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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по международна търговия

INTA_PV(2020)0421_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 21 април 2020 г., 14.00 – 16.00 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 21 април 2020 г., вторник, в 14.03 ч., под 
председателството на Бернд Ланге (председател).

1. Приемане на дневния ред INTA_OJ(2020)0421_1

Дневният ред беше приет без изменения.

2. Одобряване на протоколите от заседанията 

 19 – 20 февруари 2020 г. PV – PE648.356v01-00

Протоколите бяха одобрени.

3. Съобщение на председателя относно решенията, взети от координаторите

Решенията, взети от координаторите на заседанието от 19 февруари 2020 г., са 
включени в протоколите на заседанията на комисията от 19 –
 20 февруари 2020 г. 

Освен това решенията, взети от координаторите на заседанията от 1 и 15 април 
2020 г., са включени в протокола от днешното заседание (приложение I). 
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4. Съобщения на председателя

* * *

Размяна на мнения с Фил Хоган, член на Европейската комисия, отговарящ за 
търговията, относно

5. Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията от 14 март 2020 г. за 
извършване на износ на определени продукти при условие на представяне 
на разрешение за износ

Оратори: Бернд Ланге, Фил Хоган (ЕК), Йорген Варборн, Инма 
Родригес-Пинеро, Карин Карлсбро, Максимилиан Кра, Хейди Хаутала, Еманюел 
Морел, Херт Буржоа. 

6. Действия на ЕС срещу въздействието на COVID-19 върху търговията

Оратори: Бернд Ланге, Фил Хоган (ЕК), Кристоф Ханзен, Катлен Ван Бремпт, 
Самира Рафаела, Маркус Бухайт, Ана Кавацини, Херт Буржоа, Хелмут Шолц, 
Даниел Каспари, Йоахим Шустер, Мари-Пиер Ведрен, Данута Мария Хюбнер, 
Данило Оскар Ланчини, Рафаел Глюксман, Саския Брикмон, Емануил Франгос, 
Масимилиано Салини, Миапетра Кумпула-Натри, Джорди Каняс. 

* * *

*** Време за гласуване ***

7. Решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на 
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския 
съюз и Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от Общо 
споразумение за митата и търговията от 1994 г. относно изменението на 
отстъпките на Швейцария в рамките на СТО за месо, което не е 
претърпяло по-нататъшна обработка след подправянето

INTA/9/01431
*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

Докладчик:
Йорген Варборн (PPE) PR – PE646.756v01-00

AM – PE648.391v01-00
Водеща:

INTA
 Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
 Краен срок за внасяне на измененията: 25 февруари 2020 г., 12.00 ч.

Решение: Приемане на проекта на препоръка (процедура на одобрение) с 39 
гласа „за“; 0 гласа „против“; 0 гласа „въздържал се“.



PV\1203554BG.docx 3/15 PE650.528v01-00

BG

*** Край на гласуването ***

8. Разни въпроси

Оратори: Бернд Ланге, Кристоф Ханзен 

9. Следващи заседания

• Май 2020 г. (датата подлежи на потвърждение)

Заседанието беше закрито в 16.07 ч. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Решения на координаторите на комисията INTA
1 април 2020 г., сряда (при закрити врати)

Видеоконференция

1. Назначаване на докладчици – решение относно процедурата – Доклади

1.1. Препоръки относно преговорите за ново партньорство с Обединеното 
кралство Великобритания и Северна Ирландия (2020/2023(INI))

Решение: възлага се на постоянния докладчик на комисията INTA за Обединеното 
кралство г-н Кристоф ХАНЗЕН (PPE) за 0 точки.

1.2. Продължаване на срока на действие на правото, предоставяно за съвместните 
продукции, както е предвидено в член 5 от Протокола относно 
сътрудничеството в областта на културата към Споразумението за свободна 
търговия между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 
страна, и Република Корея, от друга страна (INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Решение: възлага се на постоянния докладчик на комисията INTA за Корея г-жа Лише 
СХРЕНЕМАХЕР (RE) за 0 точки.

2. Назначаване на докладчици – решение относно процедурата – становища

2.1. Протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и 
нейните държави членки, от една страна, и Централна Америка, от друга 
страна, предвид присъединяването на Република Хърватия към Европейския 
съюз (INTA/9/02543, 2020/0024(NLE))

Решение: възлага се на постоянния докладчик на комисията INTA за Централна 
Америка и Куба г-н Свен ЗИМОН (PPE) за 0 точки.

3. Предложения за резолюция (член 143)

3.1. Предложение за резолюция съгласно член 143 от Правилника за дейността 
относно извънтериториалното прилагане на законодателството на САЩ от 
Тиери Мариани (ID) 

Решение: да се вземе под внимание предложението за резолюция, но да не бъде 
последвано от специфични действия и в съответствие с член 143, параграф 
6 авторът да бъде информиран за решението на комисията.

