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PROTOKÓŁ
posiedzenia w dniu 21 stycznia 2013 r. w godz. 15.00 – 18.30

oraz w dniu 22 stycznia 2013 r. w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30
BRUKSELA

Wiceprzewodnicząca Evelyn Regner otworzyła posiedzenie w poniedziałek 21 stycznia 2013 r. 
o godz. 15.15. Wiceprzewodnicząca usprawiedliwiła przewodniczącego, który był nieobecny 
z powodu choroby.

1. Przyjęcie porządku dziennego JURI_OJ PE502249v01-00

Wiceprzewodnicząca ogłosiła, że punkty 7, 8 i 9 zostały przełożone na posiedzenie 
w lutym, a wniosek o wydanie opinii na temat podstawy prawnej instrumentu „Łącząc 
Europę” został dodany do porządku dziennego. (Komisja postanowiła rozpatrzyć 
punkt 25 po punkcie 4, punkt 23 po punkcie 9, punkt 22 po punkcie 23, punkt 20 po 
punkcie 28, a także przesunąć posiedzenie koordynatorów na dzień 22 stycznia).
Porządek dzienny został przyjęty ze zmianami.

2. Komunikaty wiceprzewodniczącej

Wiceprzewodnicząca zapowiedziała spotkanie z przedstawicielami specjalnej komisji 
Izby Lordów ds. Unii Europejskiej w dniu 30 stycznia oraz międzyparlamentarne 
warsztaty na temat prawa cywilnego i sprawiedliwości w dniu 23 stycznia.

3. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń z dni:

 13 listopada 2012 r. PV – PE500.505v01-00
 26-27 listopada 2012 r. PV – PE501.913v01-00
 17-18 grudnia 2012 r. PV – PE502.014v01-00
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Protokoły zostały zatwierdzone.

4. Przedstawienie wyników oceny europejskiej wartości dodanej dotyczącej statutu 
europejskiej spółki wzajemnej

Głos zabrali: Joseph Dunne (Dział ds. Europejskiej Wartości Dodanej), Evelyn 
Regner, Luigi Berlinguer (sprawozdawca), Pervenche Berès, Apostolos Iokamidis 
(Komisja).

5. Egzekwowanie dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników 
w ramach świadczenia usług

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

Głos zabrali: Evelyn Regner, Giuseppe Gargani, Cecilia Wikström, Joerd Feenstra 
(Komisja). 

6. Spory z udziałem Parlamentu (art. 128 Regulaminu)

– decyzja 2012/733/UE1 w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 492/2011 odnośnie do kojarzenia ofert zatrudnienia i 
wniosków o zatrudnienie oraz ich równoważenia oraz ponownego ustanowienia 
EURES

Głos zabrały: Pervenche Berès, Evelyn Regner. 

Komisja postanowiła jednogłośnie zalecić przewodniczącemu, aby Parlament wniósł 
skargę w celu zakwestionowania ważności powyższej decyzji. 

– sprawa C-579/12 RX, ponowne rozpoznanie sprawy T-268/11 P, Komisja przeciwko 
Strack

Głos zabrali: Antonio Caiola (Wydział Prawny) oraz Evelyn Regner.

Komisja postanowiła jednogłośnie zalecić przewodniczącemu, aby Parlament nie 
zgłaszał uwag w tej sprawie.

– Rozporządzenie Rady (UE) nr 1243/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie (WE) nr 1342/2008 ustanawiające długoterminowy plan w zakresie 
zasobów dorsza i połowów tych zasobów

Głos zabrali: Iiro Liukkonen (Wydział Prawny), Evelyn Regner.

                                               
1 Dz.U. L 328 z 28.11.2012, s. 21-26.
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Komisja postanowiła jednogłośnie zalecić przewodniczącemu, aby Parlament wniósł 
skargę w celu zakwestionowania ważności powyższego rozporządzenia.

Od godz. 16.10 posiedzenie kontynuowano przy drzwiach zamkniętych.

7. Weryfikacja mandatów (art. 3 Regulaminu)

Komisja dokonała jednogłośnej weryfikacji mandatów następujących posłów:

• pani Francesca BARRACCIU (na miejsce pani Rosario CROCETTY), od 17 grudnia 
2012 r.;

• pan Preslav BORISSOV (na miejsce pani Iliany IVANOVEJ), od 1 stycznia 2013 r.; 

• pan Dan Dumitru ZAMFIRESCU (na miejsce pana George BECALI), od 9 stycznia 
2013 r.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 16.45 i wznowione pod przewodnictwem Evelyn 
Regner (wiceprzewodniczącej) 22 stycznia o godz. 9.10.

Wiceprzewodnicząca powitała przedstawicieli prezydencji irlandzkiej, a w szczególności 
p. Alana Shattera, ministra sprawiedliwości, równości i obrony.

