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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Aναφορών

PETI_PV(2009)10-19

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
Συνεδρίαση της 19ης Οκτωβρίου 2009, από 7 μ.μ. έως 8.30 μ.μ. (κεκλεισμένων των θυρών)

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Η συνεδρίαση αρχίζει τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009 στις 7.27 μ.μ. υπό την προεδρία της 
Erminia Mazzoni (προέδρου).

1. Έγκριση του σχεδίου ημερήσιας διάταξης (PE 430.329) 

Η ημερήσια διάταξη εγκρίνεται χωρίς τροποποιήσεις.

2. Ανακοινώσεις της προέδρου: Η πρόεδρος ανακοινώνει τα ακόλουθα:

 Αίτημα έγκρισης διερευνητικής επίσκεψης στην Huelva: η πρόεδρος απέστειλε 
επιστολή στον Jerzy Buzek, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την οποία 
τον ενημερώνει για τη διόρθωση του αρχικού αιτήματός της για την έγκριση της 
επίσκεψης (το αίτημα αφορούσε μόνο την Huelva)· η Διάσκεψη των Προέδρων 
ανέβαλε τη λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα έγκρισης της επίσκεψης. 

 Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή για το 2008 (2009/2088 (INI) – Εισηγήτρια: Χρυσούλα Παλιαδέλη 
(S-D): στο προσχέδιο του προγράμματος εργασιών για την Ολομέλεια, η έκθεση είχε 
καταχωρισθεί ως υπαγόμενη στο άρθρο 138 του Κανονισμού (διαδικασία στην 
Ολομέλεια χωρίς τροπολογίες και χωρίς συζήτηση) αντί του άρθρου 205 – το σφάλμα 
αυτό διορθώθηκε. 

 Διαχείριση της διαδικασίας των αναφορών: για την περαιτέρω βελτίωση των 
εργασιών της επιτροπής, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων.

3. Ανακοινώσεις της προέδρου σχετικά με τις αποφάσεις των συντονιστών:

 Υποψήφιοι για τη θέση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: Οι συντονιστές εξέτασαν 
δύο καταγγελίες που υπέβαλε ένας εκ των υποψηφίων, ο κ. José Luis Baró Fuentes, 
και, κατόπιν διαβούλευσης με τη Νομική Υπηρεσία, απεφάνθησαν ότι οι καταγγελίες 
ήταν αβάσιμες και, ως εκ τούτου, απορριπτέες. Ο καταγγέλλων θα ενημερωθεί 
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σχετικώς.
 Η πρόεδρος καταγράφει την παρέμβαση της κ. Margrete Auken επί της διαδικασίας, 

όσον αφορά το γεγονός ότι ορισμένα έγγραφα είναι διαθέσιμα μόνο στα Γαλλικά.

4. Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009:

Η πρόεδρος υπενθυμίζει ότι η προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Ευρωπαίου 
Διαμεσολαβητή δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα στις 10 Σεπτεμβρίου 2009 και 
ότι η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας στον Πρόεδρο του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έληγε τα μεσάνυχτα της 9ης Οκτωβρίου 2009 (σύμφωνα με 
το άρθρο 204 παράγραφος 2 «Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποστηριχθούν από σαράντα 
τουλάχιστον βουλευτές, προερχόμενους από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη. Κάθε βουλευτής 
μπορεί να υποστηρίξει μία μόνο υποψηφιότητα»).

Η πρόεδρος αναφέρεται στην επίσημη επιστολή που έλαβε από τον Πρόεδρο Buzek, στην 
οποία της γνωστοποιεί τα ονόματα των έξι υποψηφίων που είχαν υποβάλει αίτηση για τη 
θέση εντός της προθεσμίας που είχε ανακοινωθεί:

 Jose Luis Baró Fuentes
 Joaquim Bayo Delgado
 Vittorio Bottoli
 Νικηφόρος Διαμαντούρος
 Pierre Yves Monette
 Maximilian Polin

Η πρόεδρος ανακοινώνει ότι ο κατάλογος αυτός συνοδευόταν από πίνακα όπου 
αναγραφόταν ο αριθμός των υπογραφών που συνόδευαν κάθε αίτηση υποψηφιότητας, 
καθώς και ο αριθμός των κρατών μελών από τα οποία προέρχονταν οι υπογράφοντες. Ο 
πίνακας τροποποιήθηκε ελαφρώς μετά την επιβεβαίωση των υπογραφών και η 
ενημερωμένη του μορφή θα επισυναφθεί στα πρακτικά. 

