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Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

LIBE_PV(2010)0111_1

PROTOKOL
fra mødet den 11. januar 2010 kl. 15.00-18.30

BRUXELLES

Mødet åbnet mandag den 11. januar 2010 kl. 15.11 under forsæde af Sophia in 't Veld
(næstformand) indtil kl. 16.40. Salvatore Iacolino overtog forsædet fra kl. 16.40-18.00. 

1. Vedtagelse af dagsorden LIBE_OJ (2010)0111v02-00

Dagsordenen blev vedtaget med følgende ændringer:

– Den fælles drøftelse om Frontex (punkt 4, 5 og 6) skulle afsluttes kl. 16.40.

– Punkt 7 om "Schweiz' og Liechtensteins deltagelse i Frontex" udgik, da ordføreren 
endnu ikke havde modtaget de relevante oplysninger fra Kommissionens og Rådets 
tjenestegrene. På initiativ af ordføreren, Carlos Coelho, blev dette punkt erstattet med 
de to forslag til retsakter om "Visum til længerevarende ophold".

– Punkt 17 om internationale aftaler, som skulle henvises til Europa-Parlamentet efter 
Lissabontraktatens ikrafttræden, blev udsat til næste møde i LIBE-udvalget, da 
Europa-Parlamentet endnu ikke havde modtaget aftaleteksterne på trods af formand 
Buzeks anmodning og Rådets og Kommissionens tilsagn.

2. Meddelelser fra formanden

Formanden meddelte, at følgende indstillinger fra koordinatorerne vedrørende
udpegning af ordførere var godkendt:

– Lambert (De Grønne): Fastsættelse af minimumsstandarder for anerkendelse af 
tredjelandsstatsborgere eller statsløse som berettigede til international beskyttelse og 
indholdet af en sådan beskyttelse (omarbejdning).
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– Guillaume (S&D): Minimumsstandarder for procedurer i medlemsstaterne for 
tildeling og fratagelse af international beskyttelse (omarbejdning).

– Mathieu (PPE): Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse.

3. Kommissionens redegørelse for gennemførelsen af budgettet for 2009
LIBE/7/01895

Kommissionens repræsentant, Monique Pariat, gav et samlet overblik over 
gennemførelsen af afsnit 18, et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed 
(foreløbige tal). Gennemførelsesgraden viste sig at være bedre end i det foregående år 
med 97 % i forpligtelsesbevillinger (FB) og 90 % i betalingsbevillinger (BB) mod 
henholdsvis 87,51 % i FB og 80,88 % i BB i 2008.
Det blev påpeget, at den lille afvigelse for så vidt angår gennemførelsen af BB var 
begrundet i mangler, som skyldtes:
a) de omfattende it-systemer (SIS II, VIS),
b) det forhold, at der var et ret lille antal kvalitetsprojekter inden for de specifikke 
programmer såsom civilret, strafferetspleje, forebyggelse, beredskab og 
konsekvensstyring i forbindelse med terrorisme samt forebyggelse og bekæmpelse af 
kriminalitet, 
c) problemer i agenturerne.

Indlæg af: Simon Busuttil (PPE), Marie-Christine Vergiat (GUE), Sophia in 't Veld 
(ALDE), Krisztina Morvai (NI), som stillede spørgsmål om den nøjagtige 
gennemførelsesgrad for Fonden for De Ydre Grænser, Den Europæiske 
Tilbagesendelsesfond, Den Europæiske Flygtningefond og Den Europæiske Fond for 
Integration af Tredjelandsstatsborgere, årsagerne til den ringe kvalitet af projekterne 
inden for rammerne af de specifikke programmer, som Kommissionen havde nævnt, 
samt gennemførelsesgraden for Frontex.
Kommissionens repræsentant kom med delvise svar, og i forbindelse med et specifikt 
punkt (genbosættelse) blev det meddelt, at der ville blive givet et skriftligt svar.