3.2. Предложение за резолюция съгласно член 143 от Правилника за дейността за 
осъждане на преустановяването на полетите на TAP от режима на Венесуела 
от Нуно Мело, Естебан Гонсалес Понс, Леополдо Лопес Хил (PPE)

Решение: да се вземе под внимание предложението за резолюция, но да не бъде 
последвано от конкретни последващи действия и в съответствие с член 143, 
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параграф 6 да се информира авторът за решението на комисията.

4. Петиции

4.1. Петиция № 0801/2019, внесена от П. Р., с френско гражданство, относно 
необходимостта от включване на мерки за опазване на околната среда в 
търговските споразумения ЕС – Меркосур, с цел предотвратяване на 
обезлесяването 

Решение: да се вземе под внимание тази петиция, по-специално в работата на 
Групата за наблюдение на комисията INTA относно Меркосур, но да не се 
предприемат конкретни последващи действия и да се отговори с писмо на 
комисията по петиции (PETI).

5. Приоритети на комисията в контекста на мерките, свързани с COVID-19

Решение: (1) координаторите постигнаха съгласие комисията по международна 
търговия да проведе срещи с дистанционно участие за предпочитане на 21 
април, 27 май, 24 юни и 6 юли (или — в зависимост от наличието на 
съоръжения за дистанционни заседания — възможно най-близо до тези 
дати); 
(2) координаторите се съгласиха да обсъдят като пръв приоритет в 
заседанията на комисията INTA следните предложения:

 
а) „Регламент за осигуряване на съблюдаването“ (Предложение за 

регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕС) № 654/2014 на Европейския парламент и на Съвета 
относно упражняването на правата на Съюза за прилагане и 
осигуряване на съблюдаването на международните търговски правила 
(2019/0273 (COD)); докладчик Мари-Пиер ВЕДРЕН (Renew); работна 
програма на Комисията за 2020 г., приложение III, приоритетно досие 
№ 78), което следва да бъде финализирано преди лятото 
(преработеният график предстои);

б) контрол на прилагането (и евентуалните промени) на Регламент за 
изпълнение (ЕС) 2020/402 на Комисията от 14 март 2020 г. относно 
COVID-19 за защита на наличността на доставки на лични предпазни 
средства, в който се предвижда, че за период от 6 седмици износът на 
доставки на лични предпазни средства извън ЕС подлежи на 
разрешение за износ;

в) обсъждане и разглеждане на всички други евентуални свързани с 
търговията инициативи в контекста на COVID-19, включително (но не 
само) свързани с преки чуждестранни инвестиции в Европа и 
европейски стратегически активи, както и подготовка за по-широко 
обсъждане на търговската политика след извънредното положение 
във връзка с COVID-19; 

г) гласуване за одобряване на решението на Съвета относно 
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сключването, от името на Съюза, на Споразумението под формата на 
размяна на писма между Европейския съюз и Швейцария във връзка с 
преговорите по член XXVIII от Общо споразумение за митата и 
търговията от 1994 г. относно изменението на отстъпките на 
Швейцария в рамките на СТО за месо, което не е претърпяло по-
нататъшна обработка след подправянето (2019/0196(NLE), докладчик 
Йорген ВАРБОРН (PPE)); 

д) проследяване на работата на други комисии, за които комисията по 
международна търговия реши да допринася под формата на 
становища (по-специално когато комисията INTA е асоциирана 
съгласно член 57), при отлагане гласуването на тези доклади по 
собствена инициатива до края на извънредното положение;

(3) като се има предвид, че поради изключителни обстоятелства и 
времеви ограничения не изглежда възможно да се гласува по официалните 
становища на комисията INTA относно „Препоръка на Европейския 
парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя на 
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност за Западните Балкани в хода на 
подготовката за срещата на високо равнище през 2020 г.“ и „Препоръка на 
Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-председателя 
на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност относно Източното партньорство в 
навечерието на срещата на високо равнище през юни 2020 г.“ преди 
гласуването на комисията по външни работи (AFET), да представи своите 
позиции пред комисията по външни работи под формата на писма от 
докладчиците на комисията по международна търговия (Райнхард 
БЮТИКОФЕР (Verts/ALE) и Маркета ГРЕГОРОВА (Verts/ALE)), включващи 
договорените компромисни изменения, като подчертае пред комисията по 
външни работи, че тези писма следва да бъдат разглеждани като 
становища и надлежно взети предвид;
(4) в допълнение към ограничения брой на официалните заседания на 
комисията по международна търговия с дистанционно участие до лятната 
ваканция, да продължи приоритетната работа на комисията INTA и на 
други заседания, които биха могли да бъдат организирани само на английски 
език, без да са необходими специални средства за заседания от разстояние с 
ресурси за устен превод, като например продължаване (и евентуално 
финализиране) на тристранните срещи относно „Регламента за изделията 
с двойна употреба“ (Предложение за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, 
трансфера, брокерската дейност, техническата помощ и транзита на 
изделия с двойна употреба (преработен текст) (2016/0295 (COD), докладчик 
Клаус БУХНЕР (Verts/ALE); работна програма на Комисията за 2020 г., 
приложение III, приоритетно досие № 76) и заседанията на Групата за 
наблюдение на комисията по международна търговия (INTA) за контрол на 
търговските и инвестиционните преговори/отношения с ключови партньори 
(като САЩ, Китай, Обединеното кралство, Меркосур).

