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Eiropas Parlaments
2019-2024

Ārlietu komiteja

AFET_PV(2020)0203_1

PROTOKOLS
Sanāksme 2020. gada 3. februārī plkst. 15.30–17.30

BRISELĒ

Sanāksme tika atklāta pirmdien, 2020. gada 3. februārī, plkst. 15.35 priekšsēdētāja Michael 
Gahler vadībā.

1. Darba kārtības pieņemšana AFET_OJ(2020)0203_1

Darba kārtību pieņēma.

2. Sanāksmes vadītāja paziņojumi

3. Sanāksmes vadītāja paziņojumi par koordinatoru lēmumiem

Saskaņā ar Parlamenta Reglamenta 214. pantu AFET komitejas koordinatoru 
20. janvāra sanāksmes lēmumprojektu saraksts tika augšupielādēts AFET komitejas 
tīmekļa vietnē kopā ar visiem citiem šīs sanāksmes dokumentiem. Tas tiks pievienots 
šodienas sanāksmes protokolam.

4. ES un Kanādas attiecības — pašreizējais stāvoklis un 2019. gada federālo vēlēšanu 
ietekme

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

Aiz slēgtām durvīm

5. Stratēģiskais dialogs ar Eiropas kaimiņattiecību politikas un paplašināšanās 
sarunu komisāru Olivér Várhelyi par atlīdzību, kas iesaistītajām valstīm saskaņā 
ar Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (IPA III) ir paredzēta par 
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2020. gadā uzrādīto sniegumu 

* * *

6. Dažādi jautājumi

7. Nākamās sanāksmes
 2020. gada 19. februārī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 14.30–18.30 (Briselē)
 2020. gada 20. februārī plkst. 9.00–12.30 (Briselē)

* * *
Sanāksme tika slēgta plkst. 16.55
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ĀRLIETU KOMITEJA
KOORDINATORU SANĀKSME

2020. gada 20. janvārī

GALĪGAIS PIEŅEMTO LĒMUMU SARAKSTS

I. SANĀKSMES VADĪTĀJA PAZIŅOJUMI

A. Eiropas Parlamenta iniciatīvas Rietumbalkāniem

Sanāksmes vadītājs informēja koordinatorus par gaidāmo iniciatīvu 
attiecībā uz Rietumbalkānu partneriem, ņemot vērā Eiropas Parlamenta 
2019. gada 24. oktobra rezolūciju par pievienošanās sarunu sākšanu ar 
Ziemeļmaķedoniju un Albāniju. Pēc priekšsēdētāja D. M. Sasoli iniciatīvas 
Eiropas Parlamentā 28. janvārī notiks Rietumbalkānu valstu parlamentu 
priekšsēdētāju samits, kurā piedalīsies darba grupa sadarbībai ar 
Rietumbalkānu valstīm ar reģiona valstu parlamentu priekšsēdētājiem un 
kurš notiks no plkst. 18.00–19.30. 

Sanāksmes vadītājs arī informēja koordinatorus par to, ka Eiropas Komisija 
tuvākajās nedēļās (5. februārī, vēl jāapstiprina) plāno pieņemt pārstrādātu 
paplašināšanās metodiku, un par aicinājumu komisāram ar to iepazīstināt 
AFET komiteju tūlīt pēc tam, kad komisāru kolēģija to būs pieņēmusi.

B. Ārējā ekspertīze – kalendārs

Sanāksmes vadītājs informēja koordinatorus par ārējo ekspertu darba 
rezultātu provizorisko kalendāru, ko koordinatori pieprasīja 4. decembra 
sanāksmē.
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Virsraksts Produkta veids Termiņi
Viltus ziņu un 
dezinformācijas 
apzināšana 
Rietumbalkānos un 
efektīvu apkarošanas 
veidu identificēšana

Salīdzinošs pētījums
2020. gada 1. pusgads, maijs, ja 
iespējams

Līdzsvarota ES 
stratēģija attiecībā uz 
Arktikas reģionu

Padziļināta analīze 2020. gada 1. pusgads 
(iespējams, maijs) 
pirms uzklausīšanas

Transatlantisko 
attiecību stāvoklis

Padziļināta analīze 2020. gada 2. pusgads 
(iespējams, septembra vidū)

