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PROCES-VERBAL
Reuniunea din 21 ianuarie 2013, 15.00 - 18.30

și din 22 ianuarie 2013, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30
BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă luni, 21 ianuarie 2013, la ora 15.15, fiind prezidată de Evelyn 
Regner (vicepreședintă). Ea a scuzat președintele care a lipsit pe motiv de boală.

1. Adoptarea ordinii de zi JURI_OJ PE502249v01-00

Președintele a anunțat că punctele 7, 8 și 9 au fost amânate pentru reuniunea din 
februarie și că o cerere privind un aviz referitor la temeiul juridic pentru „mecanismul 
Conectarea Europei” a fost adăugată în vederea includerii pe ordinea de zi. (Comisia a 
decis să mute punctul 25 după punctul 4, punctul 23 după punctul 9, punctul 22 după 
punctul 23 și punctul 20 după punctul 28, precum și să mute reuniunea coordonatorilor 
în 22 ianuarie).
Ordinea de zi a fost adoptată astfel cum a fost modificată.

2. Comunicări ale președintelui

Președintele a anunțat o reuniune cu Comisia de selecție a Camerei Lorzilor cu privire 
la Uniunea Europeană la 30 ianuarie și un atelier interparlamentar privind dreptul civil 
și justiția la 23 ianuarie.

3. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:

 13 noiembrie 2012 PV – PE500.505v01-00
 26-27 noiembrie 2012 PV – PE501.913v01-00
 17 și 18 decembrie 2012 PV – PE502.014v01-00
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Procesul-verbal a fost aprobat.

4. Prezentare a evaluării privind valoarea adăugată europeană,cu referire la 
Statutul Societății reciprocității europene.

Au intervenit: Joseph Dunne (Unitatea pentru valoarea adăugată europeană), Evelyn 
Regner, Luigi Berlinguer (raportor), Pervenche Berès, Apostolos Iokamidis (Comisia).

5. Executarea Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării 
de servicii

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

Au intervenit: Evelyn Regner, Giuseppe Gargani, Cecilia Wikström, Joerd Feenstra 
(Comisia). 

6. Litigii în care este implicat Parlamentul (articolul 128)

– Decizia 2012/733/UE1 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 492/2011 al 
Parlamentului European și al Consiliului cu privire la compensarea ofertelor și a 
cererilor de locuri de muncă și reinstituirea EURES.

Au intervenit: Pervenche Berès, Evelyn Regner. 

Comisia a decis în unanimitate să recomande Președintelui ca Parlamentul să 
introducă o acțiune pentru a contesta validitatea deciziei. 

– Cauza C-579/12 RX, reexaminarea hotărârii pronunțate în cauza T-268/11 P, 
Comisia/Strack.

Au intervenit: Dl Antonio Caiola (Serviciul Juridic) și Evelyn Regner. 

Comisia a decis în unanimitate să recomande Președintelui ca Parlamentul să nu 
prezinte observații în această cauză.

– Regulamentul (UE) nr. 1243/2012 al Consiliului din 19 decembrie 2012 de 
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1342/2008 de stabilire a unui plan pe termen 
lung pentru rezervele de cod și zonele piscicole care exploatează aceste rezerve.

Au intervenit: Iiro Liukkonen (Serviciul Juridic), Evelyn Regner. 

Comisia a decis în unanimitate să recomande Președintelui ca Parlamentul să 
introducă o acțiune pentru a contesta validitatea regulamentului.

                                               
1 JO L 328, 28.11.2012, pp. 21-26.
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Reuniunea a continuat de la ora 16.10 cu ușile închise

7. Verificarea prerogativelor (articolul 3 din Regulamentul de procedură)

Comisia a verificat în unanimitate prerogativele următorilor deputați:

•dna Francesca BARRACCIU (în locul dnei Rosario CROCETTA), începând cu 17 
decembrie 2012;

•dl Preslav BORISSOV (în locul dnei Iliana IVANOVA), începând cu 
1 ianuarie 2013; 

•dl Dan Dumitru ZAMFIRESCU (în locul dlui George BECALI), începând cu 
9 ianuarie 2013.

Reuniunea a fost suspendată la ora 16.45 și reluată în 22 ianuarie 2011, la ora 9.10, fiind 
prezidată de Evelyn Regner (vicepreședintă).

Președintele a urat bun venit președinției irlandeze, în special dlui Alan Shatter, ministrul 
justiției, egalității și apărării.

