidalgo.

Съвместно разискване (27,28)

27. Изменение на Директива 2006/43/ЕО относно задължителния одит на 
годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети

JURI/7/08047
***I 2011/0389(COD) – COM(2011)0778 – C7-0461/2011

28. Специфични изисквания по отношение на задължителния одит на 
предприятия от обществен интерес

JURI/7/08135
***I 2011/0359(COD) – COM(2011)0779 – C7-0470/2011
Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne (председател), Sajjad Karim, Alexandra Thein, 
Antonio Masip Hidalgo, Sebastian Valentin Bodu, Eva Lichtenberger.

29. Размяна на мнения с Richard Bruton, министър на заетостта, 
предприемачеството и иновациите, относно приоритетите на ирландското 
председателство

Изказаха се: Klaus-Heiner Lehne (председател), министър Bruton, Sebastian Bodu, 
Cecilia Wikström, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo.

30. Субсидиарност (член 38а)

Изказа се: Klaus-Heiner Lehne (председател).

31. Разни въпроси

Няма.
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32. Дата и място на следващото заседание

20 февруари 2013 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
21 февруари 2013 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.25 ч.
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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 (*)

Klaus-Heiner Lehne (2), Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre (2), Françoise Castex (2), Sebastian Valentin Bodu (2).

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

Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros (2), Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Antonio Masip Hidalgo, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein (2), Cecilia Wikström, Christian Engström (2), Francesco Enrico Speroni (2), Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka 
(2), Dimitar Stoyanov.

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

Piotr Borys (2), Vytautas Landsbergis (2), Angelika Niebler (2), József Szájer (2), Axel Voss (2), Sergio Gaetano Cofferati (2), Dagmar 
Roth-Behrendt (2), Jan Philipp Albrecht (2), Eva Lichtenberger (2).

187 (2)

Pervenche Berès (1).

193 (3)

Evelyne Gebhardt (2), Hans-Peter Mayer (2).

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) 21.1.2013
(2) 22.1.2013
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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

Minister Alan Shatter, Minister Richard Bruton (Irish Presidency).

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

Fernando Paulino Pereira.

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

Apostolos Iokamidis, Joerd Feenstra, Dirk Staudenmayer, Salla Saastamoinen.

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

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
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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

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

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

Robert Bray, Leticia Zuleta De Reales Ansaldo, Magnus Nordanskog, Susanne Knöfel, Ewa Wojtowicz, Alexander Keys, Kjell Sevon.

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

Silvia Jurigova

* (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


