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NOTULEN
Vergadering van 16 juni 2020, 10.00 - 12.00 uur

BRUSSEL

bij verbinding op afstand

De vergadering wordt op dinsdag 16 juni 2020 om 10.10 uur geopend onder voorzitterschap 
van Dolors Montserrat (voorzitter).

1. Aanneming van de ontwerpagenda (1) OJ – PE 653.751
FdR 1207077

De agenda wordt aangenomen in de volgorde zoals blijkt uit deze notulen.

2. Goedkeuring van de notulen van de vergadering van:
   30 april 2020
   19 mei 2020

PV – PE 650.617
FdR 1204041
PV – PE 652.339
FdR 1205353

De notulen worden goedgekeurd.

3. Mededelingen van de voorzitter

_________________________
( ) Overeenkomstig de richtsnoeren van de commissie van 2016 zullen de punten onder B van de ontwerpagenda 
tijdens deze vergadering niet worden behandeld. Ieder PETI-lid kan evenwel vóór het einde van de vergadering 
verzoeken om een punt onder B nog niet af te sluiten; dit punt zal dan, met het oog op een besluit over verdere 
behandeling ervan, automatisch op de agenda van een volgende coördinatorenvergadering worden geplaatst.
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*** Stemming ***   (gelijktijdig met de werkzaamheden van de commissie)
(stemmen via stembiljet (stemlijst) per e-mail)

4. Voorontwerp van resolutie over de ontvoering, internationaal en 
nationaal, door ouders van EU-kinderen in Japan 
(2020/2621 (RSP))
- goedkeuring van een beknopt voorontwerp van resolutie    

    RE – PE 650.404
    FdR 1202746
 

Sprekers: Mónica Semedo

De uitslag van de stemming wordt schriftelijk meegedeeld:
de resolutie wordt unaniem aangenomen met 33 stemmen voor bij 0 onthoudingen.

5. Voorontwerp van resolutie over de rechten van personen met een 
verstandelijke handicap en hun gezinsleden tijdens de COVID-19-
crisis (2020/2680 (RSP))
- goedkeuring van een beknopt voorontwerp van resolutie    

    RE – PE 652.572
    FdR 1206482
 

De uitslag van de stemming wordt schriftelijk meegedeeld:
de resolutie wordt unaniem aangenomen met 33 stemmen voor bij 0 onthoudingen.

*** Einde stemming *** om 13.00 uur

In aanwezigheid van de Europese Commissie (bij verbinding op afstand)

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

COVID-19

6. Verzoekschrift nr. 0485/2020, ingediend door M.A. (Britse nationaliteit), over 
vaccinatie tegen COVID-19

Sprekers: Martin Seychell (EC-SANTE), Gheorghe Falcă, Alex Agius Saliba, Yana Toom, 
Ryszard Czarnecki, Marc Botenga, Peter Jahr.

Besluit: behandeling niet afsluiten; de Commissie vragen om een schriftelijk antwoord, en 
met name over haar samenwerking met de onlangs opgerichte “inclusieve vaccin-alliantie” 
en over gelijke toegang tot een toekomstig vaccin voor alle EU-burgers; voor advies 
voorleggen aan de commissie ENVI.

7. Verzoekschrift nr. 0515/2020 door Josef Fradler (Oostenrijkse nationaliteit) over 
invoerrechten op rundvlees als gevolg van COVID-19
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Sprekers: Josef Fradler (indiener, bij verbinding op afstand), Michael Scannel (EC-AGRI), 
Alexander Bernhuber, Alex Agius Saliba, Ulrike Müller, Thomas Waitz, Ryszard 
Czarnecki, Sira Rego, Gheorghe Falcă.

Besluit: behandeling niet afsluiten; de Commissie verzoeken om een schriftelijke update; 
voor advies voorleggen aan de commissies IMCO en INTA.

8. Verzoekschrift nr. 0441/2020, ingediend door Sergio Santamaría Santigosa (Spaanse 
nationaliteit), over de inperking van het recht op informatie tijdens de coronacrisis

Sprekers: Sergio Santamaría Santigosa (indiener, bij verbinding op afstand), Irena Moozova 
(EC-JUST), Peter Jahr, Alex Agius Saliba, Maite Pagazaurtundúa, Margrete Auken, Mazaly 
Aguilar, Sira Rego, Javier Zarzalejos, Cristina Maestre Martín De Almagro, Andrey 
Slabakov.

