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BG Единство в многообразието BG

Eвропейски парламент
2019-2024

Комисия по петиции

PETI_PV(2020)308_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 2 декември 2020 г., 13.45 − 15.45 ч. и 16.45 − 18.45 ч.

и от 3 декември 2020 г., 9.00 – 11.00 ч. и 11.30 – 12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

чрез видеоконференция (зала JAN 4Q1)

Заседанието беше открито в сряда, 2 декември 2020 г., в 13.53 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

в 13.45 ч.

1. Приемане на проект на дневен ред (1)

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Одобряване на протоколите на заседанията от:
   28 – 29 октомври 2020 г.

Протоколите бяха одобрени.

(1) Съгласно насоките на комисията от 2016 г. точките от раздел Б в проекта на дневен ред няма да бъдат 
обсъждани по време на настоящото заседание. Въпреки това преди края на заседанието всеки член на 
комисията по петиции може да поиска определена точка от раздел Б да остане отворена за разглеждане; в 
този случай тя ще бъде включена автоматично в дневния ред на координаторите за вземане на решение 
относно по-нататъшното ѝ разглеждане по време на следващо заседание на координаторите.
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3. Съобщения на председателя

Председателят информира членовете за решенията, взети от координаторите чрез 
писмена процедура:

a) Точки от списък Б, оставени отворени за разглеждане от заседанието на 
координаторите на 28 октомври:

– петиции № 1125/2019 и № 0058/2019 ще бъдат приключени;
– петиция № 0648/2019 ще бъде изпратена на комисията LIBE за становище и ще бъде 
подложена на обсъждане на следващо заседание;
– петиции № 0086/2020 и № 0095/2020 ще бъдат подложени на обсъждане на следващо 
заседание;
– петиция № 0335/2020 ще бъде изпратена на комисията LIBE за сведение и ще се изчака 
допълнителна оценка от ЕК;
– петиции № 0433/2020 и 0441/2020: очаква се допълнителна оценка от ЕК;

б)  
– оспорваните препоръки бяха приети във вида, предложен от председателя, за следните 

петиции: 
– петиции № 0639/2020, № 0675/2020, № 0678/2020 и № 0719/2020;

– оспорваните препоръки бяха приети във вида, предложен от Verts/ALE, за следните 
петиции:
– петиция № 0688/2020.
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*** Първа процедура за дистанционно гласуване ***      (успоредно с дейности на 
комисията)

     (чрез приложението iVote и с бюлетини за 
гласуване)

4. Становище относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на 
Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания
(2020/2086 (INI))            (за EMPL)
Докладчик:   ПАПАДАКИС (S&D)
– приемане на измененията

Оратори:: Моника Семедо

Резултатите от гласуването на измененията бяха обявени писмено.

*** Край на гласуването *** в 15.00 ч.

В присъствието на представители на Европейската комисия

A. Петиции за обсъждане в комисия въз основа на писмения отговор на 
Комисията или други получени документи

Транспорт

5. Петиция № 0740/2019, внесена от Стив Бентли, с българско гражданство, относно 
използването на английски авиационен език при авиационната поддръжка в ЕС

Оратори: Рене Збос (ЕК, ГД „Мобилност и транспорт“), Александер Бернхубер, 
Маргрете Аукен, Косма Злотовски.

Решение: да се приключи разглеждането на петицията.

Промишленост, околна среда

6.  Петиция № 0677/2020, внесена от A. S., с полско гражданство, от името на 
Stowarzyszenie Rozwoju Innowacyjności Energetycznej w Zgorzelcu (Асоциация за 
развитие и иновации в Згожелец), подкрепена от 27 000 подписа, срещу незабавното 
затваряне на мината за лигнитни въглища в Туров, Полша
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Агнешка Спиридович (вносителка на петицията), Аурел Чобану-Дордеа 
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(Европейска комисия, ГД „Околна среда“), Александер Бернхубер, Улрике Мюлер, 
Микулаш Пекса, Анна Залевска, Катержина Конечна, Ярослав Дуда, Мартин Хойсик, 
Косма Злотовски, Маргрете Аукен.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се поиска актуална 
писмена информация от Европейската комисия.
Околна среда

7.  Петиция № 1144/2017, внесена от A.Z., с италианско гражданство, от името на девет 
екологични асоциации, подкрепена с девет подписа, срещу кариери за добив на 
строителни материали и сметище
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Алесандро Зангранди (вносител на петицията), Клелия Антико (Европейска 
комисия, ГД „Околна среда“), Петер Яр, Елеонора Еви.

Решение: петицията да остане отворена за разглеждане до получаване на отговор от 
италианското министерство на околната среда.

