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Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken

LIBE_PV(2020)1109_1

NOTULEN
Vergadering van 9 november 2020, 16.35 - 18.45 uur

en 10 november 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur

BRUSSEL, alsmede via videoconferentie

De vergadering wordt op maandag 9 november 2020 om 16.48 uur geopend onder 
voorzitterschap van Juan Fernando López Aguilar (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda LIBE_OJ(2020)1109_1

De agenda wordt aangenomen met de volgende wijzigingen:

- De punten 3 en 8, stemming over het advies inzake artificiële intelligentie: kwesties 
betreffende de interpretatie en toepassing van het internationaal recht, voor zover dit 
van toepassing is op de EU, op het gebied van civiel en militair gebruik en staatsgezag 
buiten de werkingssfeer van het strafrecht, worden uitgesteld tot de volgende 
vergadering. 

- Er wordt een punt 3 bis toegevoegd: stemming over het verzoek van de ID-Fractie om 
bezwaar te maken tegen het besluit van de coördinatoren van 9 oktober over punt 4.5. 
“Urgent debat over de situatie in Italië tijdens de volgende commissievergadering”.

- Er wordt een punt 10 bis toegevoegd: verslaggeving aan de commissie 
(overeenkomstig artikel 74, lid 3, van het Reglement) over de onderhandelingen over 
het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, Verordening (EU) 
2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 [de 
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interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking van 
Besluit 2008/633/JBZ van de Raad.

2. Mededelingen van de voorzitter

1. Talenprofiel

De voorzitter deelt mee dat vertolking plaatsvindt in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, 
Nederlands, Grieks, Spaans, Hongaars, Pools, Bulgaars en Roemeens, alsmede Zweeds 
(maandag) en Portugees (dinsdag).

2. Goedkeuring van de besluiten en aanbevelingen van de coördinatoren (overeenkomstig 
artikel 214 van het Reglement)

De commissie hecht haar goedkeuring aan de volgende besluiten en aanbevelingen van 
de coördinatoren:
 

 Definitieve feedbacknota van de coördinatorenvergadering van 9 oktober 
(uitgezonderd punt 4.5, dat tijdens de stemming van vandaag zal worden 
behandeld naar aanleiding van het in een mail d.d. 21 oktober door de ID-Fractie 
ingediende verzoek om afzonderlijke stemming);

 Resultaat van de schriftelijke procedures die van start gingen in de periode 
dinsdag 20 oktober tot woensdag 21 oktober, 17.00 uur;

 Resultaat van de schriftelijke procedures die van start gingen in de periode 
donderdag 22 oktober tot maandag 26 oktober, einde kantoortijd;

 Resultaat van de schriftelijke procedures die van start gingen in de periode 
maandag 26 oktober tot maandag 26 oktober, einde kantoortijd; 

 Resultaat van de schriftelijke procedures die van start gingen in de periode 
vrijdag 30 oktober tot dinsdag 3 november, einde kantoortijd; 

 Resultaat van de schriftelijke procedures die van start gingen in de periode 
donderdag 5 november tot vrijdag 6 november, 12.00 uur.

Benoeming van rapporteurs

De commissie hecht haar goedkeuring aan de benoeming van de volgende rapporteurs:

 Birgit Sippel wordt benoemd tot rapporteur van het verslag van LIBE over de 
screeningverordening - invoering van een screening van onderdanen van derde 
landen aan de buitengrenzen en wijziging van de Verordeningen 
(EG) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 en (EU) 2019/817 [nieuw 
migratie- en asielpact] – COM(2020)0612 – 2020/0278(COD);
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 Juan Fernando Lopez Aguilar wordt benoemd tot rapporteur van het verslag over 
het crisisinstrument - aanpak van crisis- en overmachtsituaties op het gebied van 
migratie en asiel [nieuw migratie- en asielpact] – COM(2020)0613 – 
2020/0277(COD);

 Sylvie Guillaume wordt benoemd tot rapporteur van het initiatiefverslag van 
niet-wetgevende aard van LIBE, Nieuwe wegen voor legale arbeidsmigratie – 
2020/2010(INI);

 Fabienne Keller wordt benoemd tot rapporteur van het verslag van LIBE over 
de verordening asielprocedures - Verordening tot vaststelling van een 
gemeenschappelijke procedure voor internationale bescherming in de Unie en 
tot intrekking van Richtlijn 2013/32/EU [nieuw migratie- en asielpact] - 
2016/0224(COD).

