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Europa-Parlamentet
2019-2024

Retsudvalget

JURI_PV(2019)0925_1

PROTOKOL
Mødet den 25. september 2019 kl. 9.00-12.30 og kl. 14.30-18.30

og den 26. september 2019 kl. 9.00-12.30
BRUXELLES

Mødet åbnet onsdag den 25. september 2019 kl. 9.10 af Lucy Nethsingha (formand)

1. Vedtagelse af dagsorden JURI_OJ (2019)0925_1

Dagsordenen vedtoges i den form, der fremgår af denne protokol.

2. A) Meddelelser fra formanden

Ingen sager under dette punkt.

For lukkede døre 

3. Undersøgelse af potentielle eller faktiske interessekonflikter hos de indstillede 
kommissærer 

Afgørelser: 
Udvalget har fortsat med at vurdere de udpegede kommissærers potentielle eller 
faktiske interessekonflikt i henhold til forretningsordenens bilag VII, artikel 2. 

Med henblik på undersøgelse af potentielle eller faktiske interessekonflikter hos de 
indstillede kommissærer: Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Maroš Šefčovič, 
Dubravka Šuica, Margaritis Schinas, Phil Hogan, Mariya Gabriel, Nicolas Schmit, 
Helena Dalli, Paolo Gentiloni, Frans Timmermanns, Ylva Johansson, Kadri Simson, 
Janez Lenarčič og Jutta Urpilainen besluttede udvalget, at det er tilfreds og afsluttede 
vurderingen.

I henhold til artikel 2, stk. 3, litra b), i bilag VII gennemgik og analyserede Udvalget 
de svar, der den 24. september 2019 var afgivet efter Udvalgets anmodninger om 
supplerende oplysninger af 20. september 2019, af følgende indstillede kommissærer 
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Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, Didier 
Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius, Janusz Wojciechowski, Rovana 
Plumb, Johannes Hahn. Udvalget besluttede, at det var tilfreds med og afsluttede 
vurderingen af potentielle eller faktiske interessekonflikter med hensyn til følgende 
indstillede kommissærer: Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella 
Kyriakides, Didier Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius. 

For så vidt angår den indstillede kommissær Janusz Wojciechowski, besluttede 
udvalget at anmode om en skriftlig afklaring ud over den, han allerede havde indgivet 
skriftligt til Udvalget den 24. september 2019. 

Udvalget besluttede at indbyde de indstillede kommissærer Rovana Plumb og László 
Trócsányi til en drøftelse med Udvalget den 26. september 2019. 

I henhold til artikel 2, stk. 3, litra c), i bilag VII besluttede udvalget i perioden 12-9-1 
at udarbejde en henstilling med henblik på at løse interessekonflikten ved at give 
afkald på nogle af den indstillede kommissær Johannes Hahns finansielle interesser.

Mødet udsat kl. 11.58.

* * *

Den 25. september 2019 kl. 14.30-15.30

Eftermiddagsdelen af mødet startede kl. 14.32.

4. Nærhedsprincippet (artikel 43) 

Formanden meddelte, at der var modtaget følgende begrundede udtalelser fra nationale 
parlamenter:

• Begrundet udtalelse fra et nationalt parlament om nærhedsprincippet Begrundet 
udtalelse fra det irske Repræsentanternes Hus (Dáil Éireann) om forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten 
mellem EU's informationssystemer (politisamarbejde og retligt samarbejde, asyl og 
migration) og om ændring af [forordning (EU) 2018/XX [Eurodac-forordningen],] 
forordning (EU) 2018/XX [ECRIS-TCN-forordningen] og forordning (EU) 2018/XX 
[eu-LISA forordningen]

• Begrundet udtalelse fra et nationalt parlament om nærhedsprincippet Begrundet 
udtalelse fra det irske Senat (Seanad Éireann) om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om forenkling af foranstaltninger til fremme af gennemførelsen af 
det transeuropæiske transportnet

Indlæg: Axel Voss (EPP).

*** Afstemning ***
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5. Andragende nr. 0660/2018 af J.C.M., spansk statsborger, for FADES (den 
spanske sammenslutning af værtsfamilier) om mindreårige under værgemål

 JURI/9/01350
Ordfører: Lucy Nethsingha (Renew Europe)

Afgørelse: Udkastet til udtalelse vedtoges enstemmigt (for: 20). 

