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EVROPSKÝ PARLAMENT 2014 - 2019

Podvýbor pro lidská práva

DROI_PV(2012)0707_1

ZÁPIS
ze schůze konané dne 7. července 2014 od 18:00 do 18:30

BRUSEL

Schůze byla zahájena v pondělí 7. července 2014 v 18:00 a předsedala jí Barbara 
Lochbihlerová, předchozí předsedkyně podvýboru pro lidská práva.

1. Volba předsedy/předsedkyně

Barbara Lochbihlerová připomněla poslancům: 

a) cíl schůze, kterým je ustavit předsednictvo výboru zvolením 
předsedy/předsedkyně a čtyř místopředsedů/místopředsedkyň v souladu 
s článkem 204 jednacího řádu

b) postup voleb s tím, že nejdřív proběhne volba předsedy/předsedkyně a poté 
zvolení čtyř místopředsedů/místopředsedkyň

Barbara Lochbihlerová oznámila jména náhradníků za řádné členy podvýboru 
a vyzvala k předložení nominací na předsedu/předsedkyni podvýboru. 

Richard Howitt ze skupiny S & D navrhl za kandidátku na předsedkyni Elenu 
Valencianovou (S & D/ES), která nominaci přijala. Předsedkyně ujistila přítomné, že 
kandidátka řádně vyplnila prohlášení o finančních zájmech. Vzhledem k tomu, že 
nebyly další nominace, Barbara Lochbihlerová prohlásila, že kandidátka byla zvolena 
aklamací. 

Barbara Lochbihlerová požádala Elenu Valencianovou, aby se ujala předsednictví. 



PE536.136v01-00 2/7 PV\1030964CS.doc

CS

2. Volba místopředsedů/místopředsedkyň

Předsedkyně vyzvala k nominacím na 1. místopředsedu/místopředsedkyni podvýboru. 

Andrzej Grzyb ze skupiny PPE navrhl Cristiana Predu (PPE/RO), který nominaci 
přijal. Předsedkyně ujistila přítomné, že kandidát řádně vyplnil prohlášení 
o finančních zájmech. Vzhledem k tomu, že nebyly další nominace, předsedkyně 
prohlásila, že kandidát byl zvolen aklamací.  

Předsedkyně požádala Cristiana Predu, aby zaujal místo vedle ní. 

Předsedkyně vyzvala k nominacím na 2. místopředsedu/místopředsedkyni podvýboru. 

Charles Goerens ze skupiny ALDE navrhl Fernanda Mauru Barandiarána (ALDE/ES), 
který nominaci přijal. Předsedkyně ujistila přítomné, že kandidát řádně vyplnil 
prohlášení o finančních zájmech. Vzhledem k tomu, že nebyly další nominace, 
předsedkyně prohlásila, že kandidát byl zvolen aklamací. 

Předsedkyně požádala Fernanda Mauru Barandiarána, aby zaujal místo v čele. 

Předsedkyně vyzvala k nominacím na 3. místopředsedu/místopředsedkyni podvýboru. 

Andrzej Grzyb ze skupiny PPE navrhl Lászlóa Tőkése (PPE/HU), který nominaci 
přijal. Předsedkyně ujistila přítomné, že kandidát řádně vyplnil prohlášení 
o finančních zájmech. Vzhledem k tomu, že nebyly další nominace, předsedkyně 
prohlásila, že kandidát byl zvolen aklamací. 

Předsedkyně požádala Lászlóa Tőkése, aby zaujal místo vedle ní. 

Předsedkyně vyzvala k nominacím na 4. místopředsedu/místopředsedkyni podvýboru. 

Judith Sargentiniová ze skupiny Verts navrhla Barbaru Lochbihlerovou (Verts/DE), 
která nominaci přijala. Předsedkyně ujistila přítomné, že kandidátka řádně vyplnila 
prohlášení o finančních zájmech. Vzhledem k tomu, že nebyly další nominace, 
předsedkyně prohlásila, že kandidátka byla zvolena aklamací. 

Předsedkyně požádala Barbaru Lochbihlerovou, aby zaujala místo vedle ní. Kolegové 
poděkovali bývalé předsedkyni za práci, kterou vykonala ve funkci předsedkyně. 

3. Sdělení předsedkyně týkající se harmonogramu schůzí ve zbývající části roku 
2014

Předsedkyně oznámila, že schůze koordinátorů v rámci schůze předsednictva se bude 
konat ve Štrasburku dne 15. července. Během této schůze bude stanoven 
harmonogram schůzí podvýboru DROI ve zbývající části roku 2014 a jazykový režim 
členů podvýboru DROI. 
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4. Datum a místo konání příští schůze

Brusel 11. září 2014

Schůze skončila v 18:20. 



PE536.136v01-00 4/7 PV\1030964CS.doc

CS

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Elena Valenciano Martínez-Orozco (P), Cristian Dan Preda (1st VP), Maura Barandiarán (2d VP) , László Tőkés (3d VP), Barbara 
Lochbihler (4th VP)

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

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Ignazio Corrao, Andi-Lucian Cristea, Mark Demesmaeker, Charles Goerens, Kinga Gál, Andrzej 

Grzyb, Hans-Olaf Henkel, Carlos Jiménez Villarejo, Tereza Jimenez Becerril Barrio, Andrey Kovatchev, David Martin, Miroslav 

Mikolásik, Pier Antonio Panzeri, Soraya Post, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marie-Christine Vergiat, Josef Weidenholzer

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

Arne Gericke, Judith Sargentini, Charles Tannock, Ruža Tomašić

200 (2)

206 (3)

Arne Lietz, Alojz Peterle

53 (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/Točka dnevnog reda/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)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
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/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/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/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/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/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS Gonzato

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/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
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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/Tajništva klubova zastupnika/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

Orsagova

Bataille

MunoaDe Jong

Fisera

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/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/Ured glavnog tajnika/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/Glavna uprava/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 EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Duch

Aguiriano, Huber

Huluban
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Lucente

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/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

Opacic, Oikarinen, Palladino, Nuttin, Bobes, Csaszi, Logofatu, Rounio, Lacher, Andersson

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

Nyary-Banlaki

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Predsjednik/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/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/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/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


