
PV\1204041RO.docx PE650.617v01-00

RO Unită în diversitate RO

Parlamentul European
2019-2024

Comisia pentru petiții

PETI_PV(2020)298_1

PROCES-VERBAL
Reuniunea din 30 aprilie 2020, 10.00-12.00

BRUXELLES

Reuniunea a fost deschisă miercuri, 30 aprilie 2020, la ora 10.09, fiind prezidată de la distanță 
de Dolors Montserrat (președintă).

1. Adoptarea ordinii de zi PETI_OJ PE 650.536
FdR 1203644

Ordinea de zi a fost adoptată.

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din:

19-20 februarie 2020 PE 647.029v01-00
FdR 1198119 + anexe

Procesele-verbale au fost aprobate.

3. Comunicări ale președinției

*** Prima sesiune de votare de la distanță *** (în paralel cu lucrările comisiei)
(buletin de vot - listă de vot- vot prin e-mail)

4. Aviz referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2020/2023 (INI))
Raportor: Gheorghe Falcă (PPE)
(termen pentru depunerea amendamentelor: 1.4.2020 / vot: 30.4.2020)
- adoptarea amendamentelor: deschiderea votului prin procedură la distanță
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5. Proiect de propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la alocarea 
de fonduri suplimentare pentru cercetarea biomedicală privind encefalomielita 
mialgică
(2020/2580 (RSP))
- adoptarea unui proiect de scurtă propunere de rezoluție: deschiderea votului prin 
procedură la distanță. 

*** Sfârșitul votării *** la 10.40

În prezența Comisiei Europene

A. Petiții supuse dezbaterii în comisie pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

Covid-19
(cu prezența petiționarilor conectați la distanță)

6. Petiția nr. 0269/2020, adresată de Jonathan Beedell, de cetățenie britanică, privind 
ajutorul acordat pentru protejarea locuitorilor și a solicitanților de azil împotriva 
Covid-19 în insulele din Marea Egee

Au intervenit: Jonathan Beedell (petiționar), Monique Pariat (director general, CE- 
HOME), Sylvie Guillaume, Lefteris Nikolaou Alavanos, Radan Kanev, Sira Rego, 
Margrete Auken, Andrey Slabakov, Maite Pagazaurtundúa, Yana Toom și Alex Agius 
Saliba.

Decizie: petiția rămâne deschisă și se monitorizează:

i) punerea în aplicare a sistemului UE de transfer al copiilor migranți neînsoțiți din insulele 
grecești către 10 state membre și posibila extindere a sistemului la alte state membre;

ii) prevenirea și/sau limitarea răspândirii bolilor contagioase, în special a Covid-19, în 
centrele de primire și în comunitățile locale din insulele grecești. 

- solicită CE o confirmare scrisă și informații suplimentare.

7. Petiția nr. 0307/2020, adresată de T.M.F, de cetățenie germană, privind restricțiile de 
călătorie impuse de Republica Cehă, Polonia, Austria și Danemarca din cauza Covid-
19

Au intervenit: Monique Pariat, director general (CE- HOME), Loránt Vincze, Tatjana 
Ždanoka, Kosma Złotowski, Margrete Auken, Jarosław Duda, Cristian Terheș, Ádám Kósa 
(mesaj citit de președintă).

Decizie: petiția rămâne deschisă până când spațiul Schengen este din nou operațional și se 
solicită CE o confirmare scrisă și informații suplimentare.
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8. Petiția nr. 0329/2020, adresată de Virginia Fiume, de cetățenie italiană, în numele 
Eumans și alții, privind capacitarea UE în vederea abordării provocărilor globale, de 
la COVID-19 la criza socială, economică și climatică

Au intervenit: Virginia Fiume (petiționară), Martin Seychell, director general adjunct (CE-
SANTE), Alex Agius Saliba, Yana Toom, Cristina Maestre Martín De Almagro, Gianna 
Gancia, Thomas Waitz, Radan Kanev.

Decizie: petiția rămâne deschisă și se transmite pentru aviz Comisiei AFCO și Grupului de 
lucru al PE privind conferința privind viitorul Europei. - solicită CE o confirmare scrisă. 
Coordonatorii vor decide cu privire la măsurile ulterioare în cazul în care se adoptă o 
rezoluție.