Η πρόεδρος ενημερώνει επίσης τα μέλη ότι ο κ. Joaquim Bayo Delgado απέσυρε την 
υποψηφιότητά του με επιστολή που απέστειλε στις 16 Οκτωβρίου 2009 στον Πρόεδρο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τα μέλη καλούνται να αποφασίσουν επί του παραδεκτού 
των αιτήσεων υποψηφιότητας. 

Παραδεκτές χαρακτηρίζονται οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ακόλουθων υποψηφίων:
 Vittorio Bottoli – 42 έγκυρες υπογραφές από 2 κράτη μέλη·
 Νικηφόρος Διαμαντούρος – 206 έγκυρες υπογραφές από 27 κράτη μέλη·
 Pierre Yves Monette – 124 έγκυρες υπογραφές από 19 κράτη μέλη.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας των ακόλουθων υποψηφίων χαρακτηρίζονται μη παραδεκτές 
διότι δεν συνοδεύονται από τον απαιτούμενο αριθμό υπογραφών:
 Jose Luis Baró Fuentes – παρελήφθησαν 14 υπογραφές μετά τη λήξη της προθεσμίας·
 Maximilian Polin – δεν παρελήφθησαν υπογραφές.

Τα μέλη συμφωνούν να ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι για την απόφαση και να κληθούν 
σε ακρόαση ενώπιον της επιτροπής στις 30 Νοεμβρίου 2009 οι υποψήφιοι εκείνοι των 
οποίων οι αιτήσεις κρίθηκαν παραδεκτές.
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5. Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή το 2009: οργάνωση της ακρόασης των 
υποψηφίων στις 30 Νοεμβρίου 2009

Τα μέλη συμφωνούν να πραγματοποιηθεί η ακρόαση τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2009, στο 
πλαίσιο συνεδρίασης ανοικτής σε όλα τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όλες οι 
πληροφορίες που αφορούν την εκλογή θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο που έχει 
δημιουργηθεί για σκοπό αυτό· με τον τρόπο αυτό, τα μέλη θα έχουν πλήρη ενημέρωση 
για κάθε υποψήφιο, όπως συνέβη και στις προηγούμενες εκλογές, το 2002 και το 2004.

Τα μέλη συμφωνούν κατ’ αρχήν να προβεί κάθε υποψήφιος σε εισαγωγική δήλωση και να 
ακολουθήσει στη συνέχεια γύρος ερωτήσεων και απαντήσεων. Όπως και στο παρελθόν, 
οι υποψήφιοι θα κληθούν να καταθέσουν εκ των προτέρων εγγράφως τις δηλώσεις τους 
στη Γραμματεία, προκειμένου να μεταφραστούν σε όλες τις επίσημες γλώσσες και, 
αμέσως μετά την ακρόαση, να αναρτηθούν στον ειδικό ιστοχώρο.

Τα μέλη εξετάζουν την πρόταση της προέδρου να αποσταλεί στους υποψηφίους 
ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν εγγράφως πριν από την ακρόαση. 
Η ενδεχόμενη ύπαρξη ερωτηματολογίου δεν θα στερήσει από τα μέλη τη δυνατότητα να 
υποβάλουν ερωτήσεις στους υποψηφίους κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Απόφαση 
σχετικά με το ερωτηματολόγιο και το λεπτομερές πρόγραμμα της ακρόασης θα ληφθεί 
κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης των συντονιστών, που έχει προγραμματιστεί 
για τις 4 Νοεμβρίου 2009. 

Λαμβάνουν τον λόγο: Adina-Ioana Vălean, Συλβάνα Ράπτη, Victor Boştinaru, David Lowe 
(Προϊστάμενος Μονάδας) και η πρόεδρος. 

6. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής της προσεχούς συνεδριάσεως 

 Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2009, από 3 μ.μ. έως 6.30 μ.μ., και Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009, 
από 9 π.μ. έως 12.30 μ.μ. στις Βρυξέλλες.

