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PÖYTÄKIRJA
Kokous 21. huhtikuuta 2020 klo 14.00–16.00

BRYSSEL

Puheenjohtaja Bernd Lange avasi kokouksen tiistaina 21. huhtikuuta 2020 klo 14.03.

1. Esityslistan hyväksyminen INTA_OJ(2020)0421_1

Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

2. Kokouspöytäkirjojen hyväksyminen 

 19.–20. helmikuuta 2020 pidetystä kokouksesta PV – PE648.356v01-00

Pöytäkirjat hyväksyttiin.

3. Puheenjohtajan ilmoitukset koordinaattoreiden päätöksistä

Koordinaattoreiden kokouksessaan 19. helmikuuta 2020 tekemät päätökset on 
sisällytetty 19.–20. helmikuuta 2020 pidettyjen valiokunnan kokousten pöytäkirjoihin. 

Lisäksi koordinaattoreiden kokouksissaan 1. huhtikuuta ja 15. huhtikuuta 2020 
tekemät päätökset sisällytetään tämän kokouksen pöytäkirjaan (liite I). 

4. Puheenjohtajan ilmoitukset

* * *
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Keskustelu kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Phil Hoganin kanssa

5. Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2020/402, annettu 14. maaliskuuta 2020, 
vientiluvan edellyttämisestä tiettyjen tuotteiden viennissä

Puheenvuorot: Bernd Lange, Phil Hogan (komissio), Jörgen Warborn, Inma 
Rodríguez-Piñero, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Heidi Hautala, Emmanuel 
Maurel, Geert Bourgeois. 

6. EU:n toimet, joilla torjutaan covid-19-epidemian vaikutuksia kauppaan

Puheenvuorot: Bernd Lange, Phil Hogan (komissio), Christophe Hansen, Kathleen 
Van Brempt, Samira Rafaela, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Geert Bourgeois, 
Helmut Scholz, Daniel Caspary, Joachim Schuster, Marie-Pierre Vedrenne, Danuta 
Maria Hübner, Danilo Oscar Lancini, Raphaël Glucksmann, Saskia Bricmont, 
Emmanouil Fragkos, Massimiliano Salini, Miapetra Kumpula-Natri, Jordi Cañas. 

* * *

*** Äänestys ***

7. Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Sveitsin välisen sopimuksen tekemisestä 
unionin puolesta kirjeenvaihtona ei enempää kuin maustamalla valmistettua 
lihaa koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 
-sopimuksen XXVIII artiklan nojalla käytävien neuvottelujen yhteydessä

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

Esittelijä:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE646.756v01-00

AM – PE648.391v01-00
Vastaava:

INTA
 Suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä)
 Tarkistusten jättämisen määräaika: 25. helmikuuta 2020 klo 12.00

Päätös: hyväksytään suositusluonnos (hyväksyntä) äänin 39 puolesta; 0 vastaan; 
tyhjiä 0.

*** Äänestys päättyy***

8. Muut asiat

Puheenvuorot: Bernd Lange, Christophe Hansen. 
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9. Seuraava kokous

• toukokuu 2020 (päivämäärä vahvistettava).

Kokous päättyi klo 16.07. 
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LIITE I

INTA-valiokunnan koordinaattoreiden päätökset
keskiviikkona 1. huhtikuuta 2020 (suljetuin ovin)

videoneuvottelu

1. Esittelijöiden nimittäminen – päätökset noudatettavasta menettelystä – mietinnöt

1.1. Suositukset Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan 
kanssa uudesta kumppanuudesta käytäviä neuvotteluja varten (2020/2023(INI))

Päätös: myönnetään INTA-valiokunnan Yhdistyneestä kuningaskunnasta vastaavalle 
pysyvälle esittelijälle Christophe HANSENille (PPE) (0 pistettä).

1.2. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen 
vapaakauppasopimukseen liittyvän kulttuuriyhteistyötä koskevan pöytäkirjan 
5 artiklassa tarkoitetun yhteistuotantoja varten myönnettävän oikeuden 
pidentäminen (INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Päätös: myönnetään INTA-valiokunnan Koreasta vastaavalle pysyvälle esittelijälle Liesje 
SCHREINEMACHERille (RE) (0 pistettä).

2. Valmistelijoiden nimittäminen – päätökset noudatettavasta menettelystä – 
lausunnot

2.1. Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisestä 
assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen Kroatian tasavallan Euroopan unioniin 
liittymisen huomioon ottamiseksi liitetty pöytäkirja (INTA/9/02543, 
2020/0024(NLE))

Päätös: myönnetään INTA-valiokunnan Keski-Amerikkaa ja Kuubaa käsittelevälle 
vastaavalle pysyvälle esittelijälle Sven SIMONille (PPE) (0 pistettä).