Na wniosek formalny Dimitara Stoyanova (sprawozdawcy) punkt 19 został przełożony na 
kolejne posiedzenie.

8. Wymiana poglądów z Alanem Shatterem, ministrem sprawiedliwości, równości i 
obrony, na temat priorytetów irlandzkiej prezydencji

Głos zabrali: minister Alan Shatter, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Luigi 
Berlinguer, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Tadeusz Zwiefka, Piotr 
Borys, Giuseppe Gargani. 

Głosowanie rozpoczęło się o godz. 9.40.

9. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw: rozliczalne, przejrzyste i 
odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorstw a trwały wzrost

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

Przyjęto następujące poprawki: EMPL 1, popr. kompr. 1, popr. 3, 5, 6, 7, popr. kompr 
5, popr. 9, popr. kompr. 6, DEVE 14, 21, 22, popr. 15, popr. 16/popr. ustna, EMPL 10 
część pierwsza, 11, DEVE 14, CULT 15, popr. kompr. 2, INTA 35, CULT 2, 20, popr. 
20, popr. kompr. 3, popr. 23, EMPL 5, popr. 24, 25, 26, 27, 29, CULT 9, popr. 30, 33, 
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34, INTA 20, 27, CULT 11, DEVE 16, popr. 37, INTA 16, 25, popr. 32, popr. kompr. 
4, popr. 40. Wszystkie pozostałe poprawki stały się bezprzedmiotowe, upadły, zostały 
odrzucone lub wycofane.

Komisja przyjęła projekt sprawozdania 22 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 
przy 2 głosach wstrzymujących się.

10. Statut europejskiej spółki wzajemnej

JURI/7/08491
2012/2039(INI)

Przyjęto następujące poprawki: popr. 1, EMPL 22, 16, popr. kompr. 1, EMPL 20 
część druga, 18, 19, 2, popr. 2, EMPL 3, popr. 3, 4, EMPL 4, 5, popr. 5, EMPL 6, 
popr. kompr. 2, EMPL 1, 10, 11, 12, 8, 9, popr. 6, EMPL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, popr. 7, EMPL 15, 13, 14, popr. 8, popr. kompr. 3, EMPL 33, 35, popr. 9, 
EMPL 34, 36, popr. 10, EMPL 37, 38, popr. kompr. 4, popr. 11, 12, 13, popr. kompr. 
5. Wszystkie pozostałe poprawki stały się bezprzedmiotowe, upadły, zostały 
odrzucone lub wycofane.

Komisja przyjęła projekt sprawozdania 21 głosami za, przy braku głosów przeciw oraz 
1 głosie wstrzymującym się.

11. Absolutorium za rok 2011: budżet ogólny UE, Trybunał Sprawiedliwości

JURI/7/10374
2012/2170(DEC) – COM(2012)0436[04] – C7-0227/2012

Komisja przyjęła jednomyślnie projekt opinii 23 głosami za. 

12. Stosowanie dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych 

JURI/7/09942
2012/2132(INI) – COM(2012)0203
Przyjęto następujące poprawki: popr. 1, 2, 3, 4 1część pierwsza, 5. Wszystkie 
pozostałe poprawki stały się bezprzedmiotowe, upadły, zostały odrzucone lub 
wycofane. 

Komisja przyjęła jednomyślnie projekt opinii 23 głosami za. 

13. Statut i finansowanie europejskich partii politycznych i europejskich fundacji 
politycznych

JURI/7/10673
***I 2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012
Przyjęto następujące poprawki: popr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Wszystkie pozostałe 
poprawki stały się bezprzedmiotowe, upadły, zostały odrzucone lub wycofane. 
Komisja przyjęła projekt opinii 21 głosami za, przy 1 głosie przeciw oraz 1 głosie 
wstrzymującym się.



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

PL

Podstawa prawna (art. 37 Regulaminu)

14. Programy pomocy dotyczące zamykania obiektów jądrowych w Bułgarii, na 
Litwie i na Słowacji

JURI/7/11523

Komisja postanowiła przełożyć ten punkt na następne posiedzenie.

15. Przejrzystość środków regulujących ustalanie cen produktów leczniczych 
stosowanych u ludzi oraz włączanie tych produktów w zakres systemów 
powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

JURI/7/11604
***I 2012/0035(COD) – COM(2012)0084 – C7-0056/2012
Komisja przyjęła jednogłośnie (23 głosami za) opinię w sprawie podstawy prawnej, 
zalecającą przyjęcie za podstawę prawną wyłącznie art. 114 TFUE.

16. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”

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

Komisja przyjęła jednogłośnie (23 głosami za) opinię w sprawie podstawy prawnej, 
zalecającą przyjęcie za podstawę prawną wyłącznie art. 172 TFUE.

