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JEGYZŐKÖNYV
a 2020. április 21-én, 14.00–16.00 között tartott ülésről

BRÜSSZEL

Az ülést 2020. április 21-én, kedden, 14.03-kor Bernd Lange (elnök) elnökletével nyitják 
meg.

1. A napirend elfogadásaa INTA_OJ(2020)0421_1

A napirendet módosítás nélkül elfogadják.

2. Ülések jegyzőkönyveinek elfogadása 

 2020. február 19–20. PV – PE648.356v01-00

A jegyzőkönyveket elfogadják.

3. Az elnök közleménye a koordinátorok határozatairól

A koordinátorok 2020.február 19-i ülésén hozott határozatokat felvették a 2020. 
február 19–20-i bizottsági üléseinek jegyzőkönyvébe.  

Ezenkívül a koordinátorok 2020. április 1-jei és április 15-i ülésén hozott határozatok 
fel vannak tüntetve a mostani ülés jegyzőkönyvében (I. melléklet). 
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4. Az elnök közleményei

* * *

Eszmecsere Phil Hogannal, a kereskedelempolitikáért felelős biztossal az alábbiakról:

5. A Bizottság 2020. március 14-i (EU) 2020/402 végrehajtási rendelete egyes 
termékek kivitelének exportengedély bemutatásához kötéséről

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

6. A Covid19 kereskedelemre gyakorolt hatására adott uniós válasz

Felszólalók: Bernd Lange, Phil Hogan (EB), 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. 

* * *

*** Szavazás ***

7. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában 
létrejött, az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében a Svájc által a csak 
fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények 
módosításáról folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos megállapodásnak az Unió 
nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozat

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

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

AM – PE648.391v01-00
Illetékes:

INTA
 Ajánlástervezet megvitatása (egyetértés)
 A módosítások előterjesztésének határideje: 2020. február 25., 12.00

Határozat: ajánlástervezet (egyetértés) elfogadása 39 szavazattal, ellenszavazat nélkül 
és 0 tartózkodás mellett.

*** Szavazás vége ***
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8. Egyéb kérdések

Felszólalók: Bernd Lange, Christophe Hansen. 

9. Következő ülések

• 2020. május (az időpont még megerősítendő)

Az ülést 16.07-kor berekesztik. 
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I. MELLÉKLET

Az INTA-koordinátorok határozatai
2020. április 1., szerda (zárt ülés)

Videokonferencia

1. Az előadók kijelölése – határozat az eljárásról – Jelentések

1.1. Ajánlások a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságával való új 
partnerségről folytatandó tárgyalásokhoz (2020/2023(INI))

Határozat: Az INTA Egyesült Királyságért felelős állandó előadójához, Christophe 
HANSEN-hez (PPE) utalva 0 pontért.

1.2. Az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság 
között létrejött szabadkereskedelmi megállapodás kulturális együttműködésről 
szóló jegyzőkönyvének 5. cikke szerinti, a koprodukciókra vonatkozó 
kedvezményezetti jogosultság meghosszabbítása (INTA/9/02662, 020/0039(NLE))

Határozat: Az INTA Koreáért felelős állandó előadójához, Liesje SCHREINEMACHER-hez 
(RE) utalva 0 pontért.

2. Az előadók kijelölése – határozat az eljárásról – vélemények

2.1. Egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről Közép-Amerika közötti 
társulás létrehozásáról szóló megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság 
Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült 
jegyzőkönyv (INTA/9/02543, 2020/0024(NLE))

Határozat: Az INTA Közép-Amerikáért és Kubáért felelős állandó előadójához, Sven 
SIMON-hoz (PPE) utalva 0 pontért.

3. Állásfoglalási indítványok (143. cikk)

3.1. Az eljárási szabályzat 143. cikke szerinti állásfoglalási indítvány az amerikai jog 
amerikai felségterületen kívüli alkalmazásáról – Thierry Mariani (ID) 

Határozat: A javasolt állásfoglalásra irányuló indítvány tudomásulvétele – további konkrét 
intézkedés nélkül –, valamint az eljárási szabályzat 143. cikkének (6) bekezdése 
szerint a szerző tájékoztatása a bizottság határozatáról.

