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Fiskeriutskottet

PECH_PV(2011)0615_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 15 juni 2011 kl. 15.00–18.30

och den 16 juni 2011 kl. 9.00–12.30
BRYSSEL

Sammanträdet inleddes onsdagen den 15 juni 2011 kl. 15.00 med utskottets ordförande, 
Carmen Fraga Estévez, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslistan PECH_OJ(2011)0615v01

Föredragningslistan godkändes med följande ändringar:

Under punkt 4 i föredragningslistan följdes behandlingen av ändringsförslag direkt av 
en omröstning om förslaget till betänkande.

En extra punkt diskuterades på begäran av Guido Milana (S&D, IT) efter punkt 12.

2. Justering av protokollen från sammanträdena den

24–25 maj 2011 PE 464.979v01-00

Protokollen justerades.

3. Meddelanden från ordföranden

Se ovannämnda ändring av föredragningslistan.

4. Nuvarande och framtida förvaltning av fiske i Svarta havet

PECH/7/03014 2010/2113(INI)
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Föredragande: Iliana Malinova Iotova (S&D) PR – PE460.964v01-00
AM – PE464.729v01-00
DT – PE454.713v01-00

Ansv. utsk.: PECH

• Behandling av ändringsförslag

Följande yttrade sig: Iliana Malinova Iotova, Ioannis A. Tsoukalas, F.Donatella 
(GD MARE)

Omröstning: Förslaget till betänkande antogs enhälligt med 20 röster för.

5. Fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i 
partnerskapsavtalet om fiske mellan EG och Republiken Kap Verde

PECH/7/05901 2011/0097(NLE) KOM(2011)0228

Föredragande: Pat The Cope Gallagher (ALDE) PR – PE464.993v01-00
Ansv. utsk.: PECH –
Rådg. utsk.: DEVE – Charles Goerens (ALDE)

BUDG –

• Behandling av förslag till betänkande
• Beslut om tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

Följande yttrade sig: Pat the Cope Gallagher, Alain Cadec, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Maria do Céu Patrão Neves, Isabella Lövin, Anna Manoussopoulou (GD 
MARE)

Beslut: Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20 juni 2011 kl. 12.00

6. Grönbok: Från utmaningar till möjligheter: Mot ett gemensamt strategiskt 
ramverk för EU:s finansiering av forskning och innovation

PECH/7/05888 2011/2107(INI) KOM(2011)0048

Föredragande 
av yttrande:

Jarosław Leszek Wałęsa (PPE) PA – PE464.738v02-00

Ansv. utsk.: ITRE – Marisa Matias (GUE/NGL) PR – PE464.836v01-00
Rådg. utsk.: BUDG – Carl Haglund (ALDE) PA – PE464.899v01-00

EMPL –
ENVI – Beslut: inget yttrande
IMCO –
REGI – Hermann Winkler (PPE) PA – PE465.040v01-00
AGRI – Giovanni La Via (PPE) PA – PE464.822v01-00
PECH –
CULT –
JURI –
LIBE –
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FEMM – Britta Thomsen (S&D) PA – PE465.037v01-00
SEDE –

 Behandling av förslag till yttrande
 Beslut om tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

Följande yttrade sig: Jarosław Leszek Wałęsa, Struan Stevenson, Maria do Céu 
Patrão Neves, Iliana Malinova Iotova, Isabella Lövin, Carmen Fraga Estévez, Jacques 
Fuchs (GD RTD)

Beslut: Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20 juni 2011 kl. 12.00

7. Diskussion med en företrädare för kommissionen om fiskeavtal med tredjeländer 
och pågående förhandlingar

INOM STÄNGDA DÖRRAR

8. Samordnarnas sammanträde

INOM STÄNGDA DÖRRAR – se rekommendationer i bilagan.

* * * 
Sammanträdet ajournerades kl. 18.10 och återupptogs torsdagen den 16 juni 2011 kl. 9.00 

med utskottets ordförande, Carmen Fraga Estévez, som ordförande.

