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Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskās komitejas koordinatori 2018. gada 10. oktobrī pieņēma zināšanai to, ka iestāžu 
sarunu gaitā par priekšlikumu direktīvai par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū LESD 
53. panta 1. punkts un 62. pants pievienoti LESD 114. pantam, kas bija ierosinātais juridiskais 
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pamats. Tādēļ Juridiskā komiteja saskaņā ar Reglamenta 39. panta 2. punktu ir nolēmusi 
pārbaudīt minētā priekšlikuma juridisko pamatu un jo īpaši ierosinātos iespējamos 
papildinājumus.

Komiteja iepriekš minēto jautājumu izskatīja 2018. gada 10. decembra sanāksmē.

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 2016. gada 14. septembrī nāca klajā ar tiesību akta priekšlikumu par ES 
autortiesību noteikumu, tostarp direktīvas par autortiesībām digitālajā vienotajā tirgū, 
modernizēšanu. Padome 2018. gada 25. maijā saņēma pilnvaras sarunām1.

Komisijas sākotnēji ierosinātais juridiskais pamats bija Līguma par Eiropas Savienības 
darbību (LESD) 114. panta 1. punkts, kas ir vispārējais juridiskais pamats attiecībā uz 
pasākumiem dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanai iekšējā tirgus jomā. Īstenojot iepriekš 
minētās Padomes pilnvaras, priekšlikumam pievienoja divus jaunus juridiskos pamatus: 
LESD 53. panta 1. punktu un 62. pantu, un Komisija ir piekritusi šīm pilnvarām2. 

Parlaments 2018. gada 12. septembrī balsoja par priekšlikumu direktīvai par autortiesībām 
digitālajā vienotajā tirgū un pieņēma tā pilnvaras3 sarunām ar 438 balsīm par šo priekšlikumu 
un pilnvarām. Pamatojoties uz to, Parlamenta sarunu grupa 2018. gada 2. oktobrī sāka sarunas 
ar Padomi un Komisiju, lai pabeigtu teksta izstrādi un pieņemtu direktīvu.

Saistībā ar notiekošajām iestāžu sarunām ir svarīgi noteikt, vai ierosinātā juridiskā pamata 
papildināšana ar LESD 53. panta 1. punktu un 62. pantu ir pamatota. LESD 62. pants ir daļa 
no nodaļas par pakalpojumiem un paredz, ka LESD 51.–54. pants attiecas uz jautājumiem, 
kurus reglamentē nodaļa par pakalpojumiem. LESD 53. panta 1. punkts ir juridiskais pamats 
direktīvu pieņemšanai saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru. LESD 53. panta 1. punktu, 
ko izmanto kopā ar LESD 62. pantu, var izmantot kā juridisko pamatu direktīvu pieņemšanai 
pakalpojumu jomā. 

II —Attiecīgie Līguma panti

LESD 114. panta teksts ir šāds:
114. pants

(bijušais EKL 95. pants)

1. Ja vien Līgumi neparedz ko citu, turpmāk izklāstītos noteikumus piemēro, lai sasniegtu 
26. pantā noteiktos mērķus. Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas 
procedūru pēc apspriešanās ar Ekonomikas un sociālo lietu komiteju paredz pasākumus, lai 
tuvinātu dalībvalstu normatīvos vai administratīvos aktus, kuri attiecas uz iekšējā tirgus 
izveidi un darbību.

2. Šā panta 1. punktu nepiemēro fiskāliem noteikumiem, kā arī noteikumiem, kas saistīti ar 

1 2017. gada 31. jūlija dokuments Nr. 9134/18.
2 Juridiskās komitejas priekšsēdētājs ar 2018. gada 23. oktobra vēstuli nosūtīja 

Juridiskajam dienestam pieprasījumu sniegt juridisku konsultāciju.
3 P8_TA(2018)0337.
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personu brīvu pārvietošanos vai nodarbinātu personu tiesībām un interesēm.

