
PV\1186696NL.docx PE639.876v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

Europees Parlement
2019-2024

Commissie regionale ontwikkeling

REGI_PV(2019)0723_1

NOTULEN
Vergadering van dinsdag 23 juli 2019

Brussel

De vergadering wordt op dinsdag 23 juli 2019 om 10.03 uur geopend onder voorzitterschap 
van Younous Omarjee (voorzitter).

1. Aanneming van de agenda REGI_OJ (2019)0723_1

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

2. Mededelingen van de voorzitter

De voorzitter herdenkt André Jorge Dionisio Bradford, plaatsvervangend lid van de 
commissie, die op 18 juli plotseling is overleden op 48-jarige leeftijd. Hij betuigt 
namens de commissie zijn medeleven aan de familie van de heer Dionisio Bradford. 
Pedro Marques voert het woord over de politieke loopbaan en de persoonlijke situatie 
van de heer Dionisio Bradford. De commissie neemt als blijk van respect een minuut 
stilte in acht.

3. Verkiezing van de tweede, derde en vierde ondervoorzitters

Op voorstel van de Renew-Fractie wordt Christian Ghinea bij acclamatie tot tweede 
ondervoorzitter gekozen. Op voorstel van de S&D-Fractie wordt Adrian-Dragos Benea 
bij acclamatie tot derde ondervoorzitter gekozen. Er zijn twee kandidaten voor het 
ambt van vierde ondervoorzitter: Francesca Donato (voorgedragen door de ID-Fractie) 
en Isabel Benjumea Benjumea (voorgedragen door de PPE-Fractie). Er wordt een 
elektronische stemming gehouden.  Mevrouw Benjumea Benjumea krijgt 26 stemmen; 
mevrouw Donato krijgt 8 stemmen; er zijn 7 onthoudingen. De voorzitter verklaart dat 
mevrouw Benjumea Benjumea is