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NOTULEN
Vergadering van 30 april 2020, 10.00 - 12.00 uur

BRUSSEL

De vergadering wordt op donderdag 30 april 2020 om 10.09 uur geopend onder 
voorzitterschap op afstand van Dolors Montserrat (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda PETI_OJ PE 650.536
FdR 1203644

De agenda wordt aangenomen.

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen van

19-20 februari 2020 PE 647.029v01-00
FdR 1198119 + bijlagen

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

*** Eerste stemming op afstand *** (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
(stemmen via stembiljet (stemlijst) per e-mail)

4. Advies inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
(2020/2023(INI))
Rapporteur: Gheorghe Falcă (PPE)
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(termijn voor de indiening van amendementen: 1.04.2020 / stemming : 30.04.2020)
- goedkeuring amendementen: opening van de stemming op afstand

5. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over aanvullende financiering voor 
biomedicinaal onderzoek naar myalgische encefalomyelitis
(2020/2580(RSP))
- goedkeuring van een beknopte ontwerpresolutie: opening van de stemming op afstand. 

*** Einde stemming *** om 10.40 uur

In aanwezigheid van de Europese Commissie

A. Verzoekschriften die op basis van het schriftelijke antwoord van de Commissie of op 
basis van andere ontvangen documenten in de commissie worden behandeld

COVID-19
(in aanwezigheid van de indieners bij verbinding vanop afstand)

6. Verzoekschrift nr. 0269/2020, ingediend door Jonathan Beedell (Britse nationaliteit), 
over hulp om inwoners en asielzoekers te beschermen tegen COVID-19 op de 
Egeïsche Eilanden

Sprekers: Jonathan Beedell (indiener), Monique Pariat (directeur-generaal, EC-HOME), 
Sylvie Guillaume, Lefteris Nikolaou Alavanos, Radan Kanev, Sira Rego, Margrete Auken, 
Andrey Slabakov, Maite Pagazaurtundúa, Yana Toom, Alex Agius Saliba.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten en toezicht houden op:

i) de toepassing van de EU-herplaatsingsregeling bij de herplaatsing van minderjarige niet-
begeleide migranten van de Griekse eilanden naar 10 lidstaten, en de eventuele uitbreiding 
naar andere lidstaten;

ii) de preventie en/of bestrijding van besmettelijke ziekten, met name COVID-19, in de 
opvangcentra en de plaatselijke gemeenschappen op de Griekse eilanden. 

- De EC om een schriftelijke bevestiging en nadere informatie verzoeken.

7. Verzoekschrift nr. 0307/2020, ingediend door T. M. F. (Duitse nationaliteit), over de 
reisbeperkingen die door Tsjechië, Polen, Oostenrijk en Denemarken zijn opgelegd 
vanwege COVID-19

Sprekers: Monique Pariat, directeur-generaal (EC-HOME), Loránt Vincze, Tatjana 
Ždanoka, Kosma Złotowski, Margrete Auken, Jarosław Duda, Cristian Terheş, Ádám Kósa 
(bericht voorgelezen door de voorzitter).

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten totdat Schengen weer operationeel is, en de EC 
om een schriftelijke bevestiging en nadere informatie verzoeken.
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8. Verzoekschrift nr. 0329/2020, ingediend door Virginia Fiume (Italiaanse 
nationaliteit), namens Eumans en anderen, over het versterken van de positie van de 
EU om mondiale uitdagingen aan te pakken, gaande van COVID-19 tot sociale, 
economische en klimaatcrises

Sprekers: Virginia Fiume (indienster) Martin Seychell, adjunct-directeur-generaal (EC-
SANTE), Alex Agius Saliba, Yana Toom, Cristina Maestre Martín De Almagro, Gianna 
Gancia, Thomas Waitz, Radan Kanev.

Besluit: het verzoekschrift niet afsluiten en voor advies doorsturen naar AFCO en de 
werkgroep van het Parlement over de conferentie over de toekomst van Europa. De EC om 
een schriftelijke bevestiging verzoeken. De coördinatoren zullen een besluit nemen over 
de eventuele follow-up, indien dit tot een resolutie zou komen.