3. Šā panta 1. punktā paredzētajos priekšlikumos, kas attiecas uz veselības aizsardzību, 
drošību, vides aizsardzību un patērētāju tiesību aizsardzību, Komisija par galveno uzskata 
augstu aizsardzības līmeni, īpašu uzmanību pievēršot visiem atklājumiem, kas pamatojas uz 
zinātnes faktiem. Saskaņā ar attiecīgām pilnvarām arī Eiropas Parlaments un Padome tiecas 
sasniegt šo mērķi.

4. Ja pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome, tikai Padome vai Komisija ir noteikusi 
saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata par vajadzīgu atstāt spēkā savus 
noteikumus 36. pantā minēto būtisko iemeslu dēļ vai nolūkā aizsargāt vidi vai darba vidi, tā 
dara Komisijai zināmus šos noteikumus, kā arī pamatojumu to atstāšanai spēkā.

5. Turklāt, neskarot 4. punktu, ja pēc tam, kad Eiropas Parlaments un Padome, tikai Padome 
vai Komisija ir noteikusi saskaņošanas pasākumu, kāda dalībvalsts uzskata, ka tai jāievieš 
savi noteikumi, kas pamatojas uz jauniem zinātnes datiem vides vai darba vides aizsardzības 
jomā un ir saistīti ar īpašu problēmu, kas šai dalībvalstij radusies pēc saskaņošanas 
pasākuma paredzēšanas, tā dara Komisijai zināmus plānotos noteikumus, kā arī pamatojumu 
to ieviešanai.

6. Komisija sešos mēnešos pēc 4. un 5. punktā minētās paziņošanas apstiprina vai noraida 
attiecīgos valsts noteikumus, iepriekš pārbaudot, vai tie nav patvaļīgas diskriminācijas 
līdzeklis vai slēpts ierobežojums tirdzniecībā starp dalībvalstīm un nerada šķēršļus iekšējā 
tirgus darbībai.

Ja šajā laikā Komisija lēmumu nav pieņēmusi, 4. un 5. punktā minētos valsts noteikumus 
uzskata par apstiprinātiem.

Komisija var informēt attiecīgo dalībvalsti, ka šajā punktā minēto laiku var vēl pagarināt uz 
laiku līdz sešiem mēnešiem, ja to attaisno jautājuma sarežģītība un cilvēku veselība netiek 
apdraudēta.

7. Ja saskaņā ar 6. punktu dalībvalstij ļauj atstāt spēkā vai ieviest savus noteikumus, 
atkāpjoties no saskaņošanas pasākuma, Komisija tūlīt pārliecinās, vai ir jāiesaka 
pielāgošanās šim pasākumam.

8. Ja kāda dalībvalsts norāda uz kādu īpašu veselības aizsardzības problēmu jomā, kur 
iepriekš noteikti saskaņošanas pasākumi, tā vērš uz to Komisijas uzmanību, un Komisija tūlīt 
pārliecinās, vai ir jāierosina Padomei attiecīgi pasākumi.

9. Atkāpjoties no 258. un 259. pantā minētās procedūras, Komisija un jebkura dalībvalsts var 
tieši griezties Eiropas Savienības Tiesā, ja uzskata, ka cita dalībvalsts nepareizi īsteno šā 
panta piešķirtās pilnvaras.

10. Iepriekš minētajos saskaņošanas pasākumos vajadzības gadījumā paredz drošības 
klauzulu, kas ļauj dalībvalstīm viena vai vairāku 36. pantā minētu un ar ekonomiku nesaistītu 
iemeslu dēļ veikt provizoriskus pasākumus, attiecībā uz kuriem kontroli īsteno Savienība.

LESD 53. panta 1. punktā ir noteikts:
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53. pants
(bijušais EKL 47. pants)

1. Lai personām būtu vieglāk sākt un izvērst darbības kā pašnodarbinātām personām, 
Eiropas Parlaments un Padome saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru pieņem 
direktīvas, kas nosaka diplomu, apliecību un citu oficiālu kvalifikācijas apliecinājuma 
dokumentu savstarpēju atzīšanu, kā arī normatīvo un administratīvo aktu noteikumu 
koordināciju dalībvalstīs saistībā ar darbību sākšanu un izvēršanu kā pašnodarbinātām 
personām.