Indlæg: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

For lukkede døre 

6. Valgs prøvelse og mandatets varighed (artikel 3 og 4)

Ingen sager under dette punkt.

7. Tvister, der involverer Parlamentet (forretningsordenens artikel 149)

Indlæg: Geoffroy Didier (ordfører), Stéphane Séjourné (Renew Europe), Lara Wolters 
(S&D).

For så vidt angår sag T-481/19, Portigon AG mod Den Fælles Afviklingsinstans - 
Annullationssøgsmål - Bankgenopretning og -afvikling - Bidrag, som bankerne skal 
betale til Den Fælles Afviklingsfond - Afgørelse SRB/ES/SRF/2019/10 truffet af Den 
Fælles Afviklingsinstans - Forordning (EU) nr. 806/2014 - Direktiv 2014/59/EU - 
Ulovlighedsindsigelse - muligt indgreb fra Europa-Parlamentet, besluttede Udvalget 
med 17 stemmer for, 0 imod og 3 hverken for eller imod at intervenere ved Den 
Europæiske Unions Ret for at forsvare gyldigheden af de anfægtede retsakter.

For så vidt angår sag T-466/19, Société Générale m.fl. mod den fælles 
afviklingsinstans - Annullationssøgsmål - Bankgenopretning og -afvikling - Bidrag, 
som bankerne skal betale til Den Fælles Afviklingsfond - Afgørelse 
SRB/ES/SRF/2019/10 truffet af Den Fælles Afviklingsinstans - Forordning (EU) nr. 
806/2014 - Ulovlighedsindsigelse - muligt indgreb fra Europa-Parlamentet, besluttede 
Udvalget med 18 stemmer for, 0 imod og 1 hverken for eller imod at intervenere ved 
Den Europæiske Unions Ret for at forsvare gyldigheden af den anfægtede forordning.

For så vidt angår sag T-467/19, BNP Paribas m.fl. mod den fælles afviklingsinstans - 
Annullationssøgsmål - Bankgenopretning og -afvikling - Bidrag, som bankerne skal 
betale til Den Fælles Afviklingsfond - Afgørelse SRB/ES/SRF/2019/10 truffet af Den 
Fælles Afviklingsinstans - Forordning (EU) nr. 806/2014 - Ulovlighedsindsigelse - 
muligt indgreb fra Europa-Parlamentet, besluttede Udvalget med 18 stemmer for, 0 
imod og 1 hverken for eller imod at intervenere ved Den Europæiske Unions Ret for at 
forsvare gyldigheden af den anfægtede forordning.

For så vidt angår sag T-468/19, Conféderation Nationale du Crédit Mutuel m.fl. mod 
den fælles afviklingsinstans - Annullationssøgsmål - Bankgenopretning og -afvikling - 
Bidrag, som bankerne skal betale til Den Fælles Afviklingsfond - Afgørelse 
SRB/ES/SRF/2019/10 truffet af Den Fælles Afviklingsinstans - Forordning (EU) nr. 
806/2014 - Ulovlighedsindsigelse - muligt indgreb fra Europa-Parlamentet, besluttede 
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Udvalget med 18 stemmer for, 0 imod og 1 hverken for eller imod at intervenere ved 
Den Europæiske Unions Ret for at forsvare gyldigheden af den anfægtede forordning.

For så vidt angår sag T-488/19, Crédit Agricole m.fl. mod den fælles afviklingsinstans 
- Annullationssøgsmål - Bankgenopretning og -afvikling - Bidrag, som bankerne skal 
betale til Den Fælles Afviklingsfond - Afgørelse SRB/ES/SRF/2019/10 truffet af Den 
Fælles Afviklingsinstans - Forordning (EU) nr. 806/2014 - Ulovlighedsindsigelse - 
muligt indgreb fra Europa-Parlamentet, besluttede Udvalget med 18 stemmer for, 0 
imod og 1 hverken for eller imod at intervenere ved Den Europæiske Unions Ret for at 
forsvare gyldigheden af den anfægtede forordning.

For så vidt angår sag T-489/19, BPCE m.fl. mod den fælles afviklingsinstans - 
Annullationssøgsmål - Bankgenopretning og -afvikling - Bidrag, som bankerne skal 
betale til Den Fælles Afviklingsfond - Afgørelse SRB/ES/SRF/2019/10 truffet af Den 
Fælles Afviklingsinstans - Forordning (EU) nr. 806/2014 - Ulovlighedsindsigelse - 
muligt indgreb fra Europa-Parlamentet, besluttede Udvalget med 18 stemmer for, 0 
imod og 1 hverken for eller imod at intervenere ved Den Europæiske Unions Ret for at 
forsvare gyldigheden af den anfægtede forordning.