Заседанието беше закрито в 15.16 ч.

* * *

От 15.45 до 16.45 ч.

ПАУЗА

* * *

Заседанието беше възобновено в 16.53 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

от 16.45 до 18.45 ч.

Covid-19

8. Размяна на мнения с г-жа Сала Саастамойнен, изпълняваща длъжността генерален 
директор, Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“, Европейска комисия  
относно мониторинга на мерките относно COVID, въведени от държавите членки.

Оратори: Сала Саастамойнен, (изпълняваща длъжността генерален директор, ГД 
„Правосъдие и потребители“, ЕК), Маргрете Аукен, Косма Злотовски, Петер Яр, Марк 
Анжел, Алексис Георгулис, Стелиос Кимбуропулос, Влад Георге, Татяна Жданока, Адам 
Коша, Хуан Игнасио Соидо Алварес, Лефтерис Николау-Алаванос, Алекс Аджус Салиба
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Демокрация – избори

9. Петиция № 0663/2019, внесена от T.L., с френско гражданство, относно защитата на 
демокрацията и изборите в Европа чрез избягване на анонимността в социалните 
мрежи
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: T.L.,(вносител на петицията), Сърдж Кишевич (ГД „Правосъдие и 
потребители“, ЕК), Петер Яр, Силви Гийом, Мари-Пиер Ведрен, Косма Злотовски, Марк 
Анжел, Татяна Жданока.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане и да се изпрати на 
подкомисията INGE за становище.

Заседанието беше закрито в 18.37 ч.

* * *

Заседанието беше възобновено в четвъртък, 3 декември 2020 г., в 9.04 ч., под 
председателството на Дулорс Монсерат (председател).

Четвъртък, 3 декември 2020 г.

от 9.00 до 11.00 ч.

*** Втора процедура на дистанционно гласуване ***      (успоредно с дейности на 
комисията)

     (чрез приложението iVote и с бюлетини за 
гласуване)

10. Становище относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на 
Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите с оглед на Конвенцията за 
правата на хората с увреждания
(2020/2086 (INI))            (за EMPL)
Докладчик:   ПАПАДАКИС (S&D)
– приемане на проекта на доклада

*** Край на гласуването ***  в 10.00 ч.

Резултатите от гласуването бяха обявени писмено:
становището беше прието с 30 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“.

Околна среда – замърсяване
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11. Петиция № 1328/2019, внесена от Янис Кузинс, с латвийско гражданство, от името 
на SDK Dzimtene, относно изчистването на Балтийско море от химични оръжия
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)
както и
Петиция № 0406/2020, внесена от Нелия Пинту, с португалско гражданство, 
относно остатъци от химически вещества от снаряди, останали в Балтийско море 
от световните войни

Оратори: Янис Кузинс (вносител на петиция), Марияна Манче (Европейска комисия, ГД 
„Околна среда“), Христос Теофилу (ГД „Морско дело и рибарство“), Радан Кънев, 
Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Татяна Жданока, Анна Фотига, Маргрете Аукен, 
Косма Злотовски

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се изиска повече 
информация от Европейската комисия, да се изчакат становищата на комисиите ENVI и 
PECH. 

12. Петиция № 0895/2019, внесена от Лиана Бузеа, с румънско гражданство, относно 
разрушаването на околната среда в биома на тайгата през лятото на 2019 г.
(в присъствието на вносителя на петицията чрез видеоконференция)

Оратори: Лиана Бузеа (вносител на петицията), Андрю Мърфи (Европейска комисия, 
ГД „Околна среда“), Кристина Маестре Мартин де Алмагро, Маргрете Аукен.

Решение: петицията да се остави отворена за разглеждане; да се изпрати за сведение на 
комисиите AFET и ENVI; настоятелно да се призове Европейската комисия да продължи 
да предоставя на комисията информация по въпроса.

в 10.00 ч.

13. Размяна на мнения със Марош Шефчович, член на Комисията

Оратори: Марош Шефчович (заместник председател, член на Комисията), Адам Коша, 
Алекс Аджус Салиба, Маргрете Аукен, Влад Георге, Емануил Франгос, Дамиен Карем.

14. Разни въпроси

Председателят информира членовете за решенията, взети от координаторите 
(заседание от 3 декември 2020 г.)

1. Приемане на дневния ред
Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя
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няма.

3. Приемане на проекта на дневен ред за заседанието на комисията по петиции на 
26 януари 2021 г. 

Координаторите одобриха проекта на дневен ред за заседанието на комисията по 
петиции на 26 януари 2021 г.