6. Назначаване на докладчици – решение относно процедурата – 
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СТАНОВИЩА

6.1. Укрепване на международната роля на еврото (INTA/9/02648, 2020/2037 
(INI), Водеща: ECON)

Решение: да не се изготвя становище.

6.2. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година – всички 
раздели (Водеща: BUDG)

Решение: да се изготви становище под формата на писмо.

7. Разни въпроси

Решение: (1) да се изпрати писмо (от председателя на комисията по международна 
търговия и от постоянния докладчик на комисията INTA за Обединеното 
кралство) до представителите на Обединеното кралство с искане от тях 
за повече прозрачност в процеса на търговските преговори между ЕС и 
Обединеното кралство;
(2) да се изпрати писмо (от председателя на комисията по международна 
търговия) до Фил Хоган, член на Комисията, отговарящ за търговията, 
относно значението на търговската политика в плана за възстановяване 
след COVID-19 (и ролята на комисията по международна търговия в този 
контекст).

8. Следващо заседание

Решение: следващото заседание на координаторите да се проведе на 15 април 2020 г. 
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Решения на координаторите на комисията INTA

15 април 2020 г., сряда (при закрити врати)
11:00-12:00

Видеоконференция

1. Назначаване на докладчици – решение относно процедурата – доклади

1.1. Въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии, 
участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, 
осъществяван от Европейския съюз, INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Решение: възлага се на групата GUE за 1 точка

2. Назначаване на докладчици – решение относно процедурата – становища

2.1. Недостиг на лекарства — как да се справим с възникващ проблем, Водеща: 
ENVI

Решение: възлага се на PPE за 1 точка.

2.2. Определяне на Многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020, 
INTA/9/02730, 2020/0055(APP)

Решение: да не се представя становище.

2.3. Еквивалентност на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за 
производство на семена от зърнени култури и по отношение на 
еквивалентността на семената от зърнени култури, произведени в Украйна, 
INTA/9/02781, ***I 2020/0053(COD)

Решение: да не се представя становище.

2.4. Годишен доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС 
и Грузия, 2019/2200(INI)

Решение: като се има предвид, че поради извънредни обстоятелства и ограничения във 
времето изглежда не е възможно да се гласува официалното становище на 
комисията INTA относно „Годишен доклад за изпълнението на 
споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия“ преди гласуването в 
комисията по външни работи, да представи позицията си на комисията по 
външни работи под формата на писмо, включващо договорените 
компромиси, като подчертае пред комисията по външни работи, че писмото 
следва да се разглежда като становище и да се взема надлежно предвид. 

3. Структуриран годишен диалог с Комисията: състояние на изпълнението на 
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работната програма на Комисията за 2020 г. и приоритети, които следва да 
бъдат отразени в работната програма на Комисията за 2021 г.

Решение: като се вземат предвид приоритетите, определени от координаторите, и 
размяната на мнения от 20 април с Фил Хоган, член на Комисията, 
секретариатът да подготви предварителен проект на принос на комисията 
INTA, за да се улеснят по-нататъшните обсъждания на предстоящите 
заседания на координаторите с оглед на приемането му преди крайния срок 
на Съвета на председателите на комисии на 20 май.

4. Доклади по собствена инициатива

Решение: да се отложи решението за доклад по собствена инициатива относно 
свързаните с търговията аспекти и последици от избухването на COVID-19 
за следващото заседание на координаторите. 

5. Проучвания

Решение: координаторите възложиха на Генерална дирекция по външни политики на 
ЕС да изготви списък на последните доклади и проучвания относно мерките, 
ограничаващи търговията, предприети в контекста на извънредното 
положение във връзка с COVID-19, с кратко резюме на всеки документ. 
Взето беше решение да се преразгледа въпросът за по-широко проучване след 
преглед на наличния материал.