3. Päätöslauselmaesitykset (143 artikla)

3.1. Työjärjestyksen 143 artiklan mukainen päätöslauselmaesitys amerikkalaisen 
oikeuden ekstraterritoriaalisuudesta, Thierry Mariani (ID) 

Päätös: otetaan ehdotettu päätöslauselmaesitys huomioon, mutta ei ryhdytä sitä koskeviin 
jatkotoimiin, ja tiedotetaan laatijalle valiokunnan päätöksestä työjärjestyksen 
143 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

3.2. Työjärjestyksen 143 artiklan mukainen päätöslauselmaesitys tuomiosta Venezuelan 
hallinnon päätökselle keskeyttää TAP:n lennot, Nuno Melo, Esteban González Pons, 
Leopoldo López Gil (PPE)

Päätös: otetaan ehdotettu päätöslauselmaesitys huomioon, mutta ei ryhdytä sitä koskeviin 
jatkotoimiin, ja tiedotetaan laatijalle valiokunnan päätöksestä työjärjestyksen 
143 artiklan 6 kohdan mukaisesti.
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4. Vetoomukset

4.1. Vetoomus nro 0801/2019, P. R., Ranskan kansalainen, tarpeesta sisällyttää EU:n ja 
Mercosurin välisiin kauppasopimuksiin ympäristönsuojelutoimia metsäkadon 
estämiseksi 

Päätös: otetaan vetoomus huomioon valiokunnan meneillään olevassa työssä, erityisesti 
INTA-valiokunnan Mercosuria käsittelevässä seurantaryhmässä, mutta ei ryhdytä 
mihinkään erityisiin jatkotoimiin ja vastataan kirjeitse vetoomusvaliokunnalle.

5. Valiokunnan painopisteet covid-10-pandemiaan liittyvien toimenpiteiden 
yhteydessä

Päätös: 1) todetaan, että INTA-valiokunta kokoontuu mieluiten 21. huhtikuuta, 
27. toukokuuta, 24. kesäkuuta ja 6. heinäkuuta (tai – erityisten 
etäkokousjärjestelyjen saatavuudesta riippuen – mahdollisimman lähellä näitä 
päivämääriä);
2) päätetään käsitellä INTA-valokunnan kokouksissa ensisijaisesti seuraavia 
asioita: 
a) ”täytäntöönpanoasetus” (ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi unionin oikeuksien harjoittamisesta kansainvälisten 
kauppasääntöjen soveltamista ja täytäntöönpanoa varten annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 654/2014 muuttamisesta 
(2019/0273(COD)); esittelijä Marie-Pierre VEDRENNE (Renew); komission 
työohjelma 2020, liite III, prioriteettiasia nro 78), joka on määrä saada 
valmiiksi ennen kesää (tarkistettu aikataulu puuttuu);

b) henkilönsuojainten saatavuuden suojaamisesta 14. maaliskuuta 2020 
annetun covid-19-epidemiaan liittyvän komission täytäntöönpanoasetuksen 
(EU) 2020/402, jossa säädetään, että kuuden viikon ajan henkilönsuojainten 
vienti EU:n ulkopuolelle edellyttää vientilupaa, soveltamisen valvonta (ja 
siihen mahdollisesti tehtävät muutokset);

c) keskustelut mahdollisista muista covid-19-epidemiaa koskevista kauppaan 
liittyvistä aloitteista ja niiden tarkastelu, mukaan lukien muun muassa suorat 
ulkomaiset sijoitukset ja unionin strategiset voimavarat, sekä laajempaa 
kauppapolitiikkaa koskevat valmistelut covid-19-kriisin jälkeen;

d) äänestys hyväksynnän antamisesta neuvoston päätökselle Euroopan unionin 
ja Sveitsin välisen sopimuksen tekemisestä unionin puolesta kirjeenvaihtona 
ei enempää kuin maustamalla valmistettua lihaa koskevien Sveitsin 
WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen XXVIII artiklan 
nojalla käytävien neuvottelujen yhteydessä (2019/0196(NLE), esittelijä 
Jörgen WARBORN (EPP)); 