4. Предложения за бъдещи заседания

Координаторите се съгласиха с искането на групата Verts/ALE да включат петиция 
№ 1241/2019 относно положението на медицинските сестри, наети на срочни договори, 
в дневния ред за януари и с предложението на групите РРЕ и Verts/ALE да включат и 
други петиции, повдигащи същите въпроси.

Координаторите се съгласиха с искането на г-жа Еви (NI), член на ЕП, за включване в 
дневния ред за януари на петиция № 0148/2020 относно искане за прекратяване на 
прекомерното използване на земя в южната част на Милано.

Координаторите се съгласиха с искането на групата РРЕ за включване в дневния ред за 
февруари или март на петиции № 1055/2019, 1188/2019, 0074/2020, 0827/2020 относно 
едрите хищници в Европейския съюз.

Координаторите се съгласиха с искането на групата Renew да се приложи процедурата 
по спешност за петиция № 937/2020 относно защитата на румънските сезонни и социални 
работници по време на пандемията от Covid. 

Координаторите се съгласиха с искането на групата ECR да се приложи процедурата по 
спешност за петиция № 1313/2020 относно предполагаемо сексуално насилие над 
непълнолетни лица на Балеарските острови.

Координаторите се съгласиха с искането на г-н Фуроре (NI), член на ЕП, да се приложи 
процедурата по спешност за петиция № 1118/2020 относно съответствието с 
европейските разпоредби на чл. 55а от законодателен указ № 76/2020.

Координаторите решиха, че за в бъдеще исканията за прилагане на процедурата по 
спешност трябва да се подават в срок от 10 дни преди заседанието на координаторите в 
съответствие с насоките на комисията PETI, с оглед осигуряване на правна сигурност и 
прозрачност. Беше отправена молба за малко гъвкавост, особено по време на пандемията. 
В случай че дадена група поиска процедура по спешност извън крайния срок, решение 
ще бъде взето с гласуване на координаторите. 

5. Срещи на комисията PETI през първия мандат от 2021 г. 

По принцип координаторите се съгласиха със слотовете, временно предоставени за 
срещите на комисията PETI през първия мандат от 2021 г. (отчитайки, че те трябва да 
бъдат потвърдени).

6. Програма за научни изследвания на комисията PETI 

Координаторите взеха под внимание общия преглед на изпълнението на годишната 
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програма за научни изследвания на комисията PETI за периода 2019 – 2020 г. и 
предложенията на тематичния отдел относно специфичните нужди на комисията, 
посочени в консултациите със секретариата.

Координаторите бяха поканени да представят своите предложения за проучвания до 
18 декември 2020 г.

Координаторите се съгласиха с искането на групата Renew да се включи представяне на 
изследването на тема „Пречки пред участието в местни и европейски избори“ в дневния 
ред на някое от бъдещите заседания.

7. Искания за конкретни действия

Координаторите се съгласиха с искането на групата Verts/ALE да се изпрати петиция 
№ 0655/2020 относно лошо управление и злоупотреба със средства на ЕС от програмата 
на EUTFA за подкрепа на интегрираното управление на границите в Либия до комисиите 
CONT, DEVE, AFET, DROI и LIBE за становище. 

Координаторите отхвърлиха искането на групата ECR разглеждането на петиция № 
0695/2019 относно липсата на върховенство на закона в Полша да бъде приключено и се 
съгласиха да я оставят отворена за разглеждане до получаването на отговор от 
Комисията.

По отношение на петиция № 0551/2019 относно достатъчни предпазни мерки срещу 
изборни измами на европейските избори координаторите се съгласиха с предложението 
на секретариата на вносителя на петицията да се изпрати резолюцията на Парламента от 
24 ноември 2020 г. и разглеждането на петицията да бъде приключено.

8. Искания относно точките от списък Б 

Координаторите решиха да разгледат тази точка чрез писмена процедура.

Резултатите от писмената процедура са, както следва:

– петиции № 0377/2019, 1082/2019, 1318/2019, 0363/2019 и 0875/2019, 1034/2019, 
1254/2019 и 1286/2019 ще бъдат насрочени за обсъждане на предстоящо заседание

– петиция №0485/2019: ще бъде изпратено писмо до гръцкото правителство

– разглеждането на петиции № 0788/2019, 0635/2019, 0795/2019 и 0008/2020 ще бъде 
приключено.

9. Европейска гражданска инициатива (ЕГИ) End the Cage („Край на клетките“)

Координаторите бяха информирани, че ЕГИ „Край на клетките“, която беше представена 
на Комисията на 2 октомври 2020 г., беше отнесена до Парламента на 4 ноември 2020 г. 
Компетентната комисия е AGRI, а PETI е подпомагаща.

