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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE_PV(2020)0512_1

NOTULEN
Vergadering van 12 mei 2020, 10.00 - 12.00 uur

BRUSSEL

De vergadering, die plaatsvindt per videoconferentie, wordt op dinsdag 12 mei 2020 om 
10.15 uur geopend onder voorzitterschap van Maite Pagazaurtundúa (ondervoorzitter).

1. Aanneming van de agenda LIBE_OJ(2020)0512_1

De agenda wordt aangenomen.

2. Mededelingen van de voorzitter 

Talenprofiel

Vertolking is beschikbaar in de volgende talen: Duits, Engels, Frans, Italiaans, 
Nederlands en Spaans.

De ondervoorzitter geeft het woord aan Juan Fernando López Aguilar (voorzitter), die het 
onderwerp inleidt.

2.1. Uiterste datum voor de indiening van amendementen

Ontwerpadvies van de Commissie LIBE over het initiatiefverslag van wetgevende aard 
van de Commissie IMCO over de wet inzake digitale diensten: de werking van de 
eengemaakte markt verbeteren (2020/2018(INL) - LIBE/9/02297 - artikel 57 (procedure 
met medeverantwoordelijke commissies) Rapporteur voor advies van de Commissie 
LIBE: Paul TANG (S&D).

De voorzitter herinnert eraan dat de indieningstermijn voor amendementen in AT4AM is 
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vastgesteld op 19 mei, 12.00 uur.

2.2. Goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren (overeenkomstig 
artikel 214 van het Reglement) 

a) De commissie keurt de aanbevelingen van de coördinatoren goed die zijn 
neergelegd in de resultaten van de schriftelijke procedures naar aanleiding van de 
annulering van de coördinatorenvergadering van dinsdag 21 april 2020 (van woensdag 
22 april tot vrijdag 24 april, einde werkdag).

b) De commissie keurt de benoeming van de volgende rapporteurs/rapporteurs 
voor advies goed:

Rapporteurs voor advies

 Nicolaus FEST (ID) wordt benoemd tot rapporteur voor advies van het advies van LIBE 
inzake het verslag van EMPL over het besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden 
gemachtigd om, in het belang van de Europese Unie, het Verdrag betreffende geweld 
en intimidatie, 2019 (nr. 190) van de Internationale Arbeidsorganisatie te bekrachtigen 
(artikel 56) - 2020/0011(NLE);

 Annalisa TARDINO (ID) wordt benoemd tot rapporteur voor advies van het advies van 
LIBE inzake het verslag van IMCO over de gevolgen van kunstmatige intelligentie, het 
internet der dingen en robotica op het gebied van veiligheid en aansprakelijkheid (artikel 
56) - procedurenummer nog te bevestigen;

 Annalisa TARDINO (ID) wordt benoemd tot rapporteur voor advies van het advies van 
LIBE inzake het initiatiefverslag van niet-wetgevende aard van ITRE over waarborging 
van de leidende rol van Europa in het digitale tijdperk en een EU-aanpak van 
kunstmatige intelligentie (artikel 57) - procedurenummer nog te bevestigen;

 Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) wordt benoemd tot rapporteur voor advies van 
het advies van LIBE inzake het verslag van EMPL over de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2000/78/EG van de Raad tot instelling van een algemeen kader voor gelijke 
behandeling in arbeid en beroep in het licht van het VN-Verdrag inzake de rechten van 
personen met een handicap (artikel 56) - procedurenummer nog te bevestigen.

3. Gedelegeerde handelingen en uitvoeringshandelingen

3.1 GEDELEGEERDE HANDELINGEN: Twee handelingen

1/ Op 7 mei 2020 ontving het Parlement Gedelegeerde Verordening (EU) .../... van de 
Commissie van 7 mei 2020 tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 
2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en 
de Raad, wat betreft de toevoeging van de Bahama’s, Barbados, Botswana, Cambodja, 
Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongolië, Myanmar/Birma, Nicaragua, Panama en 
Zimbabwe aan de tabel in punt I van de bijlage, en de schrapping van Bosnië en 
Herzegovina, Ethiopië, Guyana, Laos, Sri Lanka en Tunesië uit die tabel.
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De basishandeling is Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor 
het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) 
nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de 
Commissie.