3. Raadpleging 

De voorzitter deelt mee dat de commissie tot 16 november de tijd heeft om de rectificatie 
van Verordening (EU) 2018/1672 betreffende de controle van liquide middelen die de 
Unie binnenkomen of verlaten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1889/2005 te 
behandelen (overeenkomstig artikel 203, lid 3, en artikel 241 van het Reglement).

4. Gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

Op 26 oktober 2020 ontving het Parlement het ontwerpuitvoeringsbesluit van de 
Commissie tot vaststelling van de technische voorschriften inzake het opnemen, 
bijwerken, wissen en doorzoeken van gegevens in het Schengeninformatiesysteem (SIS) 
en andere uitvoeringsmaatregelen op het gebied van politiële en justitiële samenwerking 
in strafzaken en de bijlage daarbij.

De basishandeling is Verordening (EU) 2018/1862 van het Europees Parlement en de 
Raad van 28 november 2018 betreffende de instelling, de werking en het gebruik van 
het Schengeninformatiesysteem (SIS) op het gebied van politiële en justitiële 
samenwerking in strafzaken, tot wijziging en intrekking van Besluit 2007/533/JBZ van 
de Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1986/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad en Besluit 2010/261/EU van de Commissie.

Alle leden van de commissie LIBE werden van de ontvangst van deze handeling in 
kennis gesteld via de DIA-nieuwsbrief van de commissie LIBE van 26 oktober 2020. 
De interne termijn voor het indienen van bezwaren werd vastgesteld op 9 november 
2020 om 12.00 uur. 

Er zijn geen bezwaren ontvangen.

Op 3 november 2020 ontving het Parlement het ontwerpuitvoeringsbesluit van de 
Commissie tot vaststelling van een handleiding voor de behandeling van 
visumaanvragen en de wijziging van afgegeven visa (Visumcodehandboek II) en tot 
intrekking van Besluit C(2010)3667 van de Commissie en de bijlage daarbij.
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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.

Alle leden van de commissie LIBE werden van de ontvangst van deze handeling in 
kennis gesteld via de DIA-nieuwsbrief van de commissie LIBE van 6 november 2020. 
De interne termijn voor het indienen van bezwaren werd vastgesteld op 18 november 
2020 om 12.00 uur.

Er zijn geen bezwaren ontvangen.

De voorzitter geeft het woord aan Balázs Hidvéghi die een motie van orde indient.

Opening van de stemmingsprocedure op afstand 

De voorzitter licht de procedure voor het stemmen op afstand toe.

Nadat vastgesteld is dat het quorum is bereikt, opent de voorzitter de stemming over punt 3 bis. 

3. Artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het 
internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van 
civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht
LIBE/9/02272

2020/2013(INI)

Rapporteur voor advies:
Patryk Jaki (ECR) PA – PE652.639v01-00

AM – PE654.068v01-00
Bevoegd:

JURI* – Gilles Lebreton (ID) PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00

 Goedkeuring amendementen

Het punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

3 bis Verzoek van de ID-Fractie om bezwaar te maken tegen het besluit van de 
coördinatoren van 9 oktober over punt 4.5. “Urgent debat over de situatie in Italië 
tijdens de volgende commissievergadering”

     
Annalisa Tardino voert het woord.

Het besluit van de coördinatoren van 9 oktober over punt 4.5. wordt goedgekeurd met 
36 stemmen voor en 31 tegen, bij 0 onthoudingen. 

4. Verslag van het Duitse voorzitterschap van de Raad over de belangrijkste 
activiteiten van het Permanent Comité operationele samenwerking op het gebied 
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van de binnenlandse veiligheid (COSI)
LIBE/9/04506
 Presentatie door dr. Christian Klos, directeur-generaal Openbare Veiligheid, 

Ministerie van Binnenlandse Zaken, Bouw en Heimat, Duits voorzitterschap van de 
Raad

De voorzitter leidt het onderwerp in.

Dr. Christian Klos, directeur-generaal Openbare Veiligheid, Ministerie van 
Binnenlandse Zaken, Bouw en Heimat, Duits voorzitterschap van de Raad, houdt een 
presentatie.