For så vidt angår sag T-511/19, Staciwa mod Kommissionen - Indsigelse mod 
lovligheden af artikel 12, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten - Eventuel intervention fra 
Europa-Parlamentet besluttede udvalget med 18 stemmer for, 0 imod og 2 hverken for 
eller imod at intervenere ved Retten for at forsvare gyldigheden af ovennævnte 
bestemmelse.

For så vidt angår sag C-481/19 Consob - Markedsmisbrug - Forpligtelse til at 
samarbejde med den undersøgende myndighed - retten til forsvar - Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF - Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 596/2014 - Gyldighed - Mulig indgivelse af bemærkninger fra 
Europa-Parlamentet besluttede udvalget (for: 17; imod: 0; hverken/eller: 3) at indgive 
indlæg i sagen for Domstolen i overensstemmelse med henstillingen.

For så vidt angår Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed - Beslutningstagning af 
sædets placering - Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1149 - 
Afgørelse (EU) 2019/1199 truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer 
- muligt skridt fra Europa-Parlamentets side, besluttede udvalget (for: 18; imod: 2; 
hverken/eller: 1) at anlægge sag til prøvelse af ovennævnte afgørelse.

*** Afstemning afsluttet ***

Mødet udsat 15.05.

Den 25. september 2019 kl. 15.30-16.30

Mødet fortsatte kl. 15.35 for lukkede døre.
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For lukkede døre 

8. Anmodning om ophævelse af José Manuel Fernandes' immunitet
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Ordfører:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Kor.udv.:
JURI
 Høring
 Drøftelse

Afgørelse: høring af José Manuel Fernandes (PPE) efterfulgt af en drøftelse.

Den 25. september 2019 kl. 16.30-17.00

Mødet fortsatte kl. 16.22 for åbne døre.

9. Kommissionens redegørelse for nye prioriteter for politikken for intellektuel 
ejendomsret

Drøftelse

Indlæg: Pierre Delsaux (Europa-Kommissionen), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel 
Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (formand).

Mødet udsat til næste dag kl. 17.00.

* * *

Den 26. september 2019 kl. 9.00-10.00

For lukkede døre 

10. Koordinatormøde

Mødet åbnet onsdag den 26. september 2019 kl. 10.08 af Lucy Nethsingha (formand)
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Den 26. september 2019 kl. 10.00-13.00

For lukkede døre 

2. B) Meddelelse fra formanden om koordinatorernes afgørelser

Ingen sager under dette punkt.

11. Undersøgelse af potentielle eller faktiske interessekonflikter hos de indstillede 
kommissærer 

Afgørelser: 

Udvalget er fortsat med vurderingen af de indstillede kommissærers potentielle eller 
faktiske interessekonflikt i henhold til forretningsordenens bilag VII, artikel 2. 

I overensstemmelse med artikel 2, stk. 3, litra b), i bilag VII havde udvalget en 
drøftelse først med den indstillede kommissær Rovana Plumb og derefter med den 
indstillede kommissær László Trócsányi. Hver af drøftelserne blev efterfulgt af en 
omfattende debat.

I henhold til artikel 2, stk. 3, litra c), i bilag VII traf udvalget følgende beslutninger 
over for den indstillede kommissær Rovana Plumb:

Udvalget besluttede ved 15-6-2, at der forelå en interessekonflikt. Udvalget forkastede 
derefter med 8-12-2 muligheden for at udarbejde en henstilling med henblik på at løse 
interessekonflikten enten ved at løse spørgsmålet om de pågældende finansielle 
interesser eller ved at ændre porteføljen. Efterfølgende besluttede udvalget med 20-0-
2, at den valgte formand for Kommissionen burde underrettes om, at som det ser ud 
nu, er der en interessekonflikt, og indtil den konflikt er løst, kan kandidaten ikke 
udøve rollen som kommissær for den foreslåede portefølje, og behovet for at løse dette 
problem, men uden at der foreskrives en løsning til den valgte formand,

I henhold til artikel 2, stk. 3, litra c), i bilag VII traf udvalget følgende beslutninger 
over for den indstillede kommissær László Trócsányi:

Udvalget besluttede ved 11-9-2, at der forelå en interessekonflikt. Udvalget forkastede 
derefter med 5-16-2 muligheden for at udarbejde en henstilling med henblik på at løse 
interessekonflikten ved at ændre porteføljen. Efterfølgende besluttede udvalget med 
17-2-2, at den valgte formand for Kommissionen burde underrettes om, at som det ser 
ud nu, er der en interessekonflikt, og indtil den konflikt er løst, kan kandidaten ikke 
udøve rollen som kommissær for den foreslåede portefølje, og behovet for at løse dette 
problem, men uden at der foreskrives en løsning til den valgte formand,

I henhold til artikel 2, stk. 3, litra b), i bilag VII gennemgik og analyserede Udvalget 
det svar, der den 25. september 2019 var afgivet af den indstillede kommissær Janusz 
Wojciechowski efter Udvalgets anmodninger om supplerende oplysninger af samme 
dato. Udvalget besluttede, at det var tilfreds med og afsluttede vurderingen af 
potentielle eller faktiske interessekonflikter med hensyn til den pågældende indstillede 
kommissær.
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Endelig behandlede Udvalget den indstillede kommissær Johannes Hahns svar af 26. 
september 2019 til udvalgets henstilling af 25. september 2019. Eftersom den 
indstillede kommissær oplyste, at han var enig med Udvalgets henstilling, besluttede 
Udvalget, at det var tilfreds og afsluttede vurderingen af potentielle eller faktiske 
interessekonflikter med hensyn til den pågældende indstillede kommissær.

På dette grundlag skal udvalget inden den 27. september meddele de Udvalg, der er 
ansvarlige for høringerne, resultaterne af vurderingen af interessekonflikter, således at 
høringerne kan indledes den 30. september som planlagt. Parlamentets formand 
underrettes om afgørelserne vedrørende de indstillede kommissærer, Rovana Plumb 
og László Trócsányi.

12. Diverse sager

Ingen sager under dette punkt.

13. Næste møder
 den 14. oktober 2019 kl. 15.00-18.30 (Bruxelles)

Mødet hævet kl. 13.00
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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/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lucy Nethsingha (1,2,3), Sergey Lagodinsky (1,2,3), Marion Walsmann (1,2,3), Ibán García Del Blanco (1,2,3), Raffaele Stancanelli 
(1,2,3)

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

Manon Aubry (1,2,3), Patrick Breyer (1,2,3), Geoffroy Didier (1,2,3), Angel Dzhambazki (3), Esteban González Pons (1,2,3), Mislav 
Kolakušić (1,2,3), Gilles Lebreton (1,2,3), Karen Melchior (1,2,3), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2), Sabrina Pignedoli (1,2,3), Jiří 
Pospíšil (1,2), Franco Roberti (1,2,3), Liesje Schreinemacher (1,2,3), Stéphane Séjourné (1,2,3), József Szájer (1,2,3), Axel Voss (1,2,3), 
Lara Wolters (1,2,3), Tiemo Wölken (1,2,3)

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

Magdalena Adamowicz (1,2), Jorge Buxadé Villalba (1,2), Andrea Caroppo (1,2), Nicola Danti (1,2), Pascal Durand (1,2, 3), Evelyne 
Gebhardt (3), Andrzej Halicki (1,2,3), Heidi Hautala (1,2,3), Javier Nart (1,2), Emil Radev (1,2), Nacho Sánchez Amor (1,2), Marie 
Toussaint (1,2,3), Bettina Vollath (1,2), Kosma Złotowski (3)

209 (7)

Kinga Gál (3), László Trócsányi(2)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/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/Föredragningslista punkt)

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:
(1) 25.9.2019, 9.00-12.30
(2) 25.9.2019, 14.30-18.30
(3) 26.9.2019
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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(wo)man/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/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/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/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο 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 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



PV\1189919DA.docx 11/11 PE641.372v01-00

DA

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 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

Pasquale Ciuffreda, Ieva Eggink, Margarida Chambel Goncalves, Valeria Ghilardi, Ollivier Gimenez Espinos, Luca Iacumin, Henrik 
Kjellin, Asta Pociūtė-Vrazalic, Carine Piaguet, Anna-Sabine Rieder, Francisco Ruiz-Risueño, Zampia Vernadaki, Ewa Wojtowicz

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

Natalia Ewiakova, Magdalena Guzowska

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/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(wo)man/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/Μέλος/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