3.2. Az eljárási szabályzat 143. cikke szerinti állásfoglalási indítvány a TAP járatainak 
a venezuelai rezsim részéről történő felfüggesztésének elítéléséről – Nuno Melo, 
Esteban González Pons, Leopoldo López Gil (PPE)

Határozat: A javasolt állásfoglalásra irányuló indítvány tudomásulvétele – további konkrét 
intézkedés nélkül –, valamint az eljárási szabályzat 143. cikkének (6) bekezdése 
szerint a szerző tájékoztatása a bizottság határozatáról.

4. Petíciók
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4.1. P. R. francia állampolgár által benyújtott 0801/2019. számú petíció az erdőirtás 
megelőzését célzó környezetvédelmi intézkedések EU–Mercosur kereskedelmi 
megállapodásokba való belefoglalásának szükségességéről 

Határozat: A petíció tudomásulvétele, különösen az INTA bizottság Mercosurral foglalkozó 
nyomonkövetési csoportjának munkája során, ugyanakkor konkrét nyomonkövetési 
intézkedés nélkül, továbbá válaszlevél küldése a PETI bizottságnak.

5. A bizottság prioritásai a Covid19 miatt hozott intézkedésekkel összefüggésben

Határozat: (1) megegyeznek abban, hogy az INTA bizottság üléseit távoli részvétellel 
ideális esetben április 21-én, május 27-én, június 24-én és július 6-án tartják (vagy 
– attól függően, hogy rendelkezésre állnak-e speciális távüléstermek – a lehető 
legközelebb ezekhez az időpontokhoz);
(2) megegyeznek abban, hogy az INTA bizottság ülésein prioritásként kezelik a 
következő ügyeket: 
a) a jogérvényesítésről szóló rendelet (Javaslat a nemzetközi kereskedelmi 

szabályok alkalmazása és érvényesítése terén az Unióra ruházott jogok 
gyakorlásáról szóló 654/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre 
(2019/0273(COD); előadó: Marie-Pierre VEDRENNE (Renew); az Európai 
Bizottság 2020. évi munkaprogramja, III. melléklet, 78. sz. kiemelt akta), 
amelyet még a nyár előtt véglegesíteni kell (a felülvizsgált ülésnaptár 
függőben van);

b) az egyéni védőeszközök rendelkezésre állásának védelméről szóló, a 
Covid19-hez kapcsolódó 2020. március 14-i (EU) 2020/402 bizottsági 
végrehajtási rendelet alkalmazásának (és esetleges módosításainak) 
ellenőrzése, amely előírja, hogy egy 6 hetes időszakra az egyéni védőeszközök 
EU-n kívülre történő kivitelét kiviteli engedélyhez kell kötni;

c) a Covid19-hez kapcsolódó bármely más lehetséges kereskedelmi 
kezdeményezés megvitatása és ellenőrzése, többek között, de nem 
kizárólagosan a közvetlen külföldi tőkebefektetéssel és Európa stratégiai 
eszközeivel kapcsolatos kérdések kezelése, valamint a kereskedelempolitika 
Covid19-válság utáni szélesebb körű mérlegelésének előkészítése;

d) szavazás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás 
formájában létrejött, az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében a Svájc 
által a csak fűszerezéssel előkészített hús tekintetében biztosított WTO-
engedmények módosításáról folytatott tárgyalásokkal kapcsolatos 
megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi 
határozattal való egyetértésről  – 2019/0196(NLE) – előadó: Jörgen 
WARBORN (PPE); 