Sprekers: Lena Düpont, Caterina Chinnici, Fabienne Keller, Patrick Breyer, Assita 
Kanko.

Dr. Christian Klos beantwoordt vragen. 

De voorzitter rondt het onderwerp af.

5. Verslag over de tenuitvoerlegging van artikel 43 van Richtlijn 2013/32/EU 
betreffende gemeenschappelijke procedures voor de toekenning en intrekking van 
de internationale bescherming
LIBE/9/02646

2020/2047(INI)

Rapporteur:
Erik Marquardt (Verts/ALE) PR – PE660.061v01-00

Bevoegd:
LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De rapporteur licht het ontwerpverslag toe.

Sprekers: Lena Düpont, Sylvie Guillaume, Malik Azmani, Sira Rego.

De voorzitter deelt de termijn voor de indiening van amendementen mee: 16 november, 
12.00 uur.

6. Bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele 
tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten
LIBE/9/02570

Rapporteur:
Terry Reintke (Verts/ALE)

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

De voorzitter leidt het onderwerp in.
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De rapporteur licht de stand van de onderhandelingen toe.

Sprekers: Emil Radev, Michal Šimečka, Jadwiga Wiśniewska, Konstantinos Arvanitis.

De rapporteur rondt het onderwerp af.

7. De bescherming van de mensenrechten en het externe migratiebeleid van de EU
LIBE/9/03579

2020/2116(INI)

Rapporteur voor advies:
Sira Rego (GUE/NGL) PA – PE658.862v01-00

Bevoegd:
AFET – Tineke Strik (Verts/ALE) PR – PE660.103v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De rapporteur voor advies licht het ontwerpadvies toe.

Sprekers: Loucas Fourlas, Pietro Bartolo, Jan-Christoph Oetjen, Damien Carême, Jorge 
Buxadé Villalba.

De voorzitter deelt de termijn voor de indiening van amendementen mee: 16 november, 

12.00 uur.

8. Artificiële intelligentie: kwesties betreffende de interpretatie en toepassing van het 
internationaal recht, voor zover dit van toepassing is op de EU, op het gebied van 
civiel en militair gebruik en staatsgezag buiten de werkingssfeer van het strafrecht
LIBE/9/02272

2020/2013(INI)

Rapporteur voor advies:
Patryk Jaki (ECR) PA – PE652.639v01-00

AM – PE654.068v01-00
Bevoegd:

JURI* – Gilles Lebreton (ID) PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

Het punt wordt uitgesteld tot de volgende vergadering.

De vergadering wordt om 18.36 uur geschorst en op 10 november om 13.51 uur hervat.
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9. Een Europese datastrategie
LIBE/9/04417

2020/2217(INI)

Rapporteur voor advies:
Marina Kaljurand (S&D) PA – PE659.067v01-00

Bevoegd:
ITRE* – Miapetra Kumpula-Natri

(S&D)
PR – PE657.163v03-00

 Behandeling ontwerpadvies

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De rapporteur voor advies licht het ontwerpadvies toe.

Sprekers: Bartosz Arłukowicz, Dragoş Tudorache, Sergey Lagodinsky, Anne-Sophie 
Pelletier.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

10. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordeningen (EU) nr. 603/2013, 2016/794, 2018/1862, 2019/816 en 
2019/818 wat betreft de voorwaarden voor toegang tot andere EU-
informatiesystemen voor VIS-doeleinden (Visuminformatiesysteem)
LIBE/9/04240
***I 2018/0152B(COD) COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Rapporteur:
Paulo Rangel (PPE)

Bevoegd:
LIBE

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

10 bis. Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Verordening (EG) nr. 767/2008, Verordening (EG) nr. 810/2009, 
Verordening (EU) 2017/2226, Verordening (EU) 2016/399, Verordening XX/2018 
[de interoperabiliteitsverordening] en Beschikking 2004/512/EG, en tot intrekking 
van Besluit 2008/633/JBZ van de Raad

Rapporteur:
Paulo Rangel (PPE)

Bevoegd:
LIBE

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

De voorzitter leidt het onderwerp in.

De rapporteur licht de stand van de onderhandelingen toe.
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Sprekers: Domènec Ruiz Devesa, Dragoş Tudorache, Clare Daly.

De rapporteur rondt het onderwerp af.