*** Stemmingsresultaten ***

9. De voorzitter deelt mee dat de resultaten van de stemming over de amendementen op het 
advies over de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk schriftelijk zullen 
worden meegedeeld.

(Schriftelijke bekendmaking:
Goedgekeurde amendementen:AM1, AM2, AM4, AM5, AM6, AM7, AM8, AM9 
(eerste deel), AM10, AM12, AM13, AM18, AM19, AM21, AM22, AM23, AM24, 
AM25, AM26, AM27 en AM28
Verworpen amendementen: AM 3, tweede deel van AM9, AM10, AM11, AM14, 
AM15, AM16, AM17 en AM20)

10. Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over aanvullende financiering voor 
biomedicinaal onderzoek naar myalgische encefalomyelitis
(2020/2580 (RSP))

- Bekendmaking van de resultaten van de stemming:
De resolutie wordt unaniem aangenomen met 30 stemmen voor bij 0 onthoudingen.

*** Tweede stemming op afstand *** (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
 (stembiljet per e-mail)

11. Advies inzake de aanbevelingen voor de onderhandelingen over een nieuw 
partnerschap met het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland 
(2020/2023(INI))
Rapporteur: Gheorghe Falcă (PPE)
- goedkeuring ontwerpadvies (eindstemming): opening van de stemming op afstand.

(Schriftelijke bekendmaking:
Het advies wordt goedgekeurd met 28 stemmen voor en 0 tegen, bij 4 onthoudingen.

COVID-19
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12. Verzoekschrift nr. 0355/2020, ingediend door J. M. B. (Spaanse nationaliteit), over de 
coronacrisis

Sprekers: Andriana Sukova, Deputy Director General (EC-EMPL), Loránt Vincze, Agnès 
Evren, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Benjumea Benjumea.

Besluit: de behandeling van het verzoekschrift nog niet afsluiten, de Commissie om actuele 
informatie verzoeken en het verzoekschrift ter informatie naar REGI en ENVI sturen.

13. Rondvraag

De voorzitter herinnert eraan dat de resultaten van de stemming over de amendementen 
op het advies over de toekomstige betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk schriftelijk 
zullen worden meegedeeld.

Sprekers: Domènec Ruiz Devesa

De volgende besluiten van de coördinatoren worden schriftelijk meegedeeld:

I. Besluiten van de coördinatoren via de schriftelijke procedure op 25.03.2020:

* De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de punten op de B-
lijst van 19-20 februari 2020 zijn als volgt:

- De behandeling van verzoekschrift nr. 0287/2019 wordt niet afgesloten. Dit 
verzoekschrift wordt op de agenda van een volgende vergadering geplaatst. Het zal ook ter 
informatie aan LIBE worden bezorgd.

* De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de verzoekschriften 
waarvoor om een specifieke actie was verzocht, zijn als volgt: 

- Verzoekschrift nr. 0160/2018 wordt voor advies naar BUDG gestuurd.

- Verzoekschrift nr. 1125/2018: indiener wordt ervan in kennis gesteld dat de interne regels 
van het Parlement met betrekking tot sancties niet kunnen worden toegepast, aangezien de 
interventie plaatsvond buiten de gebouwen van het Parlement. Indiener wordt eveneens op 
de hoogte gesteld van het feit dat PETI niet bevoegd is om sancties op te leggen, en dat het 
verzoekschrift ter informatie naar het kabinet van de Voorzitter wordt gestuurd en wordt 
afgesloten.

* De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de aanbevelingen 
waartegen bezwaar is geuit, zijn als volgt:

- De aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit, worden in de door de voorzitter 
voorgestelde vorm goedgekeurd voor de verzoekschriften nrs. 0812/2019, 0818/2019, 
0846/2019, 0847/2019, 0852/2019, 0871/2019, 0874/2019, 0884/2019, 0901/2019, 
0911/2019, 0915/2019, 0927/2019, 0936/2019, 0942/2019, 0943/2019, 0953/2019 en 
0965/2019.
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- De verzoekschriften nrs. 0814/2019 en 0960/2019 worden goedgekeurd zoals voorgesteld 
door de Verts/ALE-Fractie.