La solicitarea dlui Dimitar Stoyanov (raportor) de luare de cuvânt pe probleme de 
procedură, punctul 19 a fost amânat până la reuniunea următoare.

8. Schimb de opinii cu Alan Shatter, ministrul justiției, egalității și apărării, 
referitor la prioritățile președinției irlandeze

Au intervenit: Ministrul Shatter, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Luigi Berlinguer, 
Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Tadeusz Zwiefka, Piotr Borys, Giuseppe 
Gargani.  

Votul a început la ora 9.40

9. Responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și 
transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă

JURI/7/09590
2012/2098(INI) – COM(2011)0681[02]
Au fost adoptate următoarele amendamente: EMPL 1, AMC 1, amendamentele 3, 5, 6, 
7, AMC 5, AM 9, AMC 6, DEVE 14, 21, 22, AM 15, AM 16/Oam, EMPL 10 prima 
parte, 11, DEVE 14, CULT 15, AMC 2, INTA 35, CULT 2, 20, AM 20, AMC, 3, AM 
23, EMPL 5, amendamentele 24, 25, 26, 27, 29, CULT 9, amendamentele 30, 33, 34, 
INTA 20, 27, CULT 11, DEVE 16, AM 37, INTA 16, 25, AM 32, AMC 4, AM 40. 
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Toate celelalte amendamente fie au devenit caduce, fie au fost deja abordate, respinse 
sau retrase.
Comisia a adoptat proiectul de raport cu 22 voturi pentru, 0 împotrivă și 2 abțineri.

10. Statutul Societății reciprocității europene

JURI/7/08491
2012/2039(INI)

Au fost adoptate următoarele amendamente:  Am 1, EMPL 22, 16, AMC 1, EMPL 20 
a doua parte, 18, 19, 2, AM 2, EMPL 3, amendamentele 3, 4, EMPL 4, 5, AM 5, 
EMPL 6, AMC 2, EMPL 1, 10, 11, 12, 8, 9, AM 6, EMPL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, AM 7, EMPL 15, 13, 14, AM 8, AMC 3, EMPL 33, 35, AM 9, EMPL 34, 
36, AM 10, EMPL 37, 38, AMC 4, amendamentele 11, 12, 13, AMC 5.  Toate 
celelalte amendamente fie au devenit caduce, fie au fost deja abordate, respinse sau 
retrase.

Comisia a adoptat proiectul de raport cu 21 voturi pentru, 0 împotrivă și 1 abținere.

11. Descărcarea de gestiune 2011: Bugetul general al UE, Curtea de Justiție

JURI/7/10374
2012/2170(DEC) – COM(2012)0436[04] – C7-0227/2012
Comisia a adoptat proiectul de aviz în unanimitate, cu 23 de voturi pentru. 

12. Punerea în aplicare a Directivei serviciilor mass-media audiovizuale 

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

Au fost adoptate următoarele amendamente: amendamentele 1, 2, 3, 4 prima parte, 5. 
Toate celelalte amendamente fie au devenit caduce, fie au fost deja abordate, respinse 
sau retrase. 
Comisia a adoptat proiectul de aviz în unanimitate, cu 23 de voturi pentru. 

13. Statutul și finanțarea partidelor politice europene și a fundațiilor politice 
europene

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

Au fost adoptate următoarele amendamente:  amendamentele 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. 
Toate celelalte amendamente fie au devenit caduce, fie au fost deja abordate, respinse 
sau retrase. 
Comisia a adoptat proiectul de aviz cu 21 de voturi pentru, 1 vot împotrivă și 1 
abținere.
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Temei juridic (articolul 37)

14. Programe de asistență pentru dezafectare nucleară în Bulgaria, Lituania și 
Slovacia

JURI/7/11523

Comisia a decis amânarea acestui punct pentru reuniunea următoare.

15. Transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz 
uman și includerea acestora în sfera de cuprindere a sistemelor publice de 
asigurări de sănătate

JURI/7/11604
***I 2012/0035(COD) – COM(2012)0084 – C7-0056/2012
Comisia a adoptat în unanimitate, cu 23 de voturi pentru, avizul privind temeiul 
juridic, recomandând ca temei juridic doar articolul 114 din TFUE.

16. Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
instituire a mecanismului Conectarea Europei

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

Comisia a adoptat în unanimitate, cu 23 de voturi pentru, avizul privind temeiul 
juridic, recomandând ca temei juridic doar articolul 172 din TFUE.