Forhandling under ét om Frontex

4. FRONTEX - Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative 
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser
LIBE/7/01896

 Præsentation af arbejdsprogrammet for 2010 og relaterede aspekter af Ilkka 
Laitinen, administrerende direktør for Frontex

5. Undersøgelse af mulighederne for at oprette specialiserede filialer af Frontex-
agenturet

Ilkka Laitinen, administrerende direktør for Frontex, fremlagde arbejdsprogrammet for
2010. 
Indlæg af: Stavros Lambrinidis (S&D), Sarah Ludford (ALDE), Claude Moraes 
(S&D), Franziska Keller (De Grønne), Philip Claeys (NI), Jeanine Hennis-Plasschaert 
(ALDE), Sonia Alfano (ALDE), Simon Busuttil (PPE), Wim van de Camp (PPE), 
Hélène Flautre (De Grønne), Salvatore Iacolino (PPE), Ioan Enciu (S&D), Rui 
Tavares (GUE), Rosario Crocetta (S&D) og Marie-Christine Vergiat (GUE).
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6. Forslag til Rådets beslutning om supplering af Schengengrænsekodeksen for så 
vidt angår overvågning af de ydre søgrænser inden for rammerne af det 
operative samarbejde, der samordnes af Det Europæiske Agentur for 
Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved De Ydre Grænser
KOM(2009)0658

Rådets og Kommissionens repræsentant tog ordet.

Indlæg af: Simon Busuttil (PPE), Hélène Flautre (De Grønne), Claude Moraes (S&D) 
og Jeanine Hennis-Plasschaert (ALDE). 

Indlæg af: Ilkka Laitinen, direktør for Frontex, og Den Juridiske Tjeneste, som gav sin 
vurdering af sagen, navnlig med hensyn til at komitologiproceduren, der allerede var 
fastlagt i EU's regelsæt fortsat ville finde anvendelse. For så vidt angår selve 
foranstaltningens indhold (navnlig medlemsstaternes bindende forpligtelse og 
retningslinjernes retsvirkninger) var der behov for en konkret analyse, og formanden 
for LIBE-udvalget ville fremsætte en anmodning herom.

7. Schweiz' og Liechtensteins deltagelse i Frontex

LIBE/7/00319
* 2009/0073(CNS) KOM(2009)0255 – C7-0217/2009

Ordfører: Philip Claeys (NI)
Korr.: LIBE –
Udtalelser: AFET – Afgørelse: ingen udtalelse

 Drøftelse

Dette punkt på dagsordenen udgik, idet der manglede supplerende oplysninger fra 
Kommissionen om emnet.

Punkt 8 - 13 afstemning

8. Decharge for 2008: EU's almindelige budget - Sektion III - Kommissionen
LIBE/7/00561

2009/2068(DEC) SEK(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.717v02-00
AM – PE431.084v01-00

Korr.: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Vedtagelse af udkast til udtalelse

Udkastet til udtalelse vedtoges enstemmigt: 36 for, 0 imod og 0 hverken/eller.

9. Decharge for 2008: Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og 
Narkotikamisbrug
LIBE/7/01092

2009/2114(DEC) SEK(2009)1089[14] – C7-0185/2009
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Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.718v03-00
AM – PE431.079v01-00

Korr.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Vedtagelse af udkast til udtalelse

Udkastet til udtalelse vedtoges enstemmigt: 36 for, 0 imod og 0 hverken/eller.

10. Decharge for 2008: Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende 
Rettigheder
LIBE/7/01094

2009/2113(DEC) SEK(2009)1089[13] – C7-0184/2009
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.719v02-00

AM – PE431.082v01-00
Korr.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Vedtagelse af udkast til udtalelse

Udkastet til udtalelse vedtoges enstemmigt: 36 for, 0 imod og 0 hverken/eller.

11. Decharge for 2008: Eurojust
LIBE/7/01107

2009/2119(DEC) SEK(2009)1089[19] – C7-0190/2009

Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.720v02-00
AM – PE431.083v01-00

Korr.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Vedtagelse af udkast til udtalelse

Udkastet til udtalelse vedtoges enstemmigt: 36 for, 0 imod og 0 hverken/eller.

12. Decharge for 2008: Det Europæiske Politiakademi
LIBE/7/01126

2009/2127(DEC) SEK(2009)1089[27] – C7-0198/2009
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.722v02-00

AM – PE431.081v01-00
Korr.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Vedtagelse af udkast til udtalelse

Udkastet til udtalelse vedtoges enstemmigt: 36 for, 0 imod og 0 hverken/eller.