e) kun otetaan huomioon niiden muiden valiokuntien työ, joihin 
INTA-valiokunta on päättänyt osallistua lausunnoilla (erityisesti ne 
valiokunnat, joihin INTA-valiokunnalla on 57 artiklan mukainen 
yhteistyöhön osallistuvan valiokunnan asema), lykätään äänestykset näistä 
valiokunta-aloitteisista mietinnöistä kriisin jälkeiseen aikaan;
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3) koska poikkeuksellisten olosuhteiden ja aikarajoitusten vuoksi ei vaikuta 
mahdolliselta äänestää INTA-valiokunnan virallisista lausunnosta aiheesta 
”Euroopan parlamentin suositusta neuvostolle, komissiolle ja komission 
varapuheenjohtajalle/unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle Länsi-Balkanista ennen vuoden 2020 huippukokousta” ja aiheesta 
”Euroopan parlamentin suositusta neuvostolle, komissiolle ja komission 
varapuheenjohtajalle/unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle 
edustajalle itäisestä kumppanuudesta ennen vuoden 2020 huippukokousta” ennen 
AFET-valiokunnan äänestystä, päättää esittää kantansa AFET-valiokunnalle 
INTA-valiokunnan esittelijöiden Reinhard BÜTIKOFERin (Vertsa/ALE) ja 
Markéta GREGOROVÁn (Verts/ALE) lähettämien kirjeiden muodossa, sisällyttäen 
niihin sovitut kompromissit, ja korostaa AFET-valiokunnalle, että näitä kirjeitä 
olisi pidettävä lausuntoina ja otettava ne asianmukaisesti huomioon;
4) INTA-valiokunnan virallisia kokouksia, joihin osallistutaan etänä, on 
rajallinen määrä ennen kesätaukoa; niiden lisäksi jatketaan INTA-valiokunnan 
ensisijaista työtä myös muissa kokouksissa, jotka voitaisiin järjestää vain 
englanniksi ilman erityisiä etäkokousjärjestelyjä, joissa on tulkkausresursseja, 
kuten kaksikäyttötuoteasetusta koskevien kolmikantaneuvottelujen jatkaminen (ja 
mahdollisesti viimeistely) (ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi 
kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä, teknistä apua ja kauttakulkua 
koskevan unionin valvontajärjestelmän perustamisesta (uudelleenlaadittu) 
(2016/0295(COD), esittelijä Klaus BUCHNER (Verts/ALE); komission työohjelma 
2020, liite III, prioriteettiasia nro 76) ja kansainvälisen kaupan valiokunnan 
seurantaryhmän kokoukset, joissa tarkastellaan kauppa- ja 
investointineuvotteluja/suhteita keskeisiin kumppaneihin (kuten Yhdysvaltoihin, 
Kiinaan, Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Mercosuriin).

6. Valmistelijoiden nimittäminen – päätökset noudatettavasta menettelystä – 
lausunnot

6.1. Euron kansainvälisen aseman vahvistaminen (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), 
(vastaava: ECON)

Päätös: ei laadita lausuntoa.

6.2. Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2021 – kaikki 
pääluokat (vastaava: BUDG)

Päätös: laaditaan kirjeen muodossa annettava lausunto.

7. Muut asiat

Päätös: 1) lähetetään (INTA-valiokunnan puheenjohtajan ja Yhdistynyttä 
kuningaskuntaa käsittelevän pysyvän esittelijän) kirje Yhdistyneelle 
kuningaskunnalle, jossa pyydetään siltä suurempaa avoimuutta EU:n ja 
Yhdistyneen kuningaskunnan kauppaneuvotteluprosessissa;
2) lähetetään (INTA-valiokunnan puheenjohtajan) kirje kauppapolitiikasta 
vastaavalle komission jäsenelle Phil Hoganille kauppapolitiikan merkityksestä 
covid-19-pandemian jälkeisessä elvytyssuunnitelmassa (ja INTA-valiokunnan 
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roolista tässä yhteydessä).

8. Seuraava kokous

Päätös: seuraava koordinaattoreiden kokous järjestetään 15. huhtikuuta 2020. 
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INTA-valiokunnan koordinaattoreiden päätökset

keskiviikkona 15. huhtikuuta 2020 (suljetuin ovin)
11.00–12.00

videoneuvottelu

1. Esittelijöiden nimittäminen – päätökset noudatettavasta menettelystä – mietinnöt

1.1. Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotto Euroopan unionin 
vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville 
maille ja alueille INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Päätös: annetaan GUE/NGL-ryhmälle (1 piste).

2. Valmistelijoiden nimittäminen – päätökset noudatettavasta menettelystä – 
lausunnot

2.1. Lääkepula - miten selviytyä kasvavasta ongelmasta, vastaava: ENVI

Päätös: annetaan PPE-ryhmälle (1 piste).

2.2. Vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistaminen, 
INTA/9/02730, 2020/0055(APP)

Päätös: ei laadita lausuntoa.

2.3. Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien 
siementen vastaavuudesta tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuus, INTA/9/02781, 
***I 2020/0053(COD)

Päätös: ei laadita lausuntoa.