* * * 

9. Bekämpa olagligt fiske på global nivå – EU:s roll

PECH/7/03557 2010/2210(INI)

Föredragande: Isabella Lövin (Verts/ALE) PR – PE464.787v01-00
DT – PE454.745v01-00
DT – PE462.523v01-00

Ansv. utsk.: PECH –
Rådg. utsk.: DEVE – Maurice Ponga (PPE) PA – PE460.908v01-00

ENVI – Anna Rosbach (ECR) AD – PE454.686v02-00
AM – PE462.889v01-00

 Diskussion med sakkunniga

Följande yttrade sig: Isabella Lövin, Rebecca Lent (direktör, internationella frågor vid 
NOAA), Masanori Miyahara (huvudrådgivare till Japans fiskerimyndighet), Jean-
Pierre Vergine (GD MARE), Carmen Fraga Estévez, Josefa Andrés Barea, Ulrike 
Rodust, Struan Stevenson 

Beslut: Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20 juni 2011 kl. 12.00
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10. Konventionen om bevarande och förvaltning av det fria havets fiskeresurser i 
södra Stilla havet

PECH/7/05613 2011/0047(NLE) 08135/2011 – C7-0098/2011

Föredragande: Carmen Fraga Estévez (PPE) PR – PE466.969v02-00
Ansv. utsk.: PECH –
Rådg. utsk.: ENVI – Beslut: inget yttrande

 Behandling av förslag till betänkande
 Beslut om tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

Följande yttrade sig: Carmen Fraga Estévez, Roberto Cesari (GD MARE)

Beslut: Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag: 20 juni 2011 kl. 12.00

11. Föredragning av kommissionen om EU-organet för marknadsbevakning av 
fiskeri- och vattenbruksprodukter 

Följande yttrade sig: Christian Rambaud (GD MARE), João Ferreira, Josefa Andrés 
Barea, Carmen Fraga Estévez 

12. Redogörelse för fiskeriutskottets delegationsresa till Gdansk (Polen) den 18–
20 maj 2011  

Följande yttrade sig: Carmen Fraga Estévez, Jarosław Leszek Wałęsa

13. Övriga frågor

Diskussion på begäran av Guido Milana (S&D, IT) om kommissionens svar på hans 
skriftliga fråga om risken för radioaktiva fiskkonserver.

Följande yttrade sig: Guido Milana, Michael Flueh (GD SANCO), Christian 
Rambaud (GD MARE), Isabella Lövin, Carmen Fraga Estévez

14. Ordförandens meddelanden beträffande samordnarnas beslut

Utskottet godkände de rekommendationer som samordnarna utfärdade vid sitt 
sammanträde den 15 juni 2011 (se bilaga).

15. Datum och plats för nästa sammanträde

12 juli 2011 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)
13 juli 2011 kl. 9.30–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

*** Sammanträdet avslutades kl. 11.50. ***
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BILAGA

Samordnarnas sammanträde

Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 17.30–18.30 (inom stängda dörrar)

Bryssel

REKOMMENDATIONER

1. Beslut om vilket förfarande som ska tillämpas

1.1. Betänkanden

1.1.1. Godkännanderapport om det nya protokollet till fiskepartnerskapsavtalet med 
Guinea Bissau

Tilldelades ALDE-gruppen för 0 poäng.

1.1.2. Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning 
(EG) nr 302/2009 om en flerårig återhämtningsplan för blåfenad tonfisk i östra 
Atlanten och Medelhavet
PECH/7/06257
KOM(2011)0330 2011/0144(COD)
RÅDGIVANDE UTSKOTT: ENVI/7/06258

Tilldelades Verts/ALE-gruppen för 0 poäng.

1.2. Inkomna handlingar (för kännedom)

1.3.1. Meddelande från kommissionen om samråd om fiskemöjligheter
KOM(2011)0298

Ingen åtgärd.

1.3.2. Meddelande från kommissionen om översyn av hur bestämmelserna i direktiv 
2003/88/EG fungerar med avseende på arbetstagare ombord på sjögående 
fiskefartyg
KOM(2011)0306

Ingen åtgärd.

2. Utfrågningar

2.1. En utfrågning som ska hållas den 10 eller 11 oktober om socioekonomisk hållbarhet 
och lösningar för småskaligt fiske och kustfiske i EU inom ramen för den 
gemensamma fiskeripolitiken +
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2.2. En utfrågning som ska hållas den 22 eller 23 november om reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken – förvaltningen av fiskeresurserna och fiskeflottan +

2.3. En utfrågning som ska hållas i januari 2012 (men inom ramen för programmet och 
budgeten för 2011) om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken –
förvaltningen av fiskeresurserna och fiskeflottan

Den 16 juni kommer rådgivarna från de politiska grupperna att sammanträda med 
sekretariatet för att komma framåt i frågan om organisationen av dessa tre utfrågningar 
(särskilt den första) och besluta hur man bäst kan utnyttja de 14 återstående möjligheterna att 
täcka utgifterna för gästdeltagare under programmet för 2011.