*** Rezultatele votului ***

9. Președinta a anunțat că rezultatele votului privind amendamentele la avizul privind 
viitoarele relații cu Regatul Unit vor fi comunicate în scris

[rezultate anunțate în scris:
Amendamente adoptate : AM1, AM2, AM4, AM5, AM6, AM7, AM8, AM9 (prima 
parte), AM10,AM12, AM13, AM18, AM19, AM21, AM22, AM23, AM24, AM25, 
AM26, AM27 și AM28
Amendamente respinse: Am 3, a doua parte a AM9, AM10, AM11, AM14, AM15, 
AM16, AM17 și AM20]

10. Proiect de propunere de rezoluție a Parlamentului European referitoare la alocarea 
de fonduri suplimentare pentru cercetarea biomedicală privind encefalomielita 
mialgică
(2020/2580 (RSP))

- anunțarea rezultatelor votului:
Rezoluția a fost adoptată în unanimitate, cu 30 de voturi pentru și 0 abțineri.

*** A doua sesiune de votare de la distanță *** (în paralel cu lucrările comisiei)
  (buletin de vot - vot prin e-mail)

11. Aviz referitor la recomandările privind negocierile pentru un nou parteneriat cu 
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (2020/2023 (INI))
Raportor: Gheorghe Falcă (PPE)
- adoptarea proiectului de aviz (vot final): Deschiderea votului prin procedură la distanță.

[rezultate anunțate în scris:
Avizul a fost adoptat (cu 28 de voturi pentru, 0 împotrivă și 4 abțineri)].

Covid-19

12. Petiția nr. 0355/2020, adresată de J.M.B., de cetățenie spaniolă, privind criza cauzată 
de coronavirus
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Au intervenit: Andriana Sukova, director general adjunct(CE-EMPL), Loránt Vincze, 
Agnès Evren, Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel Benjumea.

Decizie: petiția rămâne deschisă, se solicită Comisiei informații actualizate și se trimite 
Comisiilor REGI și ENVI pentru informare.

13. Chestiuni diverse

Președinta a reamintit că rezultatele votului final referitor la avizul privind viitoarele 
relații cu Regatul Unit vor fi comunicate în scris.

A intervenit: Domènec Ruiz Devesa

Următoarele decizii luate de coordonatori au fost anunțate în scris:

I. Decizii ale coordonatorilor adoptate prin procedură scrisă la 25 martie 2020:

* Rezultatele procedurii scrise referitoare la punctele din secțiunea B din 19-20 
februarie 2020 sunt următoarele:

- Petiția nr. 0287/2019 va fi lăsată deschisă și inclusă pe ordinea de zi a unei reuniuni 
viitoare. Ea va fi, de asemenea, transmisă Comisiei LIBE pentru informare.

* Rezultatele procedurii scrise referitoare la petițiile pentru care s-a solicitat o acțiune 
specifică sunt următoarele: 

- Petiția nr. 0160/2018 va fi trimisă Comisiei BUDG pentru aviz.

- Petiția nr. 1125/2018: petiționarul va fi informat că, întrucât intervenția a avut loc în afara 
sediilor Parlamentului European, nu pot fi aplicate normele interne ale Parlamentului 
referitoare la sancțiuni. Petiționarul va fi, de asemenea, informat că Comisia PETI nu are 
competența de a impune sancțiuni și că petiția va fi trimisă spre informare Cabinetului 
Președintelui și va fi închisă.

* Rezultatele procedurii scrise privind recomandările contestate sunt următoarele:

Recomandările contestate au fost adoptate în forma propusă de președintă pentru petițiile 
nr. 0812/2019, nr. 0818/2019 , nr. 0846/2019, nr. 0847/2019, nr. 0852/2019, nr. 
0871/2019, nr. 0874/2019, nr. 0884/2019, nr. 0901/2019, nr. 0911/2019, nr. 0915/2019, nr. 
0927/2019, nr. 0936/2019, nr. 0942/2019, nr. 0943/2019, nr. 0953/2019 și nr. 0965/2019.

- Petițiile nr. 0814/2019 și nr. 0960/2019 au fost adoptate așa cum a sugerat Grupul 
Verzilor. 