Przekazanie uprawnień ustawodawczych (art. 37a)

17. Zmiana dyrektywy 2006/66/WE (wprowadzanie do obrotu baterii 
i akumulatorów przenośnych zawierających kadm przeznaczonych do użytku 
w elektronarzędziach bezprzewodowych)

JURI/7/11610

Decyzja została odroczona na wniosek sprawozdawcy w celu uzyskania dodatkowych 
informacji od Komisji.
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Zakończenie głosowania

18. Przedstawienie analizy oceny skutków wspólnych europejskich przepisów 
dotyczących sprzedaży

Głos zabrali: Evelyn Regner, Luigi Berlinguer (współsprawozdawca), Elke Ballon 
(Dział ds. Oceny Skutków), Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Francesco 
Enrico Speroni, Tadeusz Zwiefka, Sajjad Karim, Dirk Staudenmayer (Komisja).

Wiceprzewodnicząca zawiesiła posiedzenie o godz. 11.45. Raffaele Baldassarre wznowił 
posiedzenie o godz. 11.50.

19. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
swobodnym przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)

JURI/7/09147
***I 2012/0011(COD) – COM(2012)0011 – C7-0025/2012

Z powodu choroby sprawozdawcy powyższy punkt został przełożony.

20. Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 
właściwe organy na potrzeby zapobiegania przestępstwom, prowadzenia 
dochodzeń w ich sprawie, wykrywania ich i ścigania lub wykonywania kar 
kryminalnych oraz swobodnego przepływu takich danych (dyrektywa)

Głos zabrali: Axel Voss (sprawozdawca), Rebecca Taylor i Eva Lichtenberger.

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 12.25 i wznowione o godz. 15.10 pod 
przewodnictwem Klausa-Heinera Lehnego (przewodniczącego).

Posiedzenie koordynatorów

21. Komunikaty przewodniczącego dotyczące decyzji koordynatorów 

W następstwie posiedzenia koordynatorów zatwierdzono następujące decyzje:

1. Wyznaczenie sprawozdawców: 

(1) Eva Lichtenberger została wyznaczona na sprawozdawcę w sprawie uchylenia 
immunitetu Spyrosa Danellisa.

(2) Dimitar Stoyanov został wyznaczony na sprawozdawcę komisji opiniodawczej 
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w sprawie unijnego programu wspierania określonych działań w dziedzinach 
sprawozdawczości finansowej i badania sprawozdań finansowych na lata 2014-2020.

(3) Klaus-Heiner Lehne został wyznaczony na sprawozdawcę komisji opiniodawczej 
w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zbliżenia przepisów 
ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie 
produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów.

2. Projekt pytania ustnego w sprawie dalszych praktycznych ułatwień w 
transgranicznych sprawach spadkowych zostanie udostępniony w celu zgłaszania 
uwag i zatwierdzenia w drodze procedury pisemnej. Decyzję o tym, czy należy 
przyjąć rezolucję, odroczono do czasu zorganizowania przez komisję krótkiego 
wysłuchania, na które zostanie zaproszony Kurt Fechner, były sprawozdawca komisji 
w sprawach spadkowych.

3. Należy zwrócić się o udzielenie zgody na zorganizowanie miniwysłuchania na 
temat adopcji w kwietniu lub maju 2013 r.

4. Wymagana będzie zgoda na sporządzenie następujących sprawozdań 
nielegislacyjnych z własnej inicjatywy: 

 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (19. sprawozdanie w sprawie 
lepszego stanowienia prawa za 2011 r.) (COM(2012)0373) oraz w sprawie 
sprawności regulacyjnej UE (COM(2012)0746);

 w sprawie 29. sprawozdania rocznego z kontroli stosowania prawa UE (za 2011 r.) 
(COM(2012)0714).

5. Sekretariat powinien wybadać sekretariaty komisji IMCO, CULT i ITRE, tak aby 
zaproponować sposób postępowania w odniesieniu do komunikatu w sprawie treści na 
jednolitym rynku cyfrowym. Po ustaleniu, która komisja będzie przedmiotowo 
właściwa, pozostałe komisje mogą zwrócić się z wnioskiem o zastosowanie procedury 
przewidzianej w art. 50.

6. Wysłuchanie na temat wspólnych europejskich przepisów dotyczących sprzedaży 
należy przeprowadzić na posiedzeniu w marcu 2013 r.

7. Wysłuchanie na temat wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie zbiorowego 
zarządzania prawami należy przeprowadzić w dniu 18 marca 2013 r. w godz. 15.00-
17.30.