ES un Irānas 
attiecības

Padziļināta analīze 2020. gada 2. pusgads 
(pirms ad hoc delegācijas brauciena uz Irānu)

Mākslīgais intelekts 
un klimata pārmaiņas 
– ietekme uz 
starptautiskajām 
attiecībām

Pētījums 2020. gada 2. pusgads

Visaptveroša ES 
stratēģija attiecībā uz 
Āfriku

Seminārs 2020. gada 1. pusgads
gada sākumā un 
pirms delegācijas brauciena uz 
Etiopiju/Sudānu aprīlī

ES stratēģiskās 
suverenitātes 
sasniegšana

Seminārs 2020. gada 2. pusgads

C. Noteikumi par slēgtām koordinatoru sanāksmēm

Sanāksmes vadītājs atgādināja par spēkā esošo vienošanos ar EĀDD par 
formātu sanāksmēm ar AP/PV pirms un pēc Ārlietu padomes (tā sauktajām: 
pirms Ārlietu padomes un pēc Ārlietu padomes sanāksmēm). 

Koordinatori vienojās iekļaut šo noteikumu AFET komitejas Noteikumu 
krājumā (saskaņā ar pielikuma h) punktu). 

D. Izmaiņas AFET komitejas politiskajā sastāvā 

Saistībā ar plenārsēdes balsojumu par Parlamenta komiteju lielumu pēc 
Brexit priekšsēdētājs informēja koordinatorus par jauno politisko vietu 
sadalījumu AFET komitejā, kas stāsies spēkā tūlīt pēc Apvienotās 
Karalistes izstāšanās no ES. 
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E. AFET komitejas prezidija ievēlēšana

Sanāksmes vadītājs mudināja politiskās grupas panākt vienošanos par 
pārējiem AFET komitejas prezidija locekļiem. Koordinatori vienojās, ka šis 
jautājums tiks iekļauts nākamās koordinatoru sanāksmes, kas plānota 
16. martā, darba kārtībā. 

II.LĒMUMI

A.  Uzraugošie un pastāvīgie referenti

 Koordinatori vienojās nākt klajā ar priekšlikumu par uzraugošajiem un 
pastāvīgajiem referentiem attiecībā uz dienvidu kaimiņreģiona valstīm un 
dažiem politiski ļoti nozīmīgiem stratēģiskiem partneriem/valstīm un šo 
priekšlikumu varētu apstiprināt koordinatoru sanāksmē 16. martā.

B. AFET komitejas darba grupu pilnvaras un sastāvs

 Lēmums apstiprināt AFET komitejas darba grupu pilnvaras Austrumu 
partnerības un dienvidu kaimiņreģiona jautājumos, kā izklāstīts 
pielikumos.

 Četru AFET komitejas darba grupu deleģētie priekšsēdētāji ir:
- Ārējās finansēšanas instrumenti – David LEGA (PPE)
- Rietumbalkāni – Tonino PICULA (S&D)
- Austrumu partnerība – Urmas PAET (“Renew Europe”)
- dienvidu kaimiņreģions – Salima YENBOU (Verts/ALE)

C. Lēmumi par procedūrām/iecelšanām

a. Atzinumi

1. 2021. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa
AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)

Atbildīgā komiteja:
BUDG

 Lēmums iecelt Nikos Androulakis (S&D) par atzinuma sagatavotāju, 
novērtējot šo atzinumu ar 2 punktiem.

https://www.europarl.europa.eu/meps/lv/125110/NIKOS_ANDROULAKIS/home
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D. Patstāvīgie ziņojumi

 Koordinatori vienojās noteikt prioritātes AFET komitejas patstāvīgajiem 
ziņojumiem (līdz sešiem), lai tos varētu apstiprināt koordinatoru sanāksmē 
16. martā.

E. Deputātu iecelšana Īpašajā komitejā, kura atbild par EP piekļuvi 
konfidenciālai informācijai KĀDP jomā

 Lēmums iecelt deputātus Īpašajā komitejā saskaņā ar spēkā esošo D'Hondt 
sistēmu: ex-officio priekšsēdētājs, 2 PPE, 1 S&D un 1 RE (un divi aizstājēji: 
1 S&D un 1 Verts/ALE) un iesniegt priekšlikumu Priekšsēdētāju 
konferencei.