11. Interparlementaire commissievergadering over “Het eerste jaarverslag over de 
rechtsstaat van de Commissie en de rol van nationale parlementen”

Sessie I - Gedachtewisseling over het jaarverslag van de Commissie over de rechtsstaat 
en toekomstige stappen in de richting van een mechanisme voor democratie, de 
rechtsstaat en grondrechten 

De voorzitter opent de eerste sessie van de interparlementaire commissievergadering. 

Katarina Barley, ondervoorzitter van het Europees Parlement, houdt een toespraak.

De volgende sprekers geven een presentatie: 
 Michael Roth, staatsminister bevoegd voor Europese Zaken in het Duitse Ministerie 

van Buitenlandse Zaken, namens het voorzitterschap van de Raad van de Europese 
Unie; 

 Didier Reynders, Europees commissaris voor Justitie; 
 Michal Šimečka, rapporteur van het verslag over het mechanisme voor democratie, 

de rechtsstaat en grondrechten; 
 Isabel Rodrigues, lid van het Portugese parlement;
 Heribert Hirte, lid van de Duitse Bondsdag; en 
 Claus Christian Claussen, lid van de Duitse Bondsraad.

Sprekers: Vladimír Bilčík, Elena Yoncheva, Sophia in 't Veld, Gwendoline 
Delbos-Corfield, Sira Rego.

Sprekers van de nationale parlementen: Vincent Bru, Nationale Vergadering – 
Frankrijk; Demetris Demetriou, Huis van afgevaardigden – Cyprus; Francesco Berti, 
Huis van afgevaardigden – Italië; Vita Anda Terauda, Lets parlement; Sofia Voultepsi, 
ondervoorzitter, Commissie openbaar bestuur, openbare orde en justitie, Grieks 
parlement; Comodini Cachia Therese, Huis van afgevaardigden – Malta; Nathalie 
Gilson, Kamer van volksvertegenwoordigers – België.

Michael Roth, Didier Reynders, Michal Šimečka en Isabel Rodrigues beantwoorden 
vragen.

De vergadering wordt om 16.00 uur geschorst en om 16.51 uur hervat.

De volgende sprekers geven een presentatie: 
 Prof. Laurent Pech, Middlesex University London, en 
 Filippo Donati, voorzitter van het Europees Netwerk van Raden voor de rechtspraak.
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Sprekers: Kris Peeters, Petar Vitanov, Sophia in 't Veld, Gwendoline Delbos-Corfield, 
Konstantinos Arvanitis.

Sprekers van de nationale parlementen: Ian Castraldi Paris, Huis van afgevaardigden – 
Malta; Hajnalka Juhász, Hongaars parlement.

De sprekers beantwoorden vragen. 

Sessie II - Gedachtewisseling over de impact van de COVID-19-pandemie op de 
democratie, rechtsstaat en grondrechten 

De voorzitter opent de tweede sessie van de interparlementaire commissievergadering.

De volgende sprekers houden een presentatie: 
 Michael O’Flaherty, directeur, Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten; 
 Gianni Buquicchio, voorzitter van de Commissie van Venetië, Raad van Europa; 
 Meaghan Fitzgerald, waarnemend hoofd van de afdeling Democratisering, Bureau 

voor Democratische Instellingen en Mensenrechten van de OVSE; 
 Alexis Deswaef, vicevoorzitter van de Internationale Federatie voor de 

mensenrechten;
 Vincent Bru, lid van de Franse Nationale Vergadering; 
 Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz De Otaz, lid van het Spaanse Congres van 

afgevaardigden; en 
 Jean-Yves Leconte, lid van de Franse Senaat.

Sprekers: Sophia in 't Veld, Nicola Procaccini, Malin Björk, Caterina Chinnici, Balázs 
Hidvéghi.

Sprekers van de nationale parlementen: Márcia Passos, lid Portugees parlement; Sofia 
Voultepsi, ondervoorzitter, Commissie openbaar bestuur, openbare orde en justitie, 
Grieks parlement.

Michael O’Flaherty, Gianni Buquicchio, Meaghan Fitzgerald en Alexis Deswaef 
beantwoorden vragen.

De voorzitter rondt het onderwerp af.