Координаторите бяха информирани, че продължават дискусиите с организаторите за 
предварително организиране на изслушване в Парламента през февруари.

Координаторите ще бъдат информирани незабавно за всяко развитие по този въпрос.
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10. Отговор до г-жа Регнер, председател на комисията FEMM
Координаторите взеха под внимание писмото на г-жа Монсерат от 19 ноември 2020 г. в 
отговор на искането на г-жа Регнер, председател на комисията FEMM, за информация 
относно представителството на половете в състава на комисията PETI и разпределянето 
на досиетата.

11. Оттеглени петиции
Координаторите отчетоха факта, че петиции № 0841/2020 и 0956/2020 бяха оттеглени от 
вносителите.

12. Писма 
Координаторите взеха под внимание получените писма.

13. Оценка на работата на комисията PETI през 2020 г. и възможности за 
подобряване през следващата година (по молба на групата Verts/ALE)

Координаторите решиха да разгледат тази точка на следващото заседание на 
координаторите.

14. Разни въпроси
няма.

15. Дата и място на следващото заседание
   26.01.2021 г.,  9.00 – 11.00  и  11.30 – 12.30 ч.  

                       и  13.45 – 15.45 ч.  и  16.15 – 18.45 ч.      (очаква се 
потвърждение!)

Заседанието беше прекъснато в 11.06 ч.

* * *

от 11.00 до 11.30 ч.

ПАУЗА

Заседанието беше възобновено в 11.37 ч. под председателството на Дулорс Монсерат 
(председател).

 * *
от 11.30 до 12.30 ч. (при закрити врати)

16. Заседание на координаторите
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Заседанието беше закрито в 12.46 ч.

* * *

Б. Петиции, чието разглеждане се предлага да бъде приключено въз основа на 
писмения отговор на Комисията или други получени документи

Разглеждането на следните петиции ще бъде приключено: 0411/2015, 0021/2017, 
0664/2019, 0688/2019, 0858/2019, 1154/2019, 1162/2019, 0021/2020, 0061/2020, 0088/2020, 
0092/2020, 0127/2020, 0134/2020, 0144/2020, 0160/2020, 0180/2020, 0189/2020, 0222/2020, 
0243/2020, 0296/2020, 0339/2020, 0363/2020, 0391/2020, 0436/2020, 0489/2020, 0506/2020, 
0544/2020, 0552/2020, 0558/2020, 0563/2020, 0572/2020.

Следните петиции ще останат отворени за разглеждане: 2553/2014, 1005/2019, 0052/2020, 
0111/2020, 0159/2020, 0221/2020, 0410/2020.

o O o
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Резултати от поименните гласувания

Съдържание

Проект на становище относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с 
оглед на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2020/2086(INI))

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържали се“
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД ПО СТАНОВИЩЕ
относно прилагането на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна 

рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания (2020/2086(INI))

30 +
EPP Alexander Bernhuber, Agnès Evren, Gheorghe Falcă, Peter Jahr, Radan Kanev, Stelios Kympouropoulos, 

Dolors Montserrat, Emil Radev, Loránt Vincze

S&D Alex Agius Saliba, Andris Ameriks, Marc Angel, Ibán García Del Blanco, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Demetris Papadakis, Massimiliano Smeriglio

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

GREENS/EFA Margrete Auken, Tatjana Ždanoka

ECR Ryszard Czarnecki, Emmanouil Fragkos, Kosma Złotowski

EUL/NGL Alexis Georgoulis, Sira Rego

NI Eleonora Evi, Mario Furore

0 -
- -

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

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържали се“
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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) 2.12.2020
(2) 3.12.2020



PE661.947v02-00 14/16 PV\1222762BG.docx

BG

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

A. S., Alessandro Zangrandi, T. L., Jānis Kuzins, Liana Buzea

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 (*)

René Zbos (EC-MOVE), Aurel Ciobanu-Dordea (EC-ENV), Clelia Antico (EC-ENV), Salla Saastamoinen (EC-JUST), Srd Kisevic (EC-
JUST), Marijana Mance (EC-ENV), Christos Theophilou (EC-MARE), Andrew Murphy (EC-ENV), Vice-President Commissioner 
Maroš Šefčovič, Gabriele Kremer

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



PV\1222762BG.docx 15/16 PE661.947v02-00

BG

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

Carlo Diana, Hana Biberovic

Glykeria Bismpa

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

Joss Heezen



PE661.947v02-00 16/16 PV\1222762BG.docx

BG

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

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