13. Decharge for 2008: Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative 
Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex)
LIBE/7/01132

2009/2128(DEC) SEK(2009)1089[28] – C7-0199/2009
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar (S&D) PA – PE430.723v02-00

AM – PE431.080v01-00
Korr.: CONT – Véronique Mathieu (PPE)
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 Vedtagelse af udkast til udtalelse

Udkastet til udtalelse vedtoges enstemmigt: 36 for, 0 imod og 0 hverken/eller.

13a. Udkast til betænkninger om visum til længerevarende ophold: 
procedurespørgsmål

Ordføreren, Carlos Coelho, indledte punktet vedrørende sine to udkast til 
betænkninger. Som følge af Lissabontraktatens ikrafttræden var begge betænkninger 
kommet til at henhøre under samme procedure (den fælles beslutningsprocedure). Han 
foreslog derfor at samle de to betænkninger om visum til længerevarende ophold.

Repræsentanten for det spanske formandskab, Eugenio Burgos Nieto, og for 
Kommissionen, Hendrik Nielsen, erklærede, at deres institutioner ville støtte en 
samling af betænkningerne. Udvalget godkendte ordførerens forslag. Ordføreren 
meddelte, at der ville blive rundsendt en samlet udgave inden udløbet af fristen for 
indgivelse af ændringsforslag.

De næste skridt:

 Fremsendelse af samlet udgave af de to betænkninger

 Frist for ændringsforslag: den 18. januar 2010 kl. 12.00

14. Retten til tolkning og oversættelse i straffesager

* 2009/0101(CNS) KOM(2009)0338 - C7-0133/2009

 Første drøftelse og behandling af medlemsstaternes forslag til direktiv

Baronesse Sarah Ludford (ALDE), ordfører for Kommissionens forslag til Rådets 
rammeafgørelse om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager, der nu var 
blevet fremsat som et medlemsstatsinitiativ til et direktiv om retten til tolke- og 
oversætterbistand i straffesager, fremlagde situationsrapporten og meddelte, at de 
mundtlige forespørgsler, som var blevet indgivet til næste mødeperiode, var blevet 
opført på dagsordenen, og understregede, at Rådet kun havde indledt 
lovgivningsproceduren i forbindelse med initiativet til direktiv og ikke med den 
dertilhørende beslutning. I denne forbindelse meddelte ordføreren, at Den Juridiske 
Tjeneste ville blive anmodet om en udtalelse.

Repræsentanten for det spanske formandskab, Luís Aguilera Ruiz, fremlagde forslaget
til direktiv, og Kommissionen ved Caroline Morgan fremlagde denne holdning.

Carmen Romero López (S&D) tog ordet. Den Juridiske Tjeneste meddelte, at den ville 
fremsende skriftligt svar på de punkter, som ordføreren havde rejst.

De næste skridt:

 Snarlig indledning af den almindelige lovgivningsprocedure

15. Specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder, der har 
tilknytning til Osama bin Laden, al-Qaeda-organisationen og Taliban
LIBE/7/00294
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* 2009/0055(CNS) KOM(2009)0187 – C7-0011/2009

Ordfører: Emine Bozkurt (S&D)
Korr.: LIBE –
Udtalelser: AFET – Afgørelse: ingen udtalelse

JURI (AL) 
–

Luigi Berlinguer (S&D) AL – PE430.917v01-00

 Drøftelse i udvalget om anmodningen til Domstolen om at annullere Rådets 
forordning (EF) nr. 1286/2009 af 22. december 2009 (ved at bevare virkningerne)

Ordføreren, Emine Bozkurt (S&D), gav et overblik over de skridt, som Europa-
Parlamentet allerede har taget, nemlig anmodningen til Retsudvalget og Europa-
Parlamentets Juridiske Tjeneste om en evaluering af retsgrundlaget for et sådant 
forslag i henhold til Lissabontraktaten samt Europa-Parlamentets beslutning af 16. 
december til støtte for synspunktet om, at et ændringsforslag til forordning (EF) nr. 
881/2002 om indførelse af visse specifikke restriktive foranstaltninger mod visse 
personer og enheder, der har tilknytning til Osama bin Laden, al-Qaeda-organisationen 
og Taliban skulle baseres på artikel 75 i TEUF og ikke på artikel 215, stk. 2, i TEUF 
som fremført af repræsentanterne for rådsformandskabet og Kommissionen.

På trods af den tvivl, som Europa-Parlamentet havde rejst, blev ændringsforslaget til 
ovenstående forordning vedtaget den 22. december 2009 ved Rådets forordning (EF) 
nr. 1286/2009 på grundlag af artikel 215, stk. 2, i TEUF.

Ordføreren understregede i denne forbindelse, at det kunne overvejes at indbringe en 
klage for Domstolen i henhold til artikel 263 i TEUF (prøvelse af lovligheden) og 
samtidig bevare retsaktens virkninger, indtil der forelå en erstatning for den, og at 
LIBE-udvalget burde støtte en eventuel afgørelse fra Retsudvalget om at henstille til 
indbringelse af en klage for Domstolen.

LIBE-udvalget besluttede at støtte en sådan afgørelse, og at foreslå JURI-udvalget at 
henstille til indbringelse af sagen for Domstolen (selv om dette måtte indebære, at 
retsaktens virkninger blev bevaret).

16. Procedure for samlet ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse

* 2007/0229(CNS) KOM(2007)0638 – C6-0470/2007

 Situationsrapport om arbejdet i Rådet

Formanden gav ordet til den spanske formandskab ved Valentín Dueñas Jiménez, der 
kort resumerede, hvad der var sket med hensyn til dette direktiv i høringsproceduren i 
under de seneste formandskabsperioder. Repræsentanten for det spanske formandskab 
erklærede, at Spanien ønskede at forsøge at nå frem til en aftale om direktivet i tæt 
samarbejde med Europa-Parlamentet. Kommissionen repræsenteret ved Diane Schmitt 
tog ordet for at præcisere nogle spørgsmål vedrørende direktivets anvendelsesområde 
og bekræftede, at Kommissionen var villig til at fremme denne sag i tæt samarbejde 
med de øvrige institutioner.
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17. Internationale aftaler (EU-USA om personlisteoplysninger, EU-USA "TFTP", ...)

 Første drøftelse
Da de formelle tekster ikke forelå (eftersom Kommissionens tjenestegrene endnu ikke 
havde leveret en oversættelse), blev dette punkt på dagsordenen udsat til næste møde i 
LIBE-udvalget.

18. Diverse

Der var ingen sager under dette punkt på dagsordenen.

19. Dato for næste møde

Følgende møder blev meddelt:
 Den 26. januar 2010 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)
 Den 26. januar 2010 kl. 9.00-12.30 og kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)
 Den 27. januar 2010 kl. 9.00-12.30 (Bruxelles)

Mødet hævet kl. 18.05.
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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 (*)

Sophia in 't Veld (VP), Salvatore Iacolino (VP), Kinga Göncz (VP)

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

Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, 
Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Jeanine Hennis-Plasschaert, Timothy 
Kirkhope, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate 
Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Renate Weber

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

Alexander Alvaro, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Franziska Keller, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Iliana 
Malinova Iotova, Stavros Lambrinidis, Petru Constantin Luhan, Krisztina Morvai, Mariya Nedelcheva, Paulo Rangel, Raül Romeva i 
Rueda, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro

187 (2)

193 (3)

46 (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 Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Laitinen (Frontex) 4 and 5

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

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 taċ-'Chairman'/ 
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Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

Kûchler, Giglio, Mesborn, Burgos Nieto (Presidency), Aguilera Ruiz (Presidency), Dueñas Jiménez (Presidency)

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

Deka, Pariat, Gariazzo, Dobo, Grau, Capeyron, Murran, Soares, Nielsen , Morgan, Schmitt

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

FR Permanent 
Representation

Sylvan

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 ohra/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

Alvargonzalez, Speiser, Locati

Lemarchal, Panzetti, Sisättö, Dahl

Rasmussen, Marzocchi

Robert, Sidenius

Tamburini

Wild, Healy, de Jong
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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/ 
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