6. Искания от страна на политическите групи

Решение: 1) да се направи опит за организиране на съвместно заседание на групите за 
наблюдение на комисията по международна търговия, които обхващат 
Африка, с представители на ГД „Търговия“;

2) да се отложи до следващото заседание на координаторите искането на 
GUE/NGL да се започне работа по въпроса за „Международните търговски 
отношения и правила и биологичното разнообразие“;

3) да се проведе евентуална видеоконференция между координаторите и г-н 
Хоган, член на Комисията, отговарящ за търговията, относно свързаните с 
търговията аспекти по време на извънредното положение във връзка с 
COVID-19 и след него (ако е необходимо, след размяната на мнения от 21 
април с г-н Хоган, член на Комисията). 
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Резултати от поименните гласувания

Съдържание

1. Решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на 
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и 
Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от Общо споразумение за 
митата и търговията от 1994 г. относно изменението на отстъпките на Швейцария 
в рамките на СТО за месо, което не е претърпяло по-нататъшна обработка след 
подправянето – 2019/0196(NLE) – Докладчик: Йорген Варборн (PPE) – Приемане на 
проектопрепоръката (процедура на одобрение) ..................................................................11

1.1. Окончателно гласуване ........................................................................................11

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“
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1. Решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза, на 
Споразумението под формата на размяна на писма между Европейския съюз и 
Швейцария във връзка с преговорите по член XXVIII от Общо споразумение за 
митата и търговията от 1994 г. относно изменението на отстъпките на Швейцария 
в рамките на СТО за месо, което не е претърпяло по-нататъшна обработка след 
подправянето – 2019/0196(NLE) – Докладчик: Йорген Варборн (PPE) – Приемане на 
проектопрепоръката (процедура на одобрение) 

1.1. Окончателно гласуване

39 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Mazaly Aguilar

GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Maxette Pirbakas

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Urmas Paet, Marie Pierre Vedrenne

S&D Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, 
Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Anna Cavazzini, Markéta Gregorová

0 -

0 0
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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 (*)

Bernd Lange (P) (*), Iuliu Winkler (2nd VP) (*), Anna Michelle Asimakopoulou (3rd VP) (*), Marie Pierre Vedrenne (4th VP) (*) 

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

Barry Andrews (*), Tiziana Beghin (*), Geert Bourgeois (*), Daniel Caspary, Paolo De Castro (*), Anna Cavazzini (*), Jordi Cañas, 
Arnaud Danjean (*), Nicola Danti (*), Emmanouil Fragkos (*), Markéta Gregorová (*), Enikő Győri (*), Roman Haider (*), Christophe 
Hansen, Heidi Hautala (*), Danuta Maria Hübner, Karin Karlsbro (*), Maximilian Krah (*), Danilo Oscar Lancini (*), Gabriel Mato (*), 
Emmanuel Maurel (*), Maxette Pirbakas (*), Carles Puigdemont i Casamajó (*), Samira Rafaela (*), Inma Rodríguez Piñero (*), 
Massimiliano Salini (*), Helmut Scholz (*), Liesje Schreinemacher (*), Sven Simon (*), Dominik Tarczyński (*), Mihai Tudose (*), 
Kathleen Van Brempt (*), Jörgen Warborn (*), Miroslav Číž (*)

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

Mazaly Aguilar (*), Marek Belka (*), Saskia Bricmont (*), Markus Buchheit (*), Marco Campomenosi, Dita Charanzová (*), Clare 
Daly, Dino Giarrusso, Raphaël Glucksmann (*), Svenja Hahn (*), Herve Juvin (*), Seán Kelly (*), Andrey Kovatchev, Miapetra 
Kumpula Natri (*), Liudas Mažylis (*), David McAllister, Javier Moreno Sánchez, Urmas Paet (*), Joachim Schuster (*), Angelika 
Winzig (*), Juan Ignacio Zoido Álvarez (*)

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)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(*) Remote participation 
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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 (*)

Phil Hogan, Sebastian Kurpas, Bruno Arce Baigorri

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
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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

Pier Giuseppe Rizza, Amélie Giesemann, Kathryn Stack 

Jennifer Dunsmore

Ursa Pondelek, Johanna Lundberg 

Martin Köhler, Marta Ruiz Carnés 

Dietmar Holzfeind 

Andrea Cepova-Fourtoy, Hendrik Theunissen, Lindsay Gilbert, Andrea Guglielmi 

Fabio Amato, Albert Klein 

Antonio Anselmi 

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

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

Pietro Ducci, Raquel de Vicente
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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

Martti Kalaus, Helena Halldorf Romero, Rasma Kaskina, Remi Pierot, Stefania Nardelli, Gabriel Alvarez Recarte, Jose Carlos Engra 
Moreno, Karl Minaire, Malin Lundberg, Thais Zanin de Melo, Aurelie Luc Myriam Wingelinckx, Miriam Orsagova, Paul Marchegay 

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

Ana Cristina Rodrigues, Olga Tuleva

* (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