8. Należy ustalić datę spotkania z członkami komitetu ustanowionego na mocy 
art. 255 TFUE.

9. Przewodniczący powinien sporządzić pismo określające warunki, pod jakimi 
komisja JURI mogłaby wyrazić zgodę na sporządzenie przez Komisję Budżetową 
sprawozdania z własnej inicjatywy w sprawie szkolenia pracowników w Komisji 
Europejskiej.
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10. W dniach 19-20 marca należy zorganizować wspólne warsztaty komisji FEMM i 
JURI na temat wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w 
sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, 
których akcje są notowane na giełdzie, i odnośnych środków (procedura przewidziana 
w art. 51 obejmująca komisję FEMM).

11. Sekretariat powinien wraz z Wydziałem Prawnym opracować wytyczne 
administracyjne dotyczące sporów sądowych, tak aby można było je przekazać 
koordynatorom do zatwierdzenia na następnym posiedzeniu.

12. József Szájer powinien powołać zespół zajmujący się jego sprawozdaniem 
z własnej inicjatywy w sprawie aktów delegowanych.

13. Sekretariat powinien jak najszybciej przedstawić ostateczne propozycje dotyczące 
delegacji komisji do Chin. Należy zbadać możliwość skoncentrowania delegacji na 
Szanghaju.

14. Sekretariat powinien zdać koordynatorom sprawozdanie z postępów nad 
proponowaną międzynarodową konwencją w sprawie praw autorskich i osób 
niedowidzących.

22. Ramy naprawy i likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz 
zmiana dyrektyw Rady 77/91/EWG i 82/891/EWG, dyrektywy 2011/24/WE, 
2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE i 2011/35/UE oraz 
rozporządzenia (UE) nr 1093/2010

Głos zabrał: Dimitar Stoyanov (sprawozdawca).

Termin składania poprawek wyznaczono na dzień 5 lutego 2013 r. do godz. 12.00.

23. Pośrednictwo ubezpieczeniowe (przekształcenie)

JURI/7/10013
***I 2012/0175(COD) – COM(2012)0360 – C7-0180/2012
Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne (sprawozdawca) i Evelyn Regner.

Termin składania poprawek wyznaczono na dzień 7 lutego 2013 r. do godz. 12.00. 

24. Przystąpienie Maroka do konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącej cywilnych 
aspektów uprowadzenia dziecka za granicę

Głos zabrali: Eva Lichtenberger (sprawozdawczyni), Fernando Paulino Pereira (Rada), 
Salla Saastamoinen (Komisja), Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Klaus-Heiner 
Lehne.

Komisja postanowiła omówić tę kwestię podczas zbliżającego się posiedzenia 
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międzyparlamentarnego oraz dodać ten punkt do porządku obrad kolejnego 
posiedzenia koordynatorów.

25. Hazard online na rynku wewnętrznym

JURI/7/11457
2012/2322(INI) – COM(2012)0596
Głos zabrali: Piotr Borys (sprawozdawca), Eva Lichtenberger, Rebecca Taylor.

26. Wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
zmieniającego Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej poprzez 
zwiększenie liczby sędziów w Sądzie

JURI/7/09731
***I 2011/0901B(COD) – 02074/2011[02] – C7-0126/2012

Alexandra Thein zdała relację ze swojej wizyty w Trybunale Sprawiedliwości 
w Luksemburgu w dniu 17 stycznia 2013 r.

Głos zabrali: Alexandra Thein (sprawozdawczyni), Antonio Masip Hidalgo.

Wspólna debata (punkty 27-28)

27. Zmiana dyrektywy 2006/43/WE w sprawie ustawowych badań rocznych 
sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych

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

28. Szczegółowe wymogi dotyczące ustawowych badań sprawozdań finansowych 
jednostek interesu publicznego

JURI/7/08135
***I 2011/0359(COD) – COM(2011)0779 – C7-0470/2011

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), Sajjad Karim, Alexandra Thein, 
Antonio Masip Hidalgo, Sebastian Valentin Bodu, Eva Lichtenberger.

29. Wymiana poglądów z Richardem Brutonem, ministrem pracy, przedsiębiorczości 
i innowacji, na temat priorytetów irlandzkiej prezydencji

Głos zabrali: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący), minister Richard Bruton, 
Sebastian Bodu, Cecilia Wikström, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, Eva 
Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo.

30. Pomocniczość (art. 38 a)

Głos zabrał: Klaus-Heiner Lehne (przewodniczący)
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31. Sprawy różne

Brak.

32. Termin i miejsce następnego posiedzenia

33. Termin i miejsce następnego posiedzenia

20 lutego 2013 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30
(Bruksela)
21 lutego 2013 r., w godz. 9.00 – 12.30
(Bruksela)

Posiedzenie zakończyło się o godz. 18.25.
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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
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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