Η συνεδρίαση λήγει στις 7.46 μ.μ..
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Παράρτημα:
ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗ (2009) 

Συγκεντρωτικός πίνακας των υποψηφιοτήτων που παρελήφθησαν*
Κατάσταση ως είχε την 20ή Οκτωβρίου 2009

Ονοματεπώνυμο Υπηκ. Ημ/νία 
αποστολής (*)

Ημ/νία 
παραλαβής
από το ΕΚ (*)

Υπογραφές 
που 
παρελή-
φθησαν

Υπογραφές 
που δεν 
ταυτοποιή-
θηκαν

Υπογραφές μη 
σύμφωνες με το 
άρθρο 204 του 
Κανονισμού 
(*)(**) 

Υπογραφές 
που έγιναν 
δεκτές(*) 
(**)(***) 

Αριθ. 
εκπροσω-
πούμενων 
κρ. μελών
(***)

Απόφαση Επιτροπής 
Αναφορών της 19/10/09 
για το παραδεκτό

BARÓ FUENTES
José Luis

ES 09/10/2009
(σφραγίδα 
ταχυδρομείου)

15/102009
(συμπλήρωση 
φάκελου εκτός 
προθεσμίας)

13/10/2009

16/10/2009

0

14

0 0 0

0

0 Μη παραδεκτή

BAYO DELGADO
Joaquín

ES Διά 
προσκομίσεως

15/10/2009 
(απόσυρση 
υποψηφιότητας) 

09/10/2009 34 11 Δεν 
συγκεντρώ-
θηκε ο 
απαιτούμενος 
αριθμός 
υποστηρικτών

Αποσύρθηκε 15/10/09

BOTTOLI 
Vittorio

IT 09/10//2009 09/10/2009 48 1 5 42 2 Παραδεκτή

ΔΙΑΜΑΝΤΟΥΡΟΣ
Νικηφόρος

GR 09/10/2009

13/10/2009 
(συμπλήρωση
φάκελου εκτός 
προθεσμίας)

09/10/2009 225 3 16 206 27 Παραδεκτή

MONETTE
Pierre Yves

BE Διά 
προσκομίσεως

09/10/2009 134 1 9 124 19 Παραδεκτή

POLIN
Maximilian

IT Ημερομηνία 
δυσανάγνωστη

09/10/2009 0 0 0 0 0 Μη παραδεκτή

* Προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων: 09-10-2009 (η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στην ΕΕ C 216 της 10-09-2009).
** Κάθε βουλευτής μπορεί να υποστηρίξει μία μόνο υποψηφιότητα (άρθρο 204 παράγραφος 2 εδάφιο 2 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
*** Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποστηριχθούν από σαράντα τουλάχιστον βουλευτές, προερχόμενους από δύο τουλάχιστον κράτη μέλη (άρθρο 204 παράγραφος 2 εδάφιο 

1 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)
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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 (*)

Erminia Mazzoni; Chrysoula Paliadeli; Willy Meyer; Carlos José Iturgaiz Angulo; Ágnes Hankiss

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

Elena Băsescu; Pascale Gruny; Jarosław Leszek Wałęsa; Victor Boştinaru; Iliana Malinova Iotova; Adina-Ioana Vălean; Margrete 
Auken; Angelika Werthmann; 

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

Ioannis Tsoukalas; Axel Voss; Kinga Göncz; Sylvana Rapti; 

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)

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

Raya Petrova, Constance Colin, Maria Panagiotou, Despina Manousos, Lara Pace, Siozos Panagiotis, Anna Maria Isky, Magdalena 
Sagin, (MEPs' assistants) 

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 (*)

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 ohra/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 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

Léo Cox, Selvaggio, Georgiopoulou,

Matri,

Airis Meier;

David Batt

Kjell Sevon

Mireia Rovira
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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

Valeria Fiore;

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

Gérard Laprat; Stéphane Huber 

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

Hans Krück; Christos Karamarcos; 

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

David Lowe, Alina Vasile, 

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

Sybille Pecsteen de Buytswerve; Enza Saetta

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/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 'Chairman'/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


