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Põhiseaduskomisjon
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PROTOKOLL
Koosolek 19. veebruaril 2020 kell 10.00–12.00 (koordinaatorite koosolek) ja 14.30–18.30

BRÜSSEL

Koosolek avati kolmapäeval, 19. veebruaril 2020 kell 14.42 esimees Antonio Tajani juhatusel.

Osalejaid teavitati õiguslikel põhjustel (õigus eraelu puutumatusele), et koosolekut filmitakse 
ja see edastatakse otseülekandena internetis.

1. Päevakorra kinnitamine AFCO_OJ PE647.145v01-00

Päevakord kinnitati.

2. Juhataja teadaanded

Juhataja edastas järgmised teadaanded, mille põhiseaduskomisjon heaks kiitis:

• fraktsioon PPE teeb ettepaneku määrata AFCO-komisjoni arvamuse „Euroopa 
vahistamismääruse rakendamine ja liikmesriikidevahelised üleandmismenetlused“ 
koostajaks Paulo Rangel;

• fraktsioon PPE teeb ettepaneku määrata AFCO-komisjoni arvamuse „Üldsuse 
juurdepääs dokumentidele (kodukorra artikli 122 lõige 7) – 2016.–2018. aasta 
aruanne“ koostajaks Loránt Vincze;

• fraktsioon S&D teeb ettepaneku määrata AFCO-komisjoni arvamuse „ELi 
demokraatia, õigusriigi põhimõtte ja põhiõiguste mehhanismi loomine“ koostajaks 
Włodzimierz Cimoszewicz;
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• seoses esimehe kirja vormis arvamusega AFET- ja INTA-komisjoni ühise raporti 
kohta, milles käsitletakse volitusi läbirääkimiste pidamiseks Ühendkuningriigiga, 
teatati AFCO-komisjonile 31. jaanuaril, et sellist ühisraportit EI koostata. Selle 
asemel käsitletakse seda teemat fraktsioonide resolutsiooniga, millesse kaasatakse 
parlamendikomisjonid mitteametlikult, AFET-komisjoni esimehele 3. veebruariks 
saadetava panuse kaudu. AFCO-komisjoni panus esitati AFCO-komisjoni esimehe 3. 
veebruari kirjas AFET-komisjoni esimehele. Euroopa Parlament võttis vastu 
resolutsiooni Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigiga uue partnerluse üle 
peetavate läbirääkimiste kavandatud mandaadi kohta Strasbourgis 12. veebruaril 
2020.

3. Juhataja teadaanded koordinaatorite soovituste kohta

Vastavalt soovitustele, mille koordinaatorid esitasid oma 28. jaanuari 2020. aasta 
koosolekul, kiitis põhiseaduskomisjon heaks järgmised otsused.

a) Raportid

Koordinaatorid leppisid kokku, et taotlevad esimeeste konverentsi luba ja jaotavad 
järgmised raportid:

Muud kui seadusandlikud algatusraportid (INI)

• „Parlamendi algatusõigus“, fraktsioon PPE (raportöör veel määramata);

• „Euroopa Parlamendi valimiste kokkuvõte“ (sealhulgas selliste küsimuste 
käsitlemine nagu riikidevahelised nimekirjad ja esikandidaadid), fraktsioon Renew 
Europe, soovitatud raportöör Pascal Durand;

• „Kodanikega peetavad dialoogid ja kodanike osalemine ELi otsustusprotsessis“, 
fraktsioon GUE/NGL (raportöör veel määramata);

• „ELi eetikaorgani loomine“, fraktsioon Verts/ALE (soovitatud raportöör Daniel 
Freund);

Seadusandlikud algatusraportid (INL)

• „Valimisseaduse reform“ (hiljem, pärast valimiste kokkuvõtet käsitlevat raportit, ja 
tingimusel, et on selge ülevaade Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel kokku lepitud 
teksti praeguse ratifitseerimisprotsessi seisust), fraktsioon S&D (raportöör veel 
määramata);

Rakendamisraportid

• „Hinnang Euroopa Liidu lepingu artikli 50 rakendamisele“, fraktsioon PPE 
(soovitatud raportöör Danuta Hübner).

b) Sõltumatute väljapaistvate isikute komitee 
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Koordinaatorid otsustasid esitada esimeeste konverentsile järgmised kaks kandidaati: 
Lorenzo Cesa ja Christine Verger.

c) Ombudsmani põhikiri

Koordinaatorid leppisid kokku, et raportöör alustab koos variraportööridega uut 
dialoogi nõukogu ja komisjoniga, et jõuda mitteametlikule kokkuleppele, mille põhjal 
saaks koostada uue raporti, mis viiks parlamendi uue ettepanekuni. Seoses 
petitsioonikomisjoni taotlusega osaleda nõukoguga peetavatel läbirääkimistel leidsid 
koordinaatorid, et petitsioonikomisjonil puudub konkreetne pädevus, mis õigustaks 
tema osalemist nõukoguga peetavates aruteludes.

Vastavalt soovitustele, mille koordinaatorid esitasid oma 19. veebruari 2020. aasta 
koosolekul, kiitis põhiseaduskomisjon heaks järgmised otsused.

a) Nimetamised

• Koordinaatorid leppisid kokku, et arvamuse koostamine ECON-komisjoni raporti 
„Makromajandusliku õigusraamistiku läbivaatamine, et parandada selle mõju 
Euroopa reaalmajandusele ning otsuste tegemise läbipaistvust ja demokraatlikku 
vastutust“ kohta tehakse ülesandeks fraktsioonile GUE/NGL, kes ei ole arvamuse 
koostajat veel esitanud. AFCO-komisjon taotleb kodukorra artikli 57 (kaasatud 
komisjon) kohaldamist;

• koordinaatorid leppisid kokku mitte taotleda luba algatusraporti koostamiseks teemal 
„Liberaalse demokraatia kaitse / ELi demokraatlik projekt“, kuna parlament 
moodustab suure tõenäosusega erikomisjoni, mis tegeleb välise sekkumisega 
Euroopa Parlamendi valimistesse ja mille mandaat võib olla vastuolus raporti 
teemaga;

• koordinaatorid leppisid kokku määrata arvamuse koostamine AFET/INTA raporti 
„Tulevased suhted Ühendkuningriigiga“ kohta fraktsioonile PPE, arvamuse 
koostajaks esitati Danuta Hübner.

b) Lähetused

• Koordinaatorid leppisid kokku, et Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ametisse 
(ENISA) kavandatud lähetus jäetakse ära. ENISA direktor kutsutakse arvamuste 
vahetusele mõnel hilisemal põhiseaduskomisjoni koosolekul;

• koordinaatorid leppisid samuti kokku, et lähetus Poolasse lükatakse edasi käesoleva 
aasta teise poolde seoses 10. ja võimalik et ka 24. mail toimuvate presidendivalimiste 
kampaaniaga.

4. Koosolekute protokollide kinnitamine:

4. detsember 2019 PV – PE645.019v01-00
9. detsember 2019 PV – PE645.034v01-00
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Protokollid kinnitati.

5. Euroopa Liidu 2021. aasta üldeelarve

AFCO/9/02499

Põhiseaduskomisjon pidas arvamuste vahetuse eelarvekomisjoni ELi 2021. aasta 
eelarve pearaportööri Pierre Larrouturouga eelarvemenetluse peamiste väljakutsete üle 
2021. aastal, mis on uue mitmeaastase finantsraamistiku esimene aasta.

Lisaks esimees Antonio Tajanile ja pearaportöör Pierre Larrouturoule võtsid sõna 
järgmised parlamendiliikmed: Loránt Vincze, Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Damian Boeselager, Gerolf Annemans.

6. 2021. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Arvamuse koostaja: Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

Vastutav: BUDG Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

Esimees ja arvamuse koostaja Antonio Tajani tutvustas arvamuse projekti ja tegi 
ettepaneku AFCO-komisjoni töö ajakava kohta.

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 25. veebruar 2020 kell 17.00.

Lisaks esimees Antonio Tajanile võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Domènec 
Ruiz Devesa, Damian Boeselager.

7. Aruanne, mis käsitleb põhiõiguste olukorda Euroopa Liidus aastatel 2018–2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Arvamuse koostaja: Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

Vastutav: LIBE Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

Esimees ja arvamuse koostaja Antonio Tajani tutvustas arvamuse projekti ja tegi 
ettepaneku AFCO-komisjoni töö ajakava kohta. 

Muudatusettepanekute esitamise tähtajaks määrati 24. veebruar 2020 kell 17.00.

Lisaks esimees Antonio Tajanile võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Charles 
Goerens (teine aseesimees), Markéta Gregorová.
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*** Hääletus ***

8. Euroopa tasandi erakonnad ja poliitilised sihtasutused: suunised kodanike 
rühmade taotluste läbivaatamiseks

AFCO/9/02409

AFCO-komisjoni kodukorra töörühma poolt kinnitatud projekti tutvustamine ja 
vastuvõtmine

Kodukorra töörühma esimees Rainer Wieland tutvustas suuniseid kodanike rühmade 
taotluste läbivaatamiseks (Euroopa tasandi erakondade või poliitiliste sihtasutuste liidu 
aluseks olevatele väärtustele vastavuse kontrollimiseks). 

Põhiseaduskomisjon võttis suunised vastu.

Lisaks esimees Antonio Tajanile ja töörühma esimehele Rainer Wielandile võtsid sõna 
järgmised parlamendiliikmed: László Trócsányi, Gerolf Annemans.

*** Hääletuse lõpp ***

Koosolek katkestati kell 16.25 ja see jätkus kell 16.35 esimees Antonio Tajani juhatusel.

9. Arvamuste vahetus Euroopa Komisjoni institutsioonidevaheliste suhete ja 
tulevikusuundade valdkonna asepresidendi Maroš Šefčovičiga

AFCO/9/02497

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni vaheline arvamuste vahetus struktureeritud 
dialoogi raames

Põhiseaduskomisjon pidas arvamuste vahetuse Euroopa Komisjoni 
institutsioonidevaheliste suhete ja tulevikusuundade valdkonna asepresidendi Maroš 
Šefčovičiga See oli tema esimene ilmumine AFCO-komisjoni ette pärast komisjoni 
ametisse asumist. 

Lisaks esimees Antonio Tajanile võtsid sõna järgmised parlamendiliikmed: Danuta 
Maria Hübner.

Gabriele Bischoff (esimene aseesimees) võttis koosoleku juhatamise üle kell 17.06.

Sõna võtsid järgmised parlamendiliikmed: Domènec Ruiz Devesa, Pascal Durand, 
Gwendoline Delbos-Corfield, Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Leila Chaibi, Gabrielle 
Bischoff (esimene aseesimees).
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10. Muud küsimused

Ei olnud.

11. Järgmise koosoleku toimumise aeg ja koht

• 17. märts 2020 kell 9.00–12.30 ja 14.30–18.30 (Brüssel)

Koosolek lõppes kell 17.53.
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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/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Antonio Tajani (P), Gabriele Bischoff (VP), Charles Goerens (VP), Giuliano Pisapia (VP)

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

Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos Corfield, Pascal 
Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz 
Devesa, Jacek Saryusz Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

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

Markéta Gregorová, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

Pierre Larrouturou Point 5

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

Maroš Šefčovič (Vice-President of the European Commission for Interinstitutional Relations and Foresight)

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/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Enrico Forti, Roland Eisenberg, Xabier Atutxa Sarria, Thomas Fich

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

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

Sylvia Hazenbroek (NL Permanent Representation), Louise Volver (DK Permanent Representation)

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/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Cornelia Gheorghiu, Iris Bergmann

José Antonio Gil de Muro Arenas, Francesco Cerasani

Sietse Wijnsma 

Mélanie Vogel 

Timothee Etchecopar

Ralf Packet

Maj Aslett-Rydbjerg

Sarah Nuyts
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του 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

Vanessa Cuevas Herman

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του 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

Ana Maria Fernandez Perles

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 LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Kyriakos Klosidis

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

Tamas Lukácsi, Mihkel Allik

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της 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

José Luís Pacheco, François Némoz-Hervens, Paolo Meucci, Annemieke Beugelink, Carla Carvalho, Petr Novak, Ewelina Błaszczyk-
Adamowicz

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

Olga Arriaga e Cunha

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/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/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/Βουλευτής/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