LESD 62. panta teksts ir šāds:
62. pants

(bijušais EKL 55. pants)

Šā Līguma 51. līdz 54. panta noteikumi attiecas uz visiem šajā nodaļā izskatītajiem 
jautājumiem [nodaļa „Pakalpojumi”].

III - Tiesas judikatūra par juridiskā pamata izvēli

Ar Tiesas judikatūru ir iedibināts, ka “Kopienas tiesību akta juridiskā pamata izvēle ir jābalsta 
uz objektīviem faktoriem, kurus Tiesa var pārbaudīt, — tostarp uz tiesību akta mērķi un 
saturu”4. The choice of an incorrect legal basis may therefore justify the annulment of the act 
in question.

Ja, izskatot tiesību aktu, atklājas, ka tam ir divi mērķi vai ka tam ir divas komponentes, un 
viena no tām ir identificējama kā galvenā vai dominējošā, bet otra ir tikai pakārtota, tad šis 
pasākums jābalsta uz vienu juridisko pamatu, proti, uz to, ar ko saistīts galvenais vai 
dominējošais mērķis vai komponente5. Tikai izņēmuma gadījumos, ja tiek konstatēts, ka 
tiesību aktam vienlaikus ir vairāki mērķi vai vairākas nedalāmi saistītas komponentes, no 
kurām neviena nav sekundāra un netieša attiecībā pret citu, šāds tiesību akts būs jābalsta uz 
dažādiem atbilstīgiem juridiskajiem pamatiem, ar nosacījumu, ka tie attiecīgās procedūras 
ietvaros ir saderīgi. 6   

IV — Atbilstīgā juridiskā pamata analīze un noteikšana, ņemot vērā priekšlikuma 
mērķi un saturu, Parlamenta pilnvaras un Padomes pilnvaras

LESD 53. panta 1. daļas un 62. panta iespējamā pievienošana LESD 114. panta ir tieši izteikta 
Padomes pilnvarās.

Vispirms būtu jānorāda, ka 17. panta mērķis ir grozīt Direktīvu 96/9/EK un Direktīvu 

4 Lieta C-45/86 Komisija/Padome (Vispārējās tarifa preferences), Recueil 1987, 1439. lpp., 
5. punkts; lieta C-440/05 Komisija/Padome, 2007. gada Krājums, I-9097. lpp.; lieta C-
411/06, Komisija/Parlaments un Padome, 2009. gada Krājums, I-7585. lpp.

5 Lieta C-137/12 Komisija/Padome, EU:C:2013:675, 53. punkts; lieta C-411/06 
Komisija/Parlaments un Padome, EU:C:2009:518, 46. punkts un tajā minētā judikatūra; 
lieta C-490/10, Parlaments/Padome, EU:C:2012:525, 45. punkts; lieta C-155/07, 
Parlaments/Padome, EU:C:2008:605, 34. punkts.

6 Lieta C-300/89 Komisija/Padome (Titanium Dioxide), EU:C:1991:244, 17.–25. punkts.
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2001/29/EK, kuras abas ir balstītas uz līdzīgu trīs apsveramo juridisko pamatu kombināciju. 
Par grozošā tiesību akta juridiskajiem pamatiem nosakot tos pašus ekvivalentus, kas ir 
grozāmo tiesību aktu pamatā, šķiet, ka pieeja no formālā aspekta ir piemērota.

Ņemot vērā teksta saturiskos aspektus un teksta mērķi un saturu, kā arī Komisijas 
priekšlikumu, Padomes vai Parlamenta attiecīgās pilnvaras, ir skaidrs, ka teksta mērķis ir 
reglamentēt autortiesības un ar tām saistītos aspektus, taču tas attiecas uz digitālo vienoto 
tirgu, jo īpaši tiešsaistes pakalpojumiem. Tiesību akta piemērošanas joma attiektos arī uz 
noteikumiem, “kuru mērķis ir nodrošināt labi funkcionējošu tirgu darbu un citu tiesību 
objektu izmantošanai”7 , ko veic saistībā ar “komerciāla rakstura darbībām”8, ko citu starpa 
“sniedz pret atlīdzību”9 tiešsaistes satura koplietošanas pakalpojumu sniedzēji.

Šā priekšlikuma mērķis, kā tas ir noteikts 1. panta 1. punktā, ir “tālāk saskaņot Savienības 
tiesības, ko iekšējā tirgus satvarā piemēro autortiesībām un blakustiesībām, jo īpaši ņemot 
vērā aizsargāta satura digitālu izmantošanu un pārrobežu izmantošanu. Ar to paredz arī 
noteikumus par izņēmumiem un ierobežojumiem, par licenču atvieglojumiem, kā arī 
noteikumus, kuru nolūks ir nodrošināt darbu un citu tiesību objektu izmantošanai labi 
funkcionējošu tirgu” [izcēlums pievienots].

Darbu un citu tiesību objektu šādu izmantošanu jo īpaši uzskata par „pakalpojumu” LESD 57. 
panta b) punkta nozīmē, proti, par komerciālu darbību, ko parasti sniedz, saņemot par to 
atlīdzību.

Tas jo īpaši attiecas uz Komisijas priekšlikuma 13. pantu, kurš saskaņā ar paskaidrojuma 
rakstu “informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējiem, kas lielā apjomā glabā un dara 
piekļūstamus savu lietotāju augšupielādētus darbus un citus tiesību objektus, nosaka 
pienākumu veikt atbilstīgus un samērīgus pasākumus, kuri nodrošinātu ar tiesību īpašniekiem 
slēgto nolīgumu darbību un pakalpojumos liegtu pieejamību saturam, ko sadarbībā ar 
pakalpojumu sniedzējiem identificējuši tiesību īpašnieki”.

Viens no Padomes un Parlamenta tekstu galvenajiem punktiem arī  ir 13. pants par aizsargāta 
satura izmantošanu, ko veic tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzēji, kuri cenšas 
novērst tā dēvētās „vērtības atšķirības”, t. i., panākt pareizo līdzsvaru starp autoru un 
izpildītāju saņemto atlīdzību un interneta platformu gūto peļņu, autoriem un izpildītājiem 
padarot savus darbus pieejamus.  Padomes pilnvaru 2. panta 5. punktā interneta platformas ir 
definētas kā “informācijas sabiedrības kopīgošanas pakalpojumu sniedzēji”, kuru galvenais 
mērķis vai viens no galvenajiem mērķiem ir saglabāt un nodrošināt sabiedrībai piekļuvi lielam 
to lietotāju augšupielādēto darbu vai citu tiesību objektu apjomam, kurus tas organizē un 
veicina peļņas gūšanas nolūkā.” Saskaņā ar Padomes teksta 13. pantu šiem pakalpojumu 
sniedzējiem piemēro noteikumus, kas reglamentē nosacījumus, saskaņā ar kuriem tie sniedz 
pakalpojumus, tādējādi ietekmējot to uzņēmējdarbības modeli.

Parlamenta pilnvarās šis pakalpojumu sniedzējs, arī definēts kā “tiešsaistes satura 
kopīgošanas pakalpojumu sniedzējs” 10, ir “informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzējs, 

7 1. pants.
8 LESD 57. panta b) punkts.
9 Nodaļa, kurā ir iekļauts LESD 57. pants.
10 2. pants – 4.b punkts (jauns).
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kura viens no galvenajiem mērķiem (un kura īstenošanu pakalpojums optimizē un peļņas 
nolūkā reklamē) ir saglabāt un nodrošināt publisku piekļuvi ievērojamam daudzumam ar 
autortiesībām aizsargātu darbu vai citu aizsargātu tiesību objektu, ko ir augšupielādējuši tā 
lietotāji”. Pamatojoties uz Parlamenta teksta 13. panta 1. punktu, platformām būtu pienākums 
slēgt licencēšanas nolīgumus ar tiesību īpašniekiem.

Parlamenta pilnvarās ir paredzēts papildu pienākums tiešsaistes satura kopīgošanas 
pakalpojumu sniedzējiem un tiesību subjektiem godprātīgi sadarboties, lai nodrošinātu, ka 
neatļautie aizsargātie darbi vai citi tiesību objekti nav pieejami to pakalpojumos, ja tiesību 
subjekts atsakās noslēgt licences līgumu11. Gadījumā, ja šī sadarbība izraisa nepamatotu 
satura izņemšanu, tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu sniedzējiem jāievieš sūdzību un 
kompensācijas mehānismi, kas ir pieejami lietotājiem12. 

Ir skaidrs, ka 13. pants ir viens no svarīgākajiem Parlamenta teksta un priekšlikuma kopumā 
noteikumiem. Parlamenta pilnvarās paredzētie pasākumi ietver būtiskus papildinājumus 
tiešsaistes satura sadales pakalpojumu sniedzēju darbības modeļiem.

Ar Padomes tekstu pakalpojumu sniedzējiem tiktu uzlikts pienākums īstenot efektīvus un 
samērīgus pasākumus, lai novērstu, ka to pakalpojumos ir pieejami konkrēti darbi vai tiesību 
subjekti13. Turklāt tiem būtu jānosaka pienākums likvidēt vai atspējot piekļuvi šiem darbiem 
un novērst to turpmāku pieejamību. Šādi pasākumi ir paredzēti, lai ņemtu vērā pakalpojumu 
raksturu un apjomu, jo īpaši to, vai tos sniedz mikrouzņēmums vai mazs uzņēmums.14 
Turklāt Padomes tekstā ir paredzēts pienākums tiešsaistes satura kopīgošanas pakalpojumu 
sniedzējiem un tiesību īpašniekiem sadarboties citam ar citu. Tiešsaistes satura kopīgošanas 
pakalpojumu sniedzējiem jāievieš sūdzību un kompensācijas mehānismi, kas ir pieejami šo 
pakalpojumu lietotājiem. Ir arī jāparedz ieinteresēto personu dialogs.15

Šie noteikumi un mehānismi, kas tiek paredzēti ar 13. pantu, ir viens no galvenajiem 
regulējuma aspektiem tekstā. Šķiet, ka tie nav uzskatāmi par otršķirīgiem vai ar papildu 
raksturu, aplūkojot priekšlikumu kopumā.

Turklāt 10. pants par sarunu mehānismu paredz izveidot kārtību diskusijām, lai atvieglotu 
sarunas par audiovizuālo darbu izmantošanu tiešsaistē starp pusēm, kuras saskaras ar 
grūtībām, kas saistītas ar tiesību licencēšanu, mēģinot noslēgt nolīgumu par to, kā darīt 
pieejamus audiovizuālos darbus pieprasījumvideo pakalpojumu jomā. Šis noteikums 
nepārprotami attiecas uz sistēmu, kurā pakalpojumi tiek sniegti iekšējā tirgū. Turklāt 
Parlamenta tekstā ir paredzēts, ka tiek veicināts dialogs starp autoru, producentu, 
pieprasījumvideo platformu un citu ieinteresēto personu pārstāvju organizācijām, lai 
audiovizuālo darbu pieejamību veicinātu pieprasījumvideo pakalpojumos.

11. pants par preses izdevumu aizsardzību attiecībā uz izmantošanu tiešsaistē piešķir 
izdevējiem autortiesības “informācijas sabiedrības pakalpojumu sniedzēju preses publikāciju 

11 13. pants – 2.a punkts (jauns)
12 13. panta 2.b punkts (jauns)
13 13. panta 1. un 4. punkts.
14 13. panta 5. punkts.
15 13. panta 6.–8. punkts
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digitāla izmantošanai”16.  Šis noteikums regulē informācijas sabiedrības pakalpojumu 
sniedzēju preses izdevumu izmantošanu tiešsaistē. Tāpat kā 13. pants, tas ir daļa no IV 
sadaļas, kas attiecas uz “pasākumiem, lai izveidotu labi funkcionējošu autortiesību tirgu” un 
daļēji attiecas uz pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem iekšējā tirgū.

Visi iepriekš minētie noteikumi, šķiet, veido vienu no Komisijas priekšlikuma un gan EP, gan 
Padomes tekstu galvenajiem aspektiem, bet otrs to nozīmīgs aspekts ir Savienības tiesību aktu 
par autortiesībām un blakustiesībām turpmāka saskaņošana.

V — Secinājums un ieteikums

Iepriekš minētie Parlamenta un Padomes tekstos iekļautie noteikumi priekšlikumā 
neapšaubāmi ir galvenie, un to mērķis ir regulēt pakalpojumu sniegšanas nosacījumus iekšējā 
tirgū. Šis mērķis nav otršķirīgs salīdzinājumā ar to Savienības tiesību aktu saskaņošanu, kurus 
piemēro autortiesībām un blakustiesībām. Tieši pretēji, šie divi mērķi ir saistīti un ir tiešā 
saskarsmē.

Piedāvātais LESD 53. pants ir iekļauts nodaļā „Tiesības veikt uzņēmējdarbību” un paredz 
direktīvu pieņemšanu normatīvo un administratīvo aktu noteikumu koordinācijai dalībvalstīs. 
Turklāt LESD 62. pants nodaļā „Pakalpojumi” paredz, ka 53. pants attiecas uz visiem 
minētajā nodaļā reglamentētajiem jautājumiem. Jānorāda, ka šie divi panti ir nodrošinājuši 
juridisko pamatu vairākām direktīvām intelektuālā īpašuma jomā: Direktīvai 96/9/EK,17 
Direktīvai 2000/31/EK,18 Direktīvai 2001/29/EK,19 Direktīvai 2006/115/EK,20 Direktīvai 
2006/116/EK,21 Direktīvai 2010/13/ES,22 Direktīvai 2012/28/ES,23 Direktīvai 
2014/26/ES.24

Šīs juridiskā pamata analīzes pamatā ir Parlamenta un Padomes pilnvaras.  Varētu būt 
nepieciešama juridiskā pamata turpmāka analīze, ja iestāžu sarunu rezultātā tiktu būtiski 
mainīts priekšlikums, jo īpaši mērķis reglamentēt pakalpojumu sniegšanas nosacījumus 
iekšējā tirgū. 

16 11. pants — 1. punkts.
17 Direktīva par datubāžu tiesisko aizsardzību (OV L 77, 27.3.96., 20. lpp.).
18 Direktīva par dažiem informācijas sabiedrības pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo 

īpaši elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū (OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.).
19 Direktīva par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas 

sabiedrībā (OV L 167, 22.6.2001., 10. lpp.).
20 Direktīva par nomas tiesībām un patapinājuma tiesībām, un dažām blakustiesībām 

intelektuālā īpašuma jomā (OV L 376, 27.12.2006., 28. lpp.).
21  Direktīva par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas 

sabiedrībā (OV L 372, 22.6.2006., 12. lpp.).
22 Direktīva par to, lai koordinētu dažus dalībvalstu normatīvajos un administratīvajos 

aktos paredzētus noteikumus par audiovizuālo mediju pakalpojumu sniegšanu OV L 95, 
15.4.2010., 1. lpp.).

23 Direktīva par dažiem atļautiem nenosakāmu autortiesību subjektu darbu izmantošanas 
veidiem (OV L 299, 27.10.2012., 5. lpp.).

24 Direktīva par autortiesību un blakustiesību kolektīvo pārvaldījumu un muzikālo darbu 
tiesību lietošanai tiešsaistē daudzteritoriālo licencēšanu iekšējā tirgū (OV L 84, 
20.3.2014., 72. lpp.).
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Juridiskās komiteja vienbalsīgi savā 2018. gada 10. oktobra sanāksmē 25 attiecīgi nolēma, ka 
LESD 53. panta 1. punkta un 62. panta pievienošana LESD 114. pantam, kas bija ierosinātais 
juridiskais pamats, iestāžu sarunu gaitā par priekšlikumu direktīvai par autortiesībām 
digitālajā vienotajā tirgū atbilst priekšlikuma mērķim un attiecīgajai judikatūrai. 

Ar cieņu

Pavel Svoboda

(Attiecas uz tekstu visās valodās.)

25 Galīgajā balsošanā piedalījās: Pavel Svoboda (priekšsēdētājs), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux  (priekšsēdētāja vietniece), Axel Voss (atzinuma sagatavotājs), Joëlle 
Bergeron, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad 
Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, 
Axel Voss, Tiemo Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, 
Luis de Grandes Pascual.