e) azon más bizottságokmás bizottságok munkája kapcsán, amelyek esetében az 
INTA bizottság úgy döntött, hogy véleményekkel járul hozzá (különösen 
azokkal kapcsolatban, amelyeknél az INTA bizottság az eljárási szabályzat 
57. cikke értelmében „társbizottsági” státusszal rendelkezik), a saját 
kezdeményezésű jelentésekről szóló szavazást a válság utánra halasztják;
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(3) tekintettel arra, hogy kivételes körülmények és időbeli korlátok miatt nem 
lehet szavazni az INTA hivatalos véleményeiről „Az Európai Parlamentnek a 
Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió kül- és 
biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a Nyugat-Balkánra vonatkozó 
ajánlásáról, a 2020. évi csúcstalálkozó előkészítéseként” és „Az Európai 
Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és a Bizottság alelnökéhez / az Unió 
kül- és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, a keleti partnerségre vonatkozó 
ajánlásáról, a 2020. júniusi csúcstalálkozó előkészítéseként” című jelentésekről az 
AFET bizottság szavazása előtt, az INTA bizottság előadói (Reinhard BÜTIKOFER 
(Zöldek) és Markéta GREGOROVÁ (Zöldek)) által írt levél formájában nyújtja be 
álláspontját az AFET bizottságnak, belefoglalva a megegyezéses módosításokat, 
amelyekben megállapodtak, hangsúlyozva az AFET bizottság számára, hogy e 
leveleket kezelje véleményként, és vegye megfelelően figyelembe;
(4) az INTA bizottság azon korlátozott számú hivatalos ülésén túlmenően, 
amelyeket a nyári szünetig távoli részvétellel megtartanak, folytatni kell az INTA 
bizottság kiemelt munkáját más olyan üléseken is, amelyeket meg lehet szervezni 
csak angol nyelven, tolmácsolási erőforrásokkal rendelkező, távoli részvételt 
lehetővé tevő üléstermek nélkül, mint például a kettős felhasználású termékekről 
szóló rendelettel kapcsolatos háromoldalú egyeztetések folytatása (és lehetőség 
szerint véglegesítése) (A kettős felhasználású termékek kivitelére, transzferjére, 
tranzitjára, az azokkal végzett brókertevékenységre és az azokkal kapcsolatos 
műszaki támogatásra vonatkozó uniós ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 
európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) irányuló javaslat 
(2016/0295(COD), előadó Klaus BUCHNER (Zöldek)); az Európai Bizottság 2020. 
évi mukaprogramja, III. melléklet, 76. sz. kiemelt terület) és az INTA bizottság 
nyomonkövetési csoportjának ülései a kulcsfontosságú partnerekkel (például az 
USA-val, Kínával, az Egyesült Királysággal, a Mercosurral) folytatott 
kereskedelmi és beruházási tárgyalások/kapcsolatok ellenőrzése céljából.

6. Az előadók kijelölése – határozat az eljárásról – VÉLEMÉNYEK

6.1. Az euró nemzetközi szerepének erősítése (INTA/9/02648, 2020/2037(INI), 
Felelős: ECON)

Határozat: Nem készül vélemény.

6.2. Az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése – 
összes szakasz (felelős: BUDG)

Határozat: Levélként megfogalmazott véleménytervezetet készítése.

7. Egyéb kérdések

Határozat: (1) levél küldése (az INTA elnöke és az INTA Egyesült Királyságért felelős 
állandó előadója által) az Egyesült Királyságnak, amelyben nagyobb 
átláthatóságot kérnek tőlük az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi 
tárgyalások során;
(2) levél küldése Phil Hogan kereskedelempolitikáért felelős biztosnak (az INTA 
elnöke részéről) a kereskedelempolitika fontosságáról a Covid19 utáni 
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helyreállítási tervben (és ezzel összefüggésben az INTA bizottság szerepéről).

8. Következő ülés

Határozat: A koordinátorok következő ülésére 2020. április 15-én kerül sor.   
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Az INTA-koordinátorok határozatai

2020. április 15., szerda (zárt ülés)
11:00-12:00

Videokonferencia

1. Az előadók kijelölése – határozat az eljárásról – Jelentések

1.1. Az Európai Unió stabilizációs és társulási folyamatában részt vevő vagy ahhoz 
kapcsolódó országokra és területekre vonatkozóan  kivételes kereskedelmi 
intézkedések bevezetése, INTA/9/02770, 2020/0051(COD)

Határozat: A jelentésért felelős képviselőcsoport: GUE (1 pont).

2. Az előadók kijelölése – határozat az eljárásról – vélemények

2.1. Gyógyszerhiány – hogyan lehet kezelni a felmerülő problémákat? – felelős: ENVI

Határozat: A PPE képviselőcsoporthoz utalják (1 pontért).

2.2. A 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret, INTA/9/02730, 
2020/0055(APP)

Határozat: Nem készül vélemény.