Delegarea competențelor legislative (articolul 37a)

17. Modificarea Directivei 2006/66/CE (introducerea pe piață a bateriilor și 
acumulatorilor portabili care conțin cadmiu și sunt destinați utilizării în uneltele 
electrice fără fir) 

JURI/7/11610

Decizia a fost amânată la cererea raportorului pentru a obține informații suplimentare 
din partea Comisiei.

Sfârșitul votării
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18. Prezentarea evaluării impactului privind legislația europeană comună în materie 
de vânzare

Au intervenit: Evelyn Regner, Luigi Berlinguer (coraportor), Elke Ballon (Unitatea de 
evaluare a impactului), Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Francesco Enrico 
Speroni, Tadeusz Zwiefka, Sajjad Karim, Dirk Staudenmayer (Comisia).

Președintele a suspendat reuniunea la ora 11.45. Reuniunea a fost reluată la ora 11.50, 
fiind prezidată de Raffaele Baldassarre.

19. Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor)

JURI/7/09147
***I 2012/0011(COD) – COM(2012)0011 – C7-0025/2012
Punctul a fost amânat pe motiv de îmbolnăvire a raportorului.

20. Protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către autoritățile competente în scopul prevenirii, identificării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și la libera 
circulație a acestor date (directivă)

Au intervenit: Axel Voss (raportor), Rebecca Taylor și Eva Lichtenberger.

Președintele a suspendat reuniunea la ora 12.25. Reuniunea a fost reluată la ora 15.10, fiind 
prezidată de Klaus-Heiner Lehne (președinte).

Reuniune a coordonatorilor

21. Comunicarea președintelui privind deciziile adoptate de coordonatori 

În urma reuniunii coordonatorilor, au fost aprobate următoarele decizii:

1. .Numirea raportorilor: 

(1) Eva Lichtenberger a fost numită raportoare pentru ridicarea imunității dlui Spyros 
Danellis.

(2) Dimitar Stoyanov a fost numit raportor pentru aviz pentru programul Uniunii de 
sprijinire a activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului 
pentru perioada 2014-2020.
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(3) Klaus-Heiner Lehne a fost numit raportor pentru aviz pentru propunerea de 
directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind apropierea actelor cu 
putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește 
fabricarea, prezentarea și vânzarea tutunului și a produselor aferente.

2. Va fi distribuit un proiect de întrebare cu solicitare de răspuns oral privind 
simplificarea suplimentară în termeni concreți a succesiunilor transfrontaliere în 
vederea formulării unor observații și a aprobării printr-o procedură scrisă. Întrebarea 
privind adoptarea unei rezoluții este amânată până la momentul organizării de către 
comisie a unei mini-audieri, la care va fi invitat fostul raportor al comisiei privind 
succesiunile, Kurt Lechner.

3. Urmează să se obțină acordul pentru organizarea unei mini-audieri privind adopțiile 
în luna aprilie sau mai 2013.

4. Se va solicita autorizarea pentru rapoartele nelegislative de inițiativă: 

 privind subsidiaritatea și proporționalitatea (al 19-lea raport privind o mai bună 
legiferare pentru anul 2011) (COM(2012)0373) și privind raportul referitor la 
adecvarea reglementărilor UE (COM(2012)0746);

 privind al 28-lea raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării dreptului 
Uniunii Europene (2011) (COM(2012)0714).

5. Secretariatul va chestiona secretariatele IMCO, CULT și ITRE pentru a propune o 
modalitate de a acționa cu privire la „Comunicarea privind conținutul online pe piața 
unică”. De îndată ce se stabilește ce comisie va prelua conducerea, celelalte comisii 
pot solicita să treacă la procedura de la articolul 50.

6. O audiere privind legislația europeană comună în materie de vânzare urmează să se 
organizeze în cadrul reuniunii din martie 2013.

7. O audiere referitoare la propunerea de directivă privind gestionarea colectivă a 
drepturilor urmează să se organizeze la 18 martie 2013  între orele 15.00 și 17.30.

8. Urmează să se fixeze o dată pentru reuniunea cu membrii grupului înființat în 
temeiul articolului 255 din TFUE.

9. Președintele urmează să redacteze o scrisoare care să prezinte condițiile în care 
JURI ar putea fi de acord cu redactarea unui raport din proprie inițiativă de către 
BUDG privind formarea personalului din cadrul Comisiei Europene.