Besluit: behandeling niet afsluiten; de Commissie om inlichtingen verzoeken, evenals om 
toezicht in alle lidstaten van de EU; ter informatie doorsturen naar de commissie LIBE.

 

9. Rondvraag

Bekendmaking door de voorzitter van de besluiten van de coördinatoren 
die tijdens de coördinatorenvergadering van 20 mei 2020 en via de 
schriftelijke procedure zijn genomen  

* De coördinatoren hebben tijdens de coördinatorenvergadering van 
20 mei 2020 de volgende besluiten genomen:

- De voorzitter informeert de coördinatoren over hoe het staat met het voorontwerp 
van resolutie over de ontvoering van EU-kinderen in Japan.
- Er wordt een ontwerp van resolutie opgesteld over de rechten van personen met een 
verstandelijke handicap tijdens de COVID-19-crisis (verzoekschrift nr. 0470/2020).
- De behandeling van de verzoekschriften over het Jugendamt die een 
grensoverschrijdend element bevatten wordt niet afgesloten totdat het 
informatiebezoek aan Duitsland plaatsvindt.
- De voorzitter geeft uitleg over de wijziging van de aanbeveling inzake verzoekschrift 
nr. 0342/2020.
- De vergadering van de PETI-commissie in juni wordt aan de verzoekschriften over 
COVID-19 gewijd.
- De agenda van de vergadering in juli wordt tijdens de volgende 
coördinatorenvergadering of via de schriftelijke procedure besproken.
- De voorzitter probeert een extra commissievergadering te houden in juni/juli om 
onder meer de verzoekschriften te behandelen die geen verband houden met COVID-
19.

- Het verslag over het jaarverslag over de werkzaamheden van de Europese 
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Ombudsman is toegewezen aan S&D.
- Het advies inzake 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 is 
toegewezen aan S&D.
- Er wordt niet ingestemd met het voorstel van AFCO voor een advies overeenkomstig 
artikel 57 van het Reglement en er wordt aangedrongen op toepassing van de 
gezamenlijke commissieprocedure overeenkomstig artikel 58 van het Reglement. De 
voorzitter zal de kwestie aan de Conferentie van commissievoorzitters voorleggen.
- Met betrekking tot verzoekschrift nr. 0329/2020 worden geen verdere stappen gezet.
- Verzoekschrift nr. 1005/2019 wordt opnieuw in behandeling genomen en de 
Commissie wordt om inlichtingen verzocht.
- Het secretariaat stuurt de coördinatoren de in verband met verzoekschrift 
nr. 1694/2014 ontvangen documenten. Er geldt een termijn van tien dagen om te 
besluiten of het verzoekschrift opnieuw in behandeling wordt genomen of afgesloten 
blijft.
- Verzoekschrift nr. 1002/2019 wordt opnieuw in behandeling genomen.
- Het succes dat met verzoekschrift nr. 0930/2016 is geboekt wordt zichtbaar gemaakt 
door indiener en de belanghebbenden uit te nodigen voor een van de volgende 
commissievergaderingen.

- Suggesties voor het werkprogramma van de Europese Rekenkamer worden uiterlijk 
op 29 mei ingediend.

- Met betrekking tot de punten op de B-lijst wordt de schriftelijke procedure gevolgd.

- De voorzitter informeert de coördinatoren over hoe het staat met het EBI “Minority 
SafePack” en drie pas geregistreerde Europese burgerinitiatieven.

* De coördinatoren hebben volgens de schriftelijke procedure het volgende 
besloten:
- Verzoekschrift nr. 1694/2014 wordt niet opnieuw in behandeling genomen.