F. AFET komitejas novērotāji ES trasta fondu valdēs 

 Lēmums iecelt AFET komitejas pārstāvjus ES trasta fondu valdēs:
- pastāvīgais referents par trasta fondiem (PPE – vārds vēl jāapstiprina) 

visās valdēs
- Madad trasta fonds (Sīrijas bēgļi) – Engin Eroglu (Renew)
- Kolumbijas trasta fonds – Paulo Rangel (PPE)
- ES Bēgļu atbalsta mehānisms Turcijā – Nacho Sanchez Amor (S&D), 
pastāvīgais referents Turcijas jautājumos

G. AFET komitejas novērotāji Eiropas Fonda ilgtspējīgai attīstībai 
(EFIA) stratēģiskajā padomē

 Lēmums iecelt Maria Arena (S&D) par novērotāju Eiropas Fonda 
ilgtspējīgai attīstībai stratēģiskajā padomē.

III. APSPRIEŽAMIE JAUTĀJUMI

1. Turpmākās attiecības ar Apvienoto Karalisti

 Lēmums sagatavot priekšsēdētāja vēstuli kā AFET komitejas ieguldījumu 
grupu rezolūcijā par ierosinātajām pilnvarām sarunās ar Apvienoto 
Karalisti un iesniegt to apstiprināšanai AFET komitejas koordinatoriem.
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2. Plenārsēdes debates par ārlietām

 Koordinatori vienojās, ka priekšsēdētājs paudīs bažas priekšsēdētājam 
D. M. Sasoli par plenārsēžu debašu formātu ar Augsto 
pārstāvi/priekšsēdētāja vietnieku Ž. Borelu.

IV. APAKŠKOMITEJAS

A. DROI
Jautājumu nebija

B. SEDE

1. Patstāvīgie ziņojumi 

 Lēmums apstiprināt SEDE komitejas atzinumu IMCO komitejas 
pastāvīgajam ziņojumam par to, kā tiek īstenota Direktīva 2009/81/EK 
attiecībā uz iepirkumu aizsardzības un drošības jomā un Direktīva 
2009/43/EK attiecībā uz tādu ražojumu sūtījumiem, kas saistīti ar 
aizsardzību (56. pants)

 Sanāksmes vadītājs informēja koordinatorus par komiteju (JURI, 
TRAN, SEDE) vienošanos par sadarbību attiecībā uz mākslīgā 
intelekta ziņojumiem.

V. CITI JAUTĀJUMI

A. AFET komitejas ad hoc delegācijas brauciens uz Zagrebas 
Rietumbalkānu samitu maijā

 Koordinatori tiks informēti par norisēm un Horvātijas prezidentūras 
sniegto atbildi.

B. Priekšlikums izstrādāt ieteikumu Padomei par ES attiecībām ar 
Baltkrieviju (Reglamenta 118. pants)
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 Lēmums lūgt atļauju izstrādāt ieteikumu Padomei par ES attiecībām 
ar Baltkrieviju (118. Pants) un piešķirt šo ziņojumu pastāvīgajam 
referentam Baltkrievijas jautājumos Petras Auštrevičius (“Renew 
Europe”), novērtējot šo ziņojumu ar 0 punktiem.

C.  Verts/ALE grupas pieprasījums nosūtīt AFET komitejas ad hoc 
delegāciju uz Honkongu 

 Lēmums pieprasīt atļauju AFET komitejas ad hoc delegācijas 
braucienam uz Honkongu un ievērot noteiktos diplomātiskos 
standartus (pozitīva Honkongas iestāžu atbilde)

D. S&D grupas pieprasījums nosūtīt AFET komitejas ad hoc delegāciju 
uz Libānu

 Pieprasījums tiks apspriests vēlāk, tiklīdz būs pieejama papildu 
informācija.

E. Nākamā sanāksme

Nākamā koordinatoru sanāksme notiks pirmdien, 2020. gada 16. martā, 
no plkst. 17.30–18.30.
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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



PE647.040v01-00 12/12 PV\1198253LV.docx

LV

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