Så snart föredragande och skuggföredragande har utsetts för de olika lagstiftningsförslagen 
inom ramen för reformen av den gemensamma fiskeripolitiken, bör dessa föredragande och 
skuggföredragande ges en framträdande roll i organisationen av dessa utfrågningar.

3. Delegationer

3.1. Delegationsresa till Bulgarien (14–16 juli 2011)

S&D-samordnaren ville uttrycka sin stora besvikelse över de andra politiska gruppernas låga 
deltagande i denna delegationsresa, trots att man hade kommit överens om den och planerat 
den långt i förväg.

3.2. Användning av platser som tilldelats de olika politiska grupperna, i enlighet med 
kvoterna för 2011, för deltagande i de fyra återstående delegationsresorna (till 
Bulgarien, Seychellerna och – med förbehåll för beviljande av presidiet – ICCAT
Istanbul och WCPFC Palau)

Det fanns fortfarande två outnyttjade platser för EFD-gruppen att resa med PECH-utskottet 
under 2011 (en inom EU och en utanför EU).

Med hänsyn till att platsen att resa utanför EU hade tilldelats denna grupp enligt ett 
rotationssystem bland de mindre grupperna som överenskommits av de stora grupperna har 
EFD-gruppen uppmanats att låta den grupp som enligt systemet står näst i tur, dvs. 
Verts/ALE-gruppen, utnyttja denna plats.

Förutsatt att EFD-gruppen skriftligen bekräftar att gruppen instämmer i detta beslut, kommer 
Verts/ALE-gruppen att erbjudas möjligheten att utse en kandidat som reser med inom eller 
utanför EU på en av de fyra återstående delegationsresorna.

Så snart uppgifterna om antalet deltagare i var och en av dessa delegationer var fullständiga, 
skulle en formell begäran sändas till parlamentets presidium om beviljande av 
delegationsresor till ICCAT Istanbul i november och till WCPFC Palau i december.

4. Införlivande i gemenskapslagstiftningen av rekommendationer eller beslut som 
antagits inom ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer 

De politiska grupperna enades om att hädanefter inta en enhetlig hållning i fråga om 
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införlivande i gemenskapslagstiftningen av rekommendationer eller beslut som antagits inom 
ramen för regionala fiskeriförvaltningsorganisationer, på grundval av en villkorsbetingad men 
systematisk delegering av befogenhet till kommissionen enligt artikel 290 i fördraget, utom då 
starka politiska hänsyn kräver något annat.

5. Anordnande av en interparlamentarisk sammankomst, med företrädare för de 
nationella parlamenten, för att diskutera förslagen om reformen av den 
gemensamma fiskeripolitiken 

Sekretariatet skulle fortsätta med anordnandet av denna interparlamentariska sammankomst 
och siktade på att den skulle hållas företrädesvis i februari 2012.

***
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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 (*)

Carmen Fraga Estévez (1-2), Struan Stevenson (1-2), Alain Cadec (1-2), Guido Milana (1-2)

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

Josefa Andrés Barea (1-2), Antonello Antinoro (1-2), Kriton Arsenis (1), Pat the Cope Gallagher (1), João Ferreira (1-2), Marek Józef 
Gróbarczyk (1-2), Iliana Malinova Iotova (1-2), Werner Kuhn (1-2), Isabella Lövin (1-2), Gabriel Mato Adrover (1-2), Maria do Céu 
Patrão Neves (1-2), Britta Reimers (1-2), Crescenzio Rivellini (1-2), Ulrike Rodust (1-2), Catherine Trautmann (1), Jarosław Leszek 
Wałęsa (1-2)

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

Izaskun Bilbao Barandica (1), Luis Manuel Capoulas Santos (1), Chris Davies (1), Sławomir Witold Nitras (1), Raül Romeva i Rueda 
(1-2), Antolín Sánchez Presedo (1-2), Ioannis A. Tsoukalas (1)

187 (2)

193 (3)

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

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

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 15.6.2011
(2) 16.6.2011
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

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

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

Mauro Belardinelli, Ouarda Bensouag

Vasilios Mylonas

Miriam Schoeps

Thomas Robertson, Bartlomiej Telejko

Michael Earle

Seyne Torres



PE467.144v01-00 10/10 PV\870400SV.doc

SV

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

Philippe Musquar, Marilia Crespo, Ollivier Giménez-Espinos, Maria Luisa Iennaco, Saulius Milius, Jesús Pardo, Claudio Quaranta, 
Jérémie Réquis, Daniel Voces De Onaíndi González

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

Ana Paula Soares

* (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