De bevoegde commissies zijn ECON en LIBE.

Alle leden van de Commissie LIBE werden van de ontvangst van deze gedelegeerde 
handeling op de hoogte gebracht via een e-mail d.d. 7 mei 2020 en via de DIA-
nieuwsbrief van de Commissie LIBE van 8 mei 2020 en de vervaldatum van de interne 
termijn voor het indienen van bezwaren werd vastgesteld op 25 mei om 12.00 uur.  

2/ Op 8 mei 2020 werd het ontwerp van Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/XXXX 
van de Commissie van XXXX tot wijziging van Verordening (EU)2017/1939 van de 
Raad (de “EOM-verordening”) wat betreft de vaststelling van categorieën van 
operationele persoonsgegevens en categorieën van betrokkenen ter raadpleging aan het 
Parlement voorgelegd.

De basishandeling is Verordening (EU) 2017/1939 van de Raad van 12 oktober 2017 
betreffende nauwere samenwerking bij de instelling van het Europees Openbaar 
Ministerie.

Alle leden van de Commissie LIBE werden van de ontvangst van dit ontwerp van 
gedelegeerde handeling en van de door de Commissie vastgestelde uiterste termijn voor 
het indienen van schriftelijke opmerkingen, 20 mei 12.00 uur, op de hoogte gebracht 
via de DIA-nieuwsbrief van de Commissie LIBE van 8 mei 2020.

3.2. UITVOERINGSHANDELINGEN: Zes handelingen

1/ Op 6 mei 2020 ontving het Parlement het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de 
Commissie van XXX tot machtiging van het Koninkrijk Denemarken om 
overeenkomsten met Groenland en de Faeröer te sluiten inzake geldovermakingen.

De basishandeling is Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de 
Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie en tot 
intrekking van Verordening (EG) nr. 1781/2006.

Alle leden van de commissie LIBE werden van de ontvangst van deze handeling op de 
hoogte gebracht via de DIA-nieuwsbrief van de Commissie LIBE van 8 mei 2020 en de 
interne termijn voor het indienen van bezwaren werd vastgesteld op 20 mei 2020 om 
12.00 uur.

Op 8 mei 2020 ontving het Parlement twee ontwerpuitvoeringshandelingen van de 
Commissie:

2/Ontwerpuitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot wijziging 
van uitvoeringsverordening (EU) nr. 801/2014
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2. Ontwerpuitvoeringsverordening (EU) .../... van de Commissie van XXX tot wijziging 
van uitvoeringsverordening (EU) nr. 840/2015

De basishandeling is Verordening (EU) nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de 
Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds 
voor asiel, migratie en integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor 
politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en 
crisisbeheersing.

Alle leden van de commissie LIBE werden van de ontvangst van deze 
uitvoeringshandelingen op de hoogte gebracht via de DIA-nieuwsbrief van de 
Commissie LIBE van 8 mei 2020 en de interne termijn voor het indienen van bezwaren 
werd vastgesteld op 25 mei 2020 om 12.00 uur.

3/ Op 27 april 2020 ontving het Parlement het ontwerpuitvoeringsbesluit van de 
Commissie van XXX over de toekenning van subsidies in het kader van Horizon 2020 
- het kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en oproep H2020-SU-
SEC-2018-2019-2020.
De basishandeling is Besluit 2013/743/EU van de Raad van 3 december 2013 tot 
vaststelling van het specifieke programma tot uitvoering van “Horizon 2020” — Het 
kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2014-2020) en tot intrekking van de 
Besluiten 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG en 2006/975/EG 

Alle leden van de commissie LIBE werden van de ontvangst van deze 
uitvoeringshandeling op de hoogte gebracht via de DIA-nieuwsbrief van de Commissie 
LIBE van 1 mei 2020 en de interne termijn voor het indienen van bezwaren werd 
vastgesteld op 11 mei 2020 om 12.00 uur. Er werden binnen deze termijn geen bezwaren 
ingediend.