2.3. Az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során végrehajtott szántóföldi 
ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett gabonavetőmagok 
egyenértékűsége ,INTA/9/02781, ***I 2020/0053(COD)

Határozat: Nem készül vélemény.

2.4. Éves végrehajtási jelentés az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról, 
2019/2200(INI)

Határozat: tekintettel arra, hogy kivételes körülmények és időbeli korlátok miatt úgy tűnik, 
hogy az AFET bizottság szavazása előtt nem lehet szavazni az INTA bizottság „Éves 
végrehajtási jelentés az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról” című 
hivatalos véleményéről, álláspontját az elfogadott kompromisszumokat tartalmazó 
levél formájában ismerteti az AFET bizottsággal, hangsúlyozva, hogy a levelet 
véleményként kell kezelni és megfelelően figyelembe kell venni. 

3. Éves strukturált párbeszéd a Bizottsággal: a 2020. évi bizottsági munkaprogram 
végrehajtásának állása és a 2021. évi bizottsági munkaprogramban tükrözendő 
prioritások

Határozat: tekintettel a koordinátorok által meghatározott prioritásokra és a Hogan 
biztossal április 20-án folytatott eszmecserére, a titkárság elkészíti az INTA 
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hozzájárulásának előzetes tervezetét annak érdekében, hogy megkönnyítse a 
koordinátorok soron következő ülésein folytatandó további megbeszéléseket annak 
érdekében, hogy a tervezetet a Bizottsági Elnökök Értekezletének május 20-i 
határideje előtt elfogadhassák.

4. Saját kezdeményezésű jelentések

Határozat: A Covid19-járvány kereskedelmi vonatkozásairól és következményeiről szóló 
saját kezdeményezésű jelentésről szóló határozat elhalasztása a koordinátorok 
következő ülésére.

5. Tanulmányok

Határozat: A koordinátorok megbízták a DG EXPO tematikus főosztályát, hogy készítse 
el a Covid19-válsággal kapcsolatban hozott kereskedelmi korlátozó 
intézkedésekről szóló közelmúltbeli jelentések és tanulmányok jegyzékét, valamint 
az egyes dokumentumok rövid összefoglalását. Úgy határoztak, hogy a 
rendelkezésre álló anyagok felülvizsgálatát követően visszatérnek egy átfogóbb 
tanulmány kérdésére.

6. A képviselőcsoportok kérelmei

Határozat: (1) kísérletet tesznek együttes ülés szervezésére az INTA Afrikával foglalkozó 
nyomonkövetési csoportja és a Kereskedelmi Főigazgatóság képviselői számára;

(2) a koordinátorok következő ülésére halasztják a GUE/NGL arra irányuló 
kérését, hogy kezdjék meg a „Nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok és szabályok, 
valamint biológiai sokféleség” kérdésével kapcsolatos munkát;

(3) lehetőség szerint videokonferencia tartása a koordinátorok és Hogan 
kereskedelempolitikáért felelős biztos között a koronavírus-járvány kereskedelmi 
vonatkozásairól és a koronavírus-járvány utáni helyzetről (szükség esetén a Hogan 
biztossal április 21-re tervezett eszmecserét követően). 
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A név szerinti szavazás eredménye

Tartalom

1. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában létrejött, 
az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében a Svájc által a csak fűszerezéssel 
előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról folytatott 
tárgyalásokkal kapcsolatos megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről 
szóló tanácsi határozat – 2019/0196(NLE) – Előadó: Jörgen Warborn (PPE) – 
Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)....................................................................................11

1.1. Zárószavazás...........................................................................................................11

Jelmagyarázat:
+ : mellette
- : ellene
0 : tartózkodik
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1. Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között levélváltás formájában 
létrejött, az 1994. évi GATT XXVIII. cikke értelmében a Svájc által a csak fűszerezéssel 
előkészített hús tekintetében biztosított WTO-engedmények módosításáról folytatott 
tárgyalásokkal kapcsolatos megállapodásnak az Unió nevében történő megkötéséről 
szóló tanácsi határozat – 2019/0196(NLE) – Előadó: Jörgen Warborn (PPE) – 
Ajánlástervezet elfogadása (egyetértés)  

1.1. Zárószavazás

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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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
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Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
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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/ 
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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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Ana Cristina Rodrigues, Olga Tuleva
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