* De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de aanwijzing van 
sprekers voor PETI voor de hoorzitting van PETI en TRAN over de verbetering van 
de consumentenrechten in de luchtvaartsector, zijn als volgt: 

- De lijst van sprekers zoals opgenomen in het ontwerpprogramma van de hoorzitting 
wordt goedgekeurd.

- De besluiten van de coördinatoren die tijdens de coördinatorenvergadering van 2 april 2020 
en via de schriftelijke procedure zijn genomen:

II. De coördinatoren hebben tijdens de coördinatorenvergadering van 2 april 2020 de 
volgende besluiten genomen:
- Verzoekschriften worden zoals gebruikelijk behandeld op administratief niveau. De 
verzoekschriften waartegen bezwaar wordt geuit, worden door de coördinatoren via een 
schriftelijke procedure aangenomen.

- Bezwaren van leden, of verzoeken om een verzoekschrift uit lijst 3 te schrappen, moeten 
met argumenten worden onderbouwd.

- De resultaten worden via de schriftelijke procedure aan de commissieleden 
bekendgemaakt.

- De verzoekschriften in verband met COVID-19 worden volgens de urgentieprocedure 
behandeld, en worden zo snel mogelijk besproken tijdens een vergadering die uitsluitend 
gewijd is aan door de coördinatoren geselecteerde COVID-19-verzoekschriften. Ook 
punten van de B-lijst kunnen aan de agenda worden toegevoegd.

- Er wordt een herinnering gestuurd naar de Europese Commissie in verband met 
verzoekschrift nr. 1236/2019, zodat het verzoekschrift, wanneer het antwoord er is, tijdens 
een vergadering van PETI kan worden besproken.

- Er wordt eventueel een vergadering belegd zodat PETI een advies kan uitbrengen over de 
brexit, en mogelijk ook andere adviezen.

- Onderzoeksmissies worden tot de tweede helft van het jaar uitgesteld, en in juli wordt een 
besluit genomen over de data van de reeds geplande missies.

- De geplande hoorzittingen en workshops worden naar de tweede helft van het jaar 
verplaatst, in overleg met de andere commissies.

- De leden moeten ten laatste op 16 april 2020 hun voorstellen voor proefprojecten en 
voorbereidende acties indienen bij het secretariaat van PETI. Zij moeten hierbij 
gebruikmaken van het model voor de indiening van proefprojecten en voorbereidende 
acties ter voorafgaande beoordeling door de Commissie. Dit model is beschikbaar op de 
website van BUDG: https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-

https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
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procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html

- De ID-Fractie wordt (als eerste in rang) uitgenodigd om een rapporteur te benoemen voor 
het advies inzake het terugdringen van ongelijkheid, met speciale aandacht voor armoede 
onder werkenden (bevoegde commissie: EMPL) (INI); de S&D-Fractie heeft interesse 
laten blijken om dit advies voor zijn rekening te nemen, indien de ID-Fractie het niet zou 
doen.

- Er wordt zo snel mogelijk een vergadering belegd voor de stemming over de 
ontwerpresolutie over aanvullende financiering voor biomedisch onderzoek naar 
myalgische encefalomyelitis (2020/2580(RSP)).

* De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de aanbevelingen 
waartegen bezwaar is geuit, voor nr. 976/2019 tot en met 1150/2019, zijn als volgt:

- De aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit worden aangenomen in de vorm die de 
voorzitter heeft voorgesteld, voor alle verzoekschriften waarover is gestemd: 0978/2019, 
1005/2019, 1007/2019, 1008/2019, 1009/2019, 1023/2019, 1041/2019, 1043/2019, 
1073/2019, 1075/2019, 1081/2019, 1086/2019, 1090/2019, 1094/2019, 1103/2019, 
1106/2019, 1117/2019, 1129/2019, 1133/2019, 1142/2019, 1143/2019, 1146/2019 en 
1148/2019.