Op 27 april 2020 ontving het Parlement drie ontwerpuitvoeringshandelingen van de 
Commissie:

4/Uitvoeringsbesluit van de Commissie van 28 januari 2020 tot wijziging van Besluit 
C(2010) 1620 final wat betreft de vervanging van de handleiding voor de behandeling 
van visumaanvragen en de wijziging van afgegeven visa (Visa Code Handbook I).

5/Ontwerpuitvoeringsbesluit van de Commissie van XXX tot wijziging van 
Uitvoeringsbesluit C(2014) 2737 final, wat betreft de lijst van bewijsstukken die 
aanvragers van een visum voor kort verblijf moeten overleggen in de Verenigde 
Arabische Emiraten.

6/Uitvoeringsbesluit van de Commissie van XXX tot wijziging van Uitvoeringsbesluit 
C(2015) 6940 final, wat betreft de lijst van bewijsstukken die aanvragers van een 
visum voor kort verblijf moeten overleggen in India.

De basishandeling is Verordening (EG) nr. 810/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 13 juli 2009 tot vaststelling van een gemeenschappelijke visumcode.
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Alle leden van de commissie LIBE werden van de ontvangst van deze 
uitvoeringshandelingen op de hoogte gebracht via de DIA-nieuwsbrief van de 
Commissie LIBE van 1 mei 2020 en de interne termijn voor het indienen van 
bezwaren werd vastgesteld op 11 mei 2020 om 12.00 uur. Er werden binnen deze 
termijn geen bezwaren ingediend.

3. Controles aan de binnengrenzen in het Schengengebied

LIBE/9/02889
 Verslaggeving aan de commissie door Tanja Fajon over de werkzaamheden van de 

LIBE-werkgroep Schengenevaluatie
 Gedachtewisseling met Terezija Gras, staatssecretaris voor Europese en 

internationale zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Kroatisch voorzitterschap
 Gedachtewisseling met Monique Pariat, directeur-generaal, DG HOME, Europese 

Commissie

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De sprekers geven een presentatie.

Sprekers: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, Annalisa Tardino, Tineke 
Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando López Aguilar.

De sprekers beantwoorden een eerste reeks vragen.

De volgende leden voeren het woord bij een tweede vragenronde: Karlo Ressler, Petar 
Vitanov, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena Arza, 
Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos

4. Communautaire statistieken over migratie en internationale bescherming

LIBE/9/01280
***II 2018/0154(COD) 15300/1/2019 – C9-0102/2020

T8-0359/2019

Rapporteur:
Jan-Christoph Oetjen (Renew) PR – PE650.522v02-00

Bevoegd:
LIBE

 Behandeling ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing

De rapporteur licht de ontwerpaanbeveling voor de tweede lezing toe.

Sprekers: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga Wiśniewska.

De rapporteur rondt het agendapunt af.
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5. Rondvraag

6. Volgende vergaderingen

 18 mei 2020, 10.00 - 12.00 uur en 14.00 - 16.00 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 12.14 uur gesloten.
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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 (*)

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

Pernando Barrena Arza, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Clare Daly, Lena Düpont, Nicolaus Fest, 
Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, 
Javier Moreno Sánchez, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Bettina 
Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos, Michal Šimečka

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

Abir Al-Sahlani, Tanja Fajon, Rasa Juknevičienė, Leopoldo López Gil, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Karlo Ressler, Isabel 
Santos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Charlie Weimers, 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)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

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

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

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
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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

Antoine Cahen, Isabel Dias Goncalves, Katrin Huber, Zuzana Hruscova, Susana Da Silva Costa

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

Angela Hrincescu, Agnes Kontar, Maria Lazarova

* (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/ 
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