2.4. Vuotuinen täytäntöönpanokertomus EU:n ja Georgian assosiaatiosopimuksen 
täytäntöönpanosta, 2019/2200(INI)

Päätös: koska poikkeuksellisten olosuhteiden ja aikatauluun liittyvien rajoitusten vuoksi ei 
vaikuta mahdolliselta äänestää INTA-valiokunnan virallisesta lausunnosta 
aiheesta ”EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen vuotuinen 
täytäntöönpanokertomus” ennen AFET-valiokunnan äänestystä, päättää esittää 
kantansa AFET-valiokunnalle kirjeen muodossa, joka sisältää sovitut 
kompromissit, ja korostaa AFET-valiokunnalle, että kirjettä olisi käsiteltävä 
lausuntona ja se olisi otettava asianmukaisesti huomioon. 

3. Vuosittainen jäsennelty vuoropuhelu komission kanssa: komission vuoden 2020 
työohjelman täytäntöönpanon tilanne ja vuoden 2021 työohjelmassa huomioon 
otettavat painopisteet
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Päätös: ottaen huomioon koordinaattoreiden määrittämät painopisteet ja komission 
jäsenen Hoganin kanssa 20. huhtikuuta käydyn keskustelunm annetaan 
sihteeristölle tehtäväksi laatia alustava luonnos INTA-valiokunnan panoksesta, 
jotta voidaan helpottaa jatkokeskusteluja tulevissa koordinaattoreiden kokouksissa 
ja tehdä päätös ennen valiokuntien puheenjohtajakokouksen määräaikaa, joka on 
20. toukokuuta.

4. Valiokunta-aloitteiset mietinnöt

Päätös: siirretään päätös covid-19-epidemian kauppaan liittyvistä näkökohdista ja 
vaikutuksista laadittavasta valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä seuraavaan 
koordinaattoreiden kokoukseen.

5. Tutkimukset

Päätös: annetaan ulkoasioiden pääosaston politiikkayksikön tehtäväksi laatia luettelon 
viimeaikaisista raporteista ja tutkimuksista, jotka koskevat covid-19-kriisin 
yhteydessä toteutettuja kauppaa rajoittavia toimenpiteitä, sekä lyhyet tiivistelmät 
kustakin asiakirjasta; päätetään palata kattavampaan tutkimukseen sen jälkeen, 
kun saatavilla oleva aineisto on tarkistettu.

6. Poliittisten ryhmien pyynnöt

Päätös: 1) pyritään järjestämään kansainvälisen kaupan valiokunnan Afrikkaa 
käsittelevien seurantaryhmien yhteinen kokous kauppapolitiikan pääosaston 
edustajien kanssa;

2) siirretään GUE/NGL-ryhmän pyyntö aloittaa työskentely aiheesta 
”Kansainväliset kauppasuhteet ja -säännöt ja biologinen monimuotoisuus” 
seuraavaan koordinaattoreiden kokoukseen;

3) järjestetään mahdollisesti koordinaattoreiden ja kauppakomissaari Hoganin 
välinen videoneuvottelu covid-17:n kauppaan liittyvistä näkökohdista ja covid-17:n 
jälkeisestä tilanteesta (tarvittaessa komission jäsenen Hoganin kanssa 
21. huhtikuuta käytävän keskustelun jälkeen). 
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Nimenhuutoäänestysten tulokset

Sisältö

1. Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Sveitsin välisen sopimuksen tekemisestä 
unionin puolesta kirjeenvaihtona ei enempää kuin maustamalla valmistettua lihaa 
koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen 
XXVIII artiklan nojalla käytävien neuvottelujen yhteydessä – 2019/0196(NLE) – 
esittelijä: Jörgen Warborn (PPE) – suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä).............11

1.1. Lopullinen äänestys ................................................................................................11

Symbolien selitys:
+ : puolesta
- : vastaan
0 : tyhjää
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1. Neuvoston päätös Euroopan unionin ja Sveitsin välisen sopimuksen tekemisestä 
unionin puolesta kirjeenvaihtona ei enempää kuin maustamalla valmistettua lihaa 
koskevien Sveitsin WTO-myönnytysten muuttamisesta GATT 1994 -sopimuksen 
XXVIII artiklan nojalla käytävien neuvottelujen yhteydessä – 2019/0196(NLE) – 
esittelijä: Jörgen Warborn (PPE) – suositusluonnoksen hyväksyminen (hyväksyntä) 

1.1. Lopullinen äänestys

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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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
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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
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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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Ana Cristina Rodrigues, Olga Tuleva
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