- Met betrekking tot de punten op de B-lijst: 
- de verzoekschriften nrs. 578/2017, 761/2017, 370/2019, 427/2019, 138/2018, 
1102/2018, 330/2019, 395/2019, 552/2019 en 574/2019 worden afgesloten;
- verzoekschrift nr. 629/2019 wordt ter informatie toegezonden aan ENVI en wordt 
afgesloten;
- verzoekschrift nr. 335/2019 wordt nog niet afgesloten gedurende twee maanden 
zodat indiener aanvullende informatie kan verstrekken;
- de verzoekschriften nrs. 410/2019 en 456/2019 worden voor advies doorgestuurd 
naar de commissie IMCO.
- Met betrekking tot de verzoekschriften nrs. 1342/2011 en 235/2019: de door indiener 
verstrekte aanvullende informatie wordt naar de Commissie gestuurd;
- de verzoekschriften nrs. 103/2019, 242/2019, 481/2018, 707/2018, 6/2019, 49/2019 
en 78/2019 worden afgesloten overeenkomstig de richtsnoeren van PETI.
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* De resultaten van de schriftelijke procedure met betrekking tot de 
aanbevelingen waartegen bezwaar is geuit, voor de verzoekschriften 
nrs. 0368 tot en met 0441/2020, over COVID-19 (urgentieprocedure), zijn 
als volgt:
- De verzoekschriften nrs. 0426/2020, 0432/2020, 0433/2020 en 0441/2020 worden 
ontvankelijk verklaard, de Europese Commissie wordt om inlichtingen verzocht en de 
verzoekschriften worden ter informatie doorgestuurd naar de commissie LIBE.

10. Datum en plaats volgende vergadering
    2.7.2020, 16.45 - 18.45 uur

De vergadering wordt om 12.06 uur gesloten.

* * *

B. Verzoekschriften waarvoor op basis van het schriftelijke antwoord van de Europese 
Commissie of op basis van andere ontvangen documenten wordt voorgesteld de 
behandeling af te sluiten

De volgende verzoekschriften worden afgesloten: 1459/2016, 0262/2018, 0651/2018, 
0984/2018, 0361/2019, 0556/2019, 0687/2019, 0761/2019, 0766/2019, 0770/2019, 0781/2019, 
0862/2019, 0928/2019, 1136/2019.

De behandeling van de volgende verzoekschriften wordt nog niet afgesloten: 1735/2013, 
0533/2014, 1287/2014, 0694/2015, 0721/2015, 0588/2016, 0323/2019, 0355/2019, 0527/2019, 
0635/2019, 0688/2019, 0750/2019, 0885/2019, 0974/2019, 0986/2019, 1000/2019, 1003/2019, 
1039/2019. 

o O o
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Results of roll-call votes

Contents

Draft Motion for a Resolution on international and domestic parental abduction of EU children 
in Japan (2020/2621 (RSP)) ..........................................................................................................

Draft Motion for a Resolution on the rights of persons with intellectual disabilities and their 
families in the COVID-19 crisis 2020/2680 (RSP)) .....................................................................

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE 

DRAFT MOTION FOR A RESOLUTION
on international and domestic parental abduction of EU children in Japan (2020/2621 

(RSP))

33 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski, 

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

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

NI Eleonora Evi, Mario Furore

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

RENEW Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo Yana Toom

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

VERTS/ALE Margrete Auken, Thomas Waitz, Tatjana Ždanoka

0 -

0 0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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FINAL VOTE BY ROLL CALL IN COMMITTEE 

DRAFT MOTION FOR A RESOLUTION
on the rights of persons with intellectual disabilities and their families in the COVID-19 

crisis 2020/2680 (RSP))

33 +
ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski, 

GUE/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

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

NI Eleonora Evi, Mario Furore

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

RENEW Andrus Ansip, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Monica Semedo Yana Toom

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

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 (VP), Yana Toom (VP), Ryszard Czarnecki (VP), Cristina Maestre Martín De Almagro (VP)

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

Anna-Michelle Asimakopoulou, Alexander Bernhuber, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Loránt Vincze, Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, 
Massimiliano Smeriglio, Ulrike Müller, Monica Semedo, Markus Buchheit, Margrete Auken, Thomas Waitz, Sira Rego, Mario Furore

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

Ádám Kósa, Maite Pagazaurtundúa, Andrey Slabakov

209 (7)

216 (3)

Marc Botenga, Mazaly Aguilar, Gabriel Mato, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

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

Josef Fradler, Sergio Santamaría Santigosa

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 (*)

Martin Seychell (EC-SANTE), Michael Scannel (EC-AGRI), Irena Moozova (EC-JUST), Philippe Chaimovicz (EC-SG)

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

Radu Negrea

Vivienne Byrne

Kätlin Joala

Katarzyna Ochman

Carlo Diana

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

Iiro Liukkonen

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

Leticia Zuleta de Reales Ansaldo, Jesús Ramos García, Carolina Lecocq Pérez, Katja Vatter, Roberta Panizza

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

Sybille Pecsteen de Buytswerve

* (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