10. Comisiile FEMM și JURI urmează să organizeze un atelier comun cu privire la 
propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind consolidarea 
echilibrului de gen în rândul administratorilor neexecutivi ai societăților cotate la 
bursă și măsuri conexe pentru perioada 19-20 martie (procedură în temeiul articolului 
51 cu Comisia FEMM).
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11. Secretariatul, împreună cu Serviciul Juridic urmează să redacteze orientări 
administrative cu privire la litigii pentru a fi prezentate coordonatorilor în cadrul 
următoarei reuniuni în vederea aprobării de către aceștia.

12. József Szájer urmează să înființeze o echipă de proiect pentru raportul său de 
inițiativă cu privire la actele delegate.

13. Secretariatul urmează să prezinte cât mai curând posibil propuneri finale pentru 
delegația comisiei în China. Urmează să fie analizată posibilitatea de a restrânge 
delegația la Shanghai.

14. Secretariatul urmează să prezinte coordonatorilor un raport cu privire la progresul 
înregistrat de propunerea de convenție internațională privind drepturile de autor și 
nevăzătorii.

22. Instituirea unui cadru pentru redresarea și rezoluția instituțiilor de credit și de 
modificare a Directivelor 77/91/CEE și 82/891/CE, a Directivelor 2011/24/CE, 
2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE și 2011/35/CE și a 
Regulamentului (UE) nr. 1093/2010

A intervenit: Dimitar Stoyanov (raportor).
Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru 5 februarie 2013, la 
ora 12.00.

23. Intermedierea de asigurări (reformare)

JURI/7/10013
***I 2012/0175(COD) – COM(2012)0360 – C7-0180/2012
Au intervenit: Klaus-Heiner Lehne (raportor) și Evelyn Regner.

Termenul pentru depunerea amendamentelor a fost stabilit pentru 7 februarie2013, la 
ora 12.00. 

24. Aderarea Regatului Maroc la Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor 
civile ale răpirii internaționale de copii

Au intervenit: Eva Lichtenberger (raportoare), Fernando Paulino Pereira (Consiliul), 
Salla Saastamoinen (Comisia), Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Klaus-Heiner 
Lehne.

Comisia a decis să ridice problema în cadrul viitoarei reuniuni interparlamentare și să 
adauge punctul pe ordinea de zi a următoarei reuniuni a coordonatorilor.
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25. Jocurile de noroc online în piața internă

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

Au intervenit: Piotr Borys (raportor), Eva Lichtenberger, Rebecca Taylor.

26. Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de 
modificare a Statutului Curții de Justiție a Uniunii Europene prin creșterea 
numărului de judecători în cadrul Tribunalului

JURI/7/09731
***I 2011/0901B(COD) – 02074/2011[02] – C7-0126/2012
Alexandra Thein a raportat pe tema vizitei sale la Curtea de Justiție din Luxemburg în 
17 ianuarie 2013.
Au intervenit: Alexandra Thein (raportoare), Antonio Masip Hidalgo.

Dezbatere comună (27, 28)

27. Modificarea Directivei 2006/43/CE privind auditul legal al conturilor anuale și al 
conturilor consolidate

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

28. Cerințe specifice referitoare la auditul statutar al entităților de interes public

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

Au intervenit: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Sajjad Karim, Alexandra Thein, 
Antonio Masip Hidalgo, Sebastian Valentin Bodu, Eva Lichtenberger.

29. Schimb de opinii cu Richard Bruton, ministrul ocupării forței de muncă, 
întreprinderilor și inovării cu privire la prioritățile președinției irlandeze

Au intervenit: Klaus-Heiner Lehne (președinte), Minister Bruton, Sebastian Bodu, 
Cecilia Wikström, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, Eva Lichtenberger, Antonio 
Masip Hidalgo.

30. Subsidiaritate (articolul 38a din Regulamentul de procedură)

A intervenit: Klaus-Heiner Lehne (președinte).

31. Chestiuni diverse

Niciuna.



PE504.184v02-00 10/13 PV\926334RO.doc

RO

32. Data și locul următoarei reuniuni

33. Data și locul următoarei reuniuni

20 februarie 2013, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30
(Bruxelles)
21 februarie 2013, 9.00 - 12.30
(Bruxelles)

Reuniunea s-a încheiat la ora 18.25.
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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 PREZENȚĂ/ 

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/Deputați/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/Supleanți/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 invitația președintelui/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 instituții/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/Alți participanți/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



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

RO

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 Președinte/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/Direcții 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/Președinte/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/Vicepreședinte/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/Funcționar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