14. Datum en plaats volgende vergadering

 19.5.2020, 10.00 - 12.00 uur 

De vergadering wordt om 12.26 uur gesloten.

* * *
B. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de Commissie 

of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de behandeling af te 
sluiten

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt afgesloten:

0628/2016, 0118/2018, 0074/2019, 0085/2019, 0148/2019, 0288/2019, 0343/2019, 
0357/2019, 0375/2019, 0522/2019, 0413/2019, 0414/2019, 0418/2019, 0461/2019, 
0464/2019, 0482/2019, 0506/2019, 0546/2019, 0525/2019, 0564/2019, 0567/2019, 
0572/2019, 0640/2019, 0716/2019 en 0798/2019 

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt nog niet afgesloten:

0138/2018, 1102/2018, 0330/2019, 0335/2019, 0344/2019, 0395/2019, 0399/2019, 
0410/2019, 0456/2019, 0552/2019, 0574/2019, 0629/2019, 0697/2019.

o O o

https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
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Results of roll-call votes

Contents

1. Opinion on Recommendations on the negotiations for a new partnership with the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2020/2023 (INI)) Rapporteur: 
Gheorghe Falcă (EPP) ..............................................................................................................8

2. Draft Motion for a Resolution on additional funding for biomedical research on 
Myalgic Encephalomyelitis (2020/2580(RSP)) .......................................................................9

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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1. Opinion on Recommendations on the negotiations for a new partnership with the 
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (2020/2023 (INI))
Rapporteur: Gheorghe Falcă (EPP)

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE ASKED FOR OPINION

28 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Marie-Pierre Vedrenne

S-D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş

Vers/ALEt Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -
- -

4 0
ID Jordan Bardella, Markus Buchheit, Gianna Gancia, Stefania Zambelli

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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2. Draft Motion for a Resolution on additional funding for biomedical research on 
Myalgic Encephalomyelitis (2020/2580(RSP))

FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE 

30 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

GUE/NGL Sira Rego,

ID Jordan Bardella, Gianna Gancia, Stefania Zambelli,

NI Eleonora Evi, Mario Furore

PPE Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Jarosław Duda, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter 
Jahr, Radan Kanev, Dolors Montserrat, Loránt Vincze, 

RENEW Ulrike Müller, Frédérique Ries, Yana Toom

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Cristina Maestre Martín De Almagro, Alfred Sant, Massimiliano 
Smeriglio, Cristian Terheş,

VERTS/ALE Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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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 (*)

Dolors Montserrat (P) , Tatjana Ždanoka (1VP) , Yana Toom (2VP) 

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

Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Anna-Michelle Asimakopoulou, Margrete Auken, Jordan Bardella, Alexander Bernhuber, Markus 
Buchheit, Ryszard Czarnecki, Eleonora Evi, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Emmanouil Fragkos, Mario Furore, Gianna Gancia, Alexis 
Georgoulis, Peter Jahr, Radan Kanev, Cristina Maestre Martín De Almagro, Ulrike Müller, Sira Rego, Frédérique Ries, Alfred Sant, 
Massimiliano Smeriglio, Cristian Terheş, Loránt Vincze, Thomas Waitz, Stefania Zambelli, Kosma Złotowski

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

Isabel Benjumea Benjumea, Domènec Ruiz Devesa, Jarosław Duda, Angel Dzhambazki, Sylvie Guillaume, Lefteris 
Nikolaou-Alavanos, Maite Pagazaurtundúa, Demetris Papadakis, Marie-Pierre Vedrenne

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

Jonathan Beedell (petitioner), Virginia Fiume (petitioner),

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 (*)

Philipp-Maximilian Chaimowicz (EC-SG), Gabriele Kremer (EC-SG), Louise Obenauer-Palalic (EC-SG), Monique Pariat, Director 
General (EC- HOME), Martin Seychell, Deputy Director General (EC SANTE), Adriana Sukova, Deputy Directo general (EC-EMPL)

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 
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