12. Rondvraag

13. Volgende vergaderingen
 16 november 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
 30 november 2020, 16.45 - 18.45 uur (Brussel)
 1 december 2020, 13.45 - 15.45 uur en 16.45 - 18.45 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 18.46 uur gesloten.
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1. ID Group's request to challenge Coordinators' decision of 9 October on the point 
4.5. "Urgent debate in the upcoming committee meeting on the situation in Italy

1.1. Vote

36 +
EPP Lukas Mandl

S&D Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz 
Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina 
Vollath, Elena Yoncheva

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Sophia In 'T Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, 
Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache

GREENS/EFA Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Damien Carême, Alice Kuhnke, Terry Reintke, Diana Riba i Giner, Tineke 
Strik

EUL/NGL Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier, Miguel Urbán Crespo

NI Laura Ferrara, Kostas Papadakis

31 -
EPP Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Andrzej Halicki, 

Balázs Hidvéghi, Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Nuno Melo, Nadine Morano, Kris Peeters, Emil Radev, Paulo 
Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos

ID Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Marcel De Graaff, Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom 
Vandendriessche

ECR Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Nicola Procaccini, Rob Rooken, Jadwiga 
Wiśniewska

NI Milan Uhrík

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 (*)

Juan Fernando López Aguilar (P) (1,2), Maite Pagazaurtundúa (1VP) (1,2), Pietro Bartolo (2VP) (1,2), Emil Radev (4VP) (1)

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

Magdalena Adamowicz (1), Konstantinos Arvanitis (1,2), Malik Azmani (1), Katarina Barley (2), Pernando Barrena Arza (1), Nicolas 
Bay (1), Vladimír Bilčík (1,2), Vasile Blaga (1), Ioan-Rareş Bogdan (1,2), Patrick Breyer (1,2), Saskia Bricmont (1), Joachim Stanisław 
Brudziński (1), Jorge Buxadé Villalba (1), Damien Carême (1,2), Caterina Chinnici (1,2), Clare Daly (1,2), Anna Júlia Donáth (1,2), Lena 
Düpont (1,2), Laura Ferrara (1), Nicolaus Fest (1,2), Jean-Paul Garraud (1), Marcel de Graaff (1), Maria Grapini (1,2), Sylvie Guillaume 
(1), Andrzej Halicki (1,2), Balázs Hidvéghi (1,2), Evin Incir (1), Sophia in 't Veld (1,2), Patryk Jaki (1), Lívia Járóka (1,2), Marina 
Kaljurand (1,2), Assita Kanko (1), Fabienne Keller (1,2), Peter Kofod (1), Łukasz Kohut (2), Moritz Körner (1), Alice Kuhnke (1), Jeroen 
Lenaers (1), Lukas Mandl (1), Nuno Melo (1), Roberta Metsola (1), Nadine Morano (1), Javier Moreno Sánchez (1), Nicola Procaccini 
(1,2), Paulo Rangel (1,2), Terry Reintke (1), Diana Riba i Giner (1), Ralf Seekatz (1), Michal Šimečka (1,2), Birgit Sippel (1,2), Tineke 
Strik (1), Ramona Strugariu (1,2), Annalisa Tardino (1), Tomas Tobé (1), Dragoş Tudorache (1,2), Milan Uhrík (1), Tom Vandendriessche 
(1), Bettina Vollath (1,2), Jadwiga Wiśniewska (1), Elena Yoncheva (1,2), Javier Zarzalejos (1). 

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

Bartosz Arłukowicz (2), Malin Björk (2), Gwendoline Delbos-Corfield (2), Klára Dobrev (1), Loucas Fourlas (1), Sergey Lagodinsky (2), 
Erik Marquardt (1), Jan-Christoph Oetjen (1), Kostas Papadakis (1), Kris Peeters (1,2), Anne-Sophie Pelletier (1,2), Sira Rego (1,2), 
Franco Roberti (1), Rob Rooken (1), Domènec Ruiz Devesa (1,2), Isabel Santos (1,2), Cristian Terheş (1,2), Miguel Urbán Crespo (1), 
Petar Vitanov (2), Axel Voss (1,2), Isabel Wiseler-Lima (2), Juan Ignacio Zoido Álvarez (1).

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:
(1) 9.11.2020
(2) 10.11.2020
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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 (*)

Michael Roth, Minister of State for Europe at the Federal Foreign Office, Presidency of the Council of the European Union

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

Didier Reynders, Commissioner for Justice

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

FRA Michael O’Flaherty, Director

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

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

Angela Hrincescu, Agnes Kontar

* (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