* Rezultatele procedurii scrise privind numirea vorbitorilor din partea Comisiei PETI 
pentru audierea PETI-TRAN intitulată „Cum să îmbunătățim drepturile 
consumatorilor în sectorul aviației” sunt următoarele: 

- Lista vorbitorilor prezentată în proiectul de program al audierii este aprobată.
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- Deciziile coordonatorilor adoptate în cadrul reuniunii coordonatorilor din 2 aprilie 2020 și 
prin procedură scrisă:

II. În cadrul reuniunii coordonatorilor care a avut loc la 2 aprilie 2020, aceștia au decis 
următoarele:
- petițiile vor fi tratate, ca de obicei, la nivel administrativ, iar petițiile contestate vor fi 
adoptate de coordonatori în urma unei proceduri scrise;

- contestațiile deputaților sau cererile de a scoate o petiție de pe lista 3 trebuie motivate 
corespunzător;

- rezultatele vor fi, de asemenea, comunicate membrilor comisiei prin procedura scrisă;

- petițiile privind COVID-19 vor fi tratate în cadrul procedurii de urgență și vor fi discutate 
cu prioritate cât mai curând posibil, în cadrul unei reuniuni dedicate exclusiv petițiilor 
referitoare la COVID-19 selectate de coordonatori. Punctele din secțiunea B ar putea fi, de 
asemenea, incluse pe ordinea de zi.

- se va trimite o scrisoare de atenționare Comisiei Europene cu privire la petiția nr. 
1236/2019 pentru a discuta această petiție în cadrul unei reuniuni a comisiei, atunci când 
Comisia PETI va primi un răspuns.

- se va organiza o posibilă reuniune pentru votarea avizului Comisiei PETI cu privire la 
Brexit și poate alte avize.

- vizitele de informare să vor amâna până în al doilea semestru și se va adopta în iulie o 
decizie cu privire la datele misiunilor de informare deja aprobate.

- audierile și atelierele planificate se vor amâna până în cel de al doilea semestru, de 
comun acord cu celelalte comisii.

- deputații ar trebui să își prezinte propunerile de proiecte-pilot și acțiuni pregătitoare în 
vederea unei evaluări preliminare în cadrul secretariatului Comisiei PETI, până cel târziu 
la 16 aprilie 2020, utilizând în acest scop modelul disponibil pe site-ul web al Comisiei 
BUDG: https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-
procedure-2021/pp-pa.html

- Grupul ID (primul în ordinea priorității) va fi invitat să numească un raportor pentru 
avizul pe tema „Reducerea inegalităților cu accent special asupra sărăciei persoanelor 
încadrate în muncă” (comisie competentă: EMPL) (INI); - Grupul S&D și-a manifestat 
interesul de a elabora avizul în cazul în care Grupul ID nu va fi interesat să facă acest 
lucru.

- se va organiza o reuniune pentru votarea proiectului de propunere de rezoluție privind 
finanțarea suplimentară pentru cercetarea biomedicală în ceea ce privește encefalomielita 
mialgică (2020/2580 (RSP)) în cel mai scurt timp posibil.

* Rezultatele procedurii scrise referitoare la recomandările contestate pentru petițiile 
nr. 976/2019-1150/2019 sunt următoarele:

https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
https://budgnet.in.ep.europa.eu/home/welcome/budgetary-procedure/budgetary-procedure-2021/pp-pa.html
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- recomandările contestate au fost adoptate în forma propusă de președintă, pentru toate 
petițiile votate: 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 și 1148/2019.

14. Data și locul următoarei reuniuni
 19.5.2020 , 10.00-12.00 

Reuniunea a fost închisă la ora 12.26.

* * *

B. Petiții a căror închidere este propusă pe baza răspunsului scris al Comisiei sau a altor 
documente primite

Următoarele petiții vor fi închise:

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 și 0798/2019 

Următoarele petiții vor rămâne deschise:

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
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Results of roll-call votes
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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: 
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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 Terheș

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 Terheș,

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 PREZENȚĂ/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/Deputați/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 Terheș, 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/Supleanți/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 invitația președintelui/ 
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/Alți participanți/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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