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Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

LIBE_PV(2020)0512_1

PROTOKOLL
från sammanträdet den 12 maj 2020 kl. 10.00–12.00

BRYSSEL

Sammanträdet, som hölls via videokonferens, öppnades tisdagen den 12 maj 2020 kl. 10.15 
med utskottets vice ordförande, Maite Pagazaurtundúa, som ordförande.

1. Godkännande av föredragningslista LIBE_OJ(2020)0512_1

Föredragningslistan godkändes.

2. Meddelanden från ordföranden 

Språkprofil

Tolkning fanns tillgänglig på följande språk: engelska, franska, italienska, spanska, 
nederländska och tyska.

Vice ordföranden gav ordet till Juan Fernando López Aguilar, ordförande, för de 
inledande kommentarerna.

2.1 Tidsfrist för ingivande av ändringsförslag

Förslag till LIBE-utskottets yttrande över IMCO-utskottets betänkande om rättsakten 
om digitala tjänster: förbättring av den inre marknadens funktionssätt (2020/2018(INL) 
– LIBE/9/02297 – artikel 57 (delad befogenhet); LIBE-utskottets föredragande: Paul 
TANG (S&D).

Ordföranden meddelade att tidsfristen för ingivande av ändringsförslag i AT4AM hade 
fastställts till den 19 maj kl. 12.00.
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2.2. Godkännande av samordnarnas rekommendationer (i enlighet med artikel 214 i 
arbetsordningen) 

a) Utskottet godkände samordnarnas rekommendationer som fastställts i 
samordnarnas slutsatser från de skriftliga förfarandena efter inställandet av 
samordnarnas sammanträde tisdagen den 21 april 2020 (sammanträdet hölls sedan från 
onsdagen den 22 april till fredagen den 24 april vid arbetsdagens slut).

b) Utskottet godkände utnämningen av följande föredragande:

Yttranden

 Nicolaus FEST (ID) utsågs till föredragande för LIBE-utskottets yttrande över EMPL-
utskottets betänkande om rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att i 
Europeiska unionens intresse ratificera Internationella arbetsorganisationens 
konvention från 2019 om våld och trakasserier (konvention nr 190), (artikel 56) – 
2020/0011(NLE),

 Annalisa TARDINO (ID) utsågs till föredragande för LIBE-utskottets yttrande över 
IMCO-utskottets betänkande om konsekvenser för säkerhet och ansvar när det gäller 
artificiell intelligens, sakernas internet och robotteknik (artikel 56) – 
förfarandenummer fastställs senare,

 Annalisa TARDINO (ID) utsågs till föredragande för LIBE-utskottets yttrande över 
IMCO-utskottets betänkande om säkerställande av ett europeiskt ledarskap i den 
digitala tidsåldern och en EU-strategi för artificiell intelligens (artikel 57) – 
förfarandenummer fastställs senare,

 Lucia Ďuriš NICHOLONOVÁ (ECR) utsågs till föredragande för LIBE-utskottets 
yttrande över EMPL-utskottets betänkande om genomförandet av rådets direktiv 
2000/78/EG om inrättande av en allmän ram för likabehandling i ljuset av FN:s 
konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 56) – 
förfarandenummer fastställs senare.

3. Delegerade akter och genomförandeakter

3.1 DELEGERADE AKTER 2 akter

1) Den 7 maj 2020 mottog parlamentet KOMMISSIONENS DELEGERADE 
FÖRORDNING (EU) …/... av den 7 maj 2020 om ändring av delegerad förordning 
(EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 
2015/849, för att lägga till Bahamas, Barbados, Botswana, Kambodja, Ghana, 
Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama och Zimbabwe 
till tabellen i punkt I i bilagan och stryka Bosnien-Hercegovina, Etiopien, Guyana, 
Demokratiska folkrepubliken Laos, Sri Lanka och Tunisien från denna tabell.

Grundakten är Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 
20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och 



PV\1205317SV.docx 3/9 PE652.331v01-00

SV

rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG.

De ansvariga utskotten är ECON och LIBE.

Alla ledamöter i LIBE-utskottet hade informerats om mottagandet av denna 
delegerade akt via ett e-postmeddelande av den 7 maj 2020 och via nyhetsbrevet 
LIBE DIA av den 8 maj 2020, och en intern tidsfrist för framförande av invändningar 
hade fastställts till den 25 maj kl. 12.00.

2/ Den 8 maj 2020 mottog parlamentet för samråd utkastet till kommissionens 
delegerade förordning (EU) 2020/XXXX av den XXXX om ändring av rådets 
förordning (EU) 2017/1939 (förordningen om Europeiska åklagarmyndigheten) vad 
gäller fastställande av kategorier av operativa personuppgifter och kategorier av 
registrerade.

Grundakten är rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om 
genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska 
åklagarmyndigheten.

Alla ledamöter i LIBE-utskottet hade informerats om mottagandet av utkastet till 
denna delegerade akt via nyhetsbrevet LIBE DIA av den 8 maj 2020, och 
kommissionen hade satt en tidsfrist för skriftliga kommentarer till den 20 maj 
kl. 12.00.

3.2 GENOMFÖRANDEAKTER: 6 akter

1/ Den 6 maj 2020 mottog parlamentet utkastet till kommissionens 
genomförandebeslut av den XXX om bemyndigande för Konungariket Danmark att 
ingå avtal med Grönland och Färöarna om överföringar av medel.

Grundakten är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 
20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande 
av förordning (EG) nr 1781/2006.

Alla ledamöter i LIBE-utskottet hade informerats om mottagandet av denna akt via 
nyhetsbrevet LIBE DIA av den 8 maj 2020, och en intern tidsfrist för framförande av 
invändningar hade fastställts till den 20 maj 2020 kl. 12.00.

Den 8 maj 2020 mottog parlamentet följande två utkast till kommissionens 
genomförandeakter:

2/ Utkast till kommissionens genomförandeförordning (EU).../... av den XXX om 
ändring av genomförandeförordning (EU) nr 801/2014

2. Utkast till kommissionens genomförandeförordning (EU).../... av den XXX om 
ändring av genomförandeförordning (EU) nr 840/2015

Grundakten är Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 av den 
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16 april 2014 om allmänna bestämmelser för asyl-, migrations- och integrationsfonden 
och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete, förebyggande och 
bekämpande av brottslighet samt krishantering.
Alla ledamöter i LIBE-utskottet hade informerats om mottagandet av dessa 
genomförandeakter via nyhetsbrevet LIBE DIA av den 8 maj 2020, och en intern 
tidsfrist för framförande av invändningar hade fastställts till den 25 maj 2020 kl. 
12.00.

3/ Den 27 april 2020 mottog parlamentet utkastet till KOMMISSIONENS 
GENOMFÖRANDEBESLUT av den XXX om tilldelning av bidrag inom ramen för 
Horisont 2020 – ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och 
ansökningsomgången H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.
Grundakten är RÅDETS BESLUT 2013/743/EU av den 3 december 2013 om 
inrättande av det särskilda programmet för genomförande av Horisont 2020 – 
ramprogrammet för forskning och innovation (2014–2020) och om upphävande av 
beslut 2006/971/EG, 2006/972/EG, 2006/973/EG, 2006/974/EG och 2006/975/EG. 

Alla ledamöter i LIBE-utskottet hade informerats om mottagandet av denna 
genomförandeakt via nyhetsbrevet LIBE DIA av den 1 maj 2020, och en intern 
tidsfrist för framförande av invändningar hade fastställts till den 11 maj 2020 kl. 
12.00. Inga invändningar hade inkommit inom denna tidsfrist.

Den 27 april 2020 mottog parlamentet följande tre utkast till kommissionens 
genomförandeakter:

4/ KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 28 januari 2020 om 
ändring av beslut C(2010)1620 vad gäller ersättande av handledningen för 
handläggning av viseringsansökningar och ändring av utfärdade viseringar (första 
handledningen om viseringskodexen).

5) Utkast till kommissionens genomförandebeslut av den XXX om ändring av 
genomförandebeslut C(2014)2737 vad gäller förteckningen över de styrkande 
handlingar som ska lämnas in av personer som ansöker om viseringar för kortare 
vistelser i Förenade Arabemiraten.

6) Utkast till kommissionens genomförandebeslut av den XXX om ändring av 
genomförandebeslut C(2015)6940 vad gäller förteckningen över de styrkande 
handlingar som ska lämnas in av personer som ansöker om viseringar för kortare 
vistelser i Indien.

Grundakten är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 
13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar.

Alla ledamöter i LIBE-utskottet hade informerats om mottagandet av dessa akter via 
nyhetsbrevet LIBE DIA av den 1 maj 2020, och en intern tidsfrist för framförande av 
invändningar hade fastställts till den 11 maj 2020 kl. 12.00. Inga invändningar hade 
skickats inom denna tidsfrist.



PV\1205317SV.docx 5/9 PE652.331v01-00

SV

3. Kontroller vid de inre gränserna inom Schengenområdet

LIBE/9/02889
 Tanja Fajon rapporterar till utskottet om arbetet i LIBE:s arbetsgrupp om 

Schengenkontroll
 Diskussion med Terezija Gras, statssekreterare för Europafrågor och 

internationella frågor, inrikesministeriet, Kroatiens ordförandeskap
 Diskussion med Monique Pariat, generaldirektör, GD HOME, kommissionen

Ordföranden höll ett inledande anförande.

Talarna höll sina presentationer.

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

Talarna besvarade den första omgången med frågor.

Följande ledamöter yttrade sig under den andra frågeomgången: Karlo Ressler, Petar 
Vitanov, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena Arza, 
Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos

4. Gemenskapsstatistik över migration och internationellt skydd

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

T8-0359/2019

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

Ansvarigt utskott:
LIBE

 Behandling av förslag till andrabehandlingsrekommendation

Föredraganden lade fram förslaget till andrabehandlingsrekommendation.

Följande ledamöter yttrade sig: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga 
Wiśniewska.

Föredraganden gjorde ett avslutande inlägg.

5. Övriga frågor

6. Kommande sammanträden

 18 maj 2020 kl. 10.00–12.00 och 14.00–16.00 (Bryssel)

Sammanträdet avslutades kl. 12.14.
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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/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


