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Europos Parlamentas
2019-2024

Užsienio reikalų komitetas

AFET_PV(2020)0203_1

PROTOKOLAS
2020 m. vasario 3 d. 15.30-17.30 val. posėdis

BRIUSELIS

Posėdis pradėtas 2020 m. vasario 3 d., pirmadienį, 15.35 val. pirmininkaujant Michaelui 
Gahleriui.

1. Darbotvarkės tvirtinimasa AFET_OJ(2020)0203_1

Darbotvarkė patvirtinta.

2. Pirmininko pranešimai

3. Pirmininko pranešimai dėl koordinatorių sprendimų

Pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 214 straipsnį sausio 20 d. Užsienio reikalų 
(AFET) komiteto koordinatorių posėdyje priimtų sprendimų sąrašo projektas buvo 
įkeltas į AFET komiteto tinklalapį kartu su kitais posėdžio dokumentais. Jis bus pridėtas 
prie šios dienos posėdžio protokolo.

4. ES ir Kanados santykiai. Dabartinė padėtis ir 2019 m. federalinių rinkimų 
poveikis

Kalbėjo: Michael Gahler, Edita Hrdá, Giuliano Pisapia, Viola Von Cramon-Taubadel, 
Javier Moreno Sánchez.

Uždaras posėdis

5. Strateginis dialogas su už kaimynystę ir plėtrą atsakingu Europos Komisijos 
nariu Olivériu Várhelyi dėl 2020 m. atlygio už rezultatus pagal Pasirengimo 
narystei paramos priemonę (PNPP II)
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* * *

6. Kiti klausimai

7. Kiti posėdžiai
 2020 m. vasario 19 d. 9.00–12.30 val. ir 14.30–18.30 val. (Briuselis)
 2020 m. vasario 20 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

* * *
Posėdis baigtas 16.55 val.
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UŽSIENIO REIKALŲ KOMITETAS
KOORDINATORIŲ POSĖDIS

2020 m. sausio 20 d.

GALUTINIS SPRENDIMŲ SĄRAŠAS

I. PIRMININKO PRANEŠIMAI

A. Europos Parlamento iniciatyvos Vakarų Balkanams

Pirmininkas informavo koordinatorius apie būsimą iniciatyvą, skirtą 
Vakarų Balkanų partneriams, kuri yra tolesnis žingsnis reaguojant į 
2019 m. spalio 24 d. Europos Parlamento rezoliuciją dėl stojimo derybų su 
Šiaurės Makedonija ir Albanija pradžios. Sausio 28 d. 18.00–19.30 val. 
Europos Parlamente Pirmininko D. M. Sassoli iniciatyva vyks Vakarų 
Balkanų parlamentų pirmininkų aukščiausiojo lygio susitikimas, įskaitant 
Vakarų Balkanų darbo grupės posėdį su regiono parlamentų pirmininkais. 

Posėdžio pirmininkas taip pat informavo koordinatorius, kad Europos 
Komisija ateinančiomis savaitėmis (vasario 5 d., dar nepatvirtinta) 
planuoja priimti atnaujintą plėtros metodiką ir kad Komisijos narys buvo 
pakviestas ją pristatyti AFET komitete iš karto po jos patvirtinimo 
Komisijos narių kolegijoje.

B. Išorės ekspertų paslaugos. Kalendorius

Posėdžio pirmininkas informavo koordinatorius apie preliminarų išorės 
ekspertų paslaugų, kurių koordinatoriai prašė gruodžio 4 d. posėdyje, 
kalendorių.
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Pavadinimas Paslaugos rūšis Terminas
Melagingų naujienų ir 
dezinformacijos 
Vakarų Balkanuose 
atpažinimas ir būdų, 
kaip su jomis 
veiksmingai kovoti, 
nustatymas

Lyginamasis tyrimas
2020 m. pirmasis pusmetis, 
gegužės mėn., jei įmanoma

Darni ES Arkties 
strategija

Išsami analizė 2020 m. pirmasis pusmetis 
(tikriausiai gegužės mėn.), 
prieš klausymą

Transatlantinių 
santykių padėtis

Išsami analizė 2020 m. antrasis pusmetis 
(tikriausiai rugsėjo mėn. viduryje)

ES ir Irano santykiai Išsami analizė 2020 m. antrasis pusmetis 
(prieš ad hoc vizitą į Iraną)

Dirbtinis intelektas ir 
klimato kaita. 
Poveikis 
tarptautiniams 
santykiams

Tyrimas 2020 m. antrasis pusmetis

Išsami ES strategija 
Afrikoje

Praktinis seminaras 2020 m. pirmasis pusmetis,
metų pradžioje ir 
prieš delegacijos vizitą į 
Etiopiją / Sudaną balandžio mėn.

ES strateginio 
suverenumo 
užtikrinimas

Praktinis seminaras 2020 m. antrasis pusmetis

C. Uždarų koordinatorių posėdžių tvarka

Pirmininkas priminė galiojantį susitarimą su Europos išorės veiksmų 
tarnyba (EIVT) dėl susitikimų su Komisijos pirmininko pavaduotoju ir 
Sąjungos vyriausiuoju įgaliotiniu, kurie vyksta prieš Užsienio reikalų 
tarybos (angl. FAC) posėdį ir po jo (vadinamieji susitikimai prieš FAC ir 
po FAC), formos. 

Koordinatoriai susitarė įtraukti šią taisyklę į AFET taisyklių rinkinį (pagal 
priedo h punktą). 

D. AFET komiteto politinės sudėties pokyčiai 

Po plenariniame posėdyje vykusio balsavimo dėl Parlamento komitetų 
narių skaičiaus po „Brexit’o“ pirmininkas informavo koordinatorius apie 
naują politinį vietų pasiskirstymą AFET komitete, kuris įsigalios iš karto 
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po Jungtinės Karalystės išstojimo iš ES. 

E. AFET komiteto biuro narių rinkimas

Pirmininkas paragino frakcijas susitarti dėl likusių AFET komiteto biuro 
narių. Koordinatoriai susitarė, kas šis klausimas bus įtrauktas į kito 
koordinatorių posėdžio, kurį planuojama surengti kovo 16 d., darbotvarkę. 

II.SPRENDIMAI

A.  Stebintys ir nuolatiniai pranešėjai

 Koordinatoriai susitarė pateikti pasiūlymą dėl stebinčių ir nuolatinių 
pranešėjų pietinių kaimyninių šalių ir kelių didelio politinio intereso 
strateginių partnerių ir (arba) šalių klausimu, kuriam galėtų būti pritarta 
kovo 16 d. koordinatorių posėdyje.

B. AFET komiteto darbo grupių įgaliojimai ir sudėtis

 Sprendimas patvirtinti AFET komiteto darbo grupių dėl Rytų partnerystės 
ir pietinių kaimyninių šalių įgaliojimus, kaip nurodyta prieduose.

 Keturių AFET komiteto darbo grupių deleguotieji pirmininkai yra šie:
– išorės finansavimo priemonės – David LEGA (PPE),
– Vakarų Balkanai – Tonino PICULA (S&D),
– Rytų partnerystė –  Urmas PAET (RENEW),
– pietinės kaimyninės šalys – Salima YENBOU (Verts/ALE).

C. Sprendimai dėl taikytinų procedūrų ir (arba) paskyrimų

a. Nuomonės

1. 2021 m. biudžeto gairės – III skirsnis
AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)

Atsakingas komitetas:
BUDG

 Nuspręsta nuomonės referentu paskirti Nikosą Androulakisą (S&D) (2 
taškai).

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110
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D. Pranešimai savo iniciatyva

 Koordinatoriai susitarė nustatyti AFET komiteto pranešimų savo 
iniciatyva (daugiausia šeši) prioritetus, kad jie galėtų būti patvirtinti 
kovo 16 d. koordinatorių posėdyje.

E. Specialiojo komiteto dėl EP prieigos prie neskelbtinos informacijos 
bendros užsienio ir saugumo politiko (BUSP) srityje narių skyrimas

 Nuspręsta į Specialųjį komitetą Parlamento narius paskirti pagal dabartinę 
d’Hondto sistemą: pirmininkas pagal užimamas pareigas, 2 PPE nariai, 1 
S&D narys ir 1 RENEW narys (taip pat du pavaduojantys nariai – 1 S&D 
narys ir 1 Verts/ALE narys) ir pateikti pasiūlymą Pirmininkų sueigai.

F. AFET komiteto stebėtojai ES patikos fondų valdybose 

 Sprendimas į ES patikos fondų valdybas paskirti AFET komiteto atstovus:
– nuolatinis pranešėjas patikos fondų klausimais (PPE, pavardė dar 

nepatvirtinta) visose valdybose,
– fondas „Madad“ (Sirijos pabėgėliai) – Engin Eroglu (RENEW),
– Kolumbijos patikos fondas – Paulo Rangel (PPE),
– ES pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė – Nacho Sanchez Amor (S&D), 
– nuolatinis pranešėjas Turkijos klausimais.

G. AFET komiteto stebėtojai Europos darnaus vystymosi fondo (EDVF) 
strateginėje valdyboje

 Sprendimas paskirti Marią Areną (S&D frakcija) stebėtoja Europos 
darnaus vystymosi fondo strateginėje valdyboje.

III. KLAUSIMAI DISKUSIJAI

1. Būsimi santykiai su Jungtine Karalyste

 Sprendimas parengti pirmininko laišką, kuris būtų AFET komiteto indėlis 
į frakcijų rezoliuciją dėl siūlomų derybų su JK įgaliojimų, ir pateikti jį 
AFET komiteto koordinatoriams patvirtinti.
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2. Plenarinio posėdžio diskusijos užsienio reikalų tema

 Koordinatoriai susitarė, kad pirmininkas pareikš Pirmininkui 
D. M. Sassoli susirūpinimą dėl plenarinio posėdžio diskusijų su Sąjungos 
vyriausiuoju įgaliotiniu ir Komisijos pirmininko pavaduotoju J. Borrelliu 
formos.

IV. PAKOMITEČIAI

A. Žmogaus teisių (DROI) pakomitetis
Klausimų nebuvo.

B. Saugumo ir gynybos (SEDE) pakomitetis

1. Pranešimai savo iniciatyva 

 Nuspręsta pritarti SEDE pakomitečio nuomonei, teikiamai dėl Vidaus 
rinkos ir vartotojų apsaugos (IMCO) komiteto pranešimo savo 
iniciatyva dėl Direktyvos 2009/81/EB dėl viešųjų pirkimų gynybos ir 
saugumo srityse ir Direktyvos 2009/43/EB dėl su gynyba susijusių 
produktų siuntimo įgyvendinimo (Darbo tvarkos taisyklių 56 
straipsnis).

 Pirmininkas informavo koordinatorius apie komitetų (Teisės reikalų 
(JURI) komiteto, Transporto ir turizmo (TRAN) komiteto, Saugumo 
ir gynybos (SEDE) pakomitečio) susitarimą dėl jų bendradarbiavimo 
rengiant pranešimus dėl dirbtinio intelekto.

V. KITI KLAUSIMAI

A. AFET komiteto ad hoc delegacija į gegužės mėn. Zagrebe vyksiantį 
Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimą

 Koordinatoriai bus informuojami apie įvykius ir atsakymą iš 
pirmininkaujančios Kroatijos.
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B. Pasiūlymas parengti rekomendaciją Tarybai dėl ES santykių su 
Baltarusija (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis)

 Sprendimas prašyti leisti rengti rekomendaciją Tarybai dėl ES 
santykių su Baltarusija (Darbo tvarkos taisyklių 118 straipsnis) ir 
paskirti šį pranešimą rengti nuolatiniam pranešėjui Baltarusijos 
klausimais Petrui Auštrevičiui (RENEW) (0 taškų).

C.  Verts/ALE frakcijos prašymas leisti AFET komiteto ad hoc 
delegacijai vykti į Honkongą 

 Sprendimas prašyti leisti AFET komiteto ad hoc delegacijai vykti į 
Honkongą ir laikytis nustatytų diplomatinių standartų (Honkongo 
valdžios institucijos sutinka).

D. S&D frakcijos prašymas leisti AFET komiteto ad hoc delegacijai vykti 
į Libaną

 Prašymas bus svarstomas vėliau, kai bus pateikta daugiau 
informacijos.

E. Kitas posėdis

Kitas koordinatorių posėdis vyks 2020 m. kovo 16 d., pirmadienį, 17.30–
18.30 val.
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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 (*)

Michael Gahler (longest serving Member)

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

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Kinga Gál, Andrius Kubilius, David Lega, Vangelis Meimarakis, Francisco José 
Millán Mon, Željana Zovko, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, sAndreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ilhan 
Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel

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

Andrea Bocskor, Andor Deli, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Kris Peeters, Elena Yoncheva, Dragoş Tudorache

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

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

EEAS Adamson, Ploder

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

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Golanski

Siil

Hermans

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

O’Keeffe

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

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

Jutten, Mastrosimone, Peijnenburg, Crespinet

Almqvist
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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

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

Jutten, Mastrosimone, Peijnenburg, Valutyte, Kojelis, Voget, Placzek, Topalova

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

Dubarre, Tengelidou, Canart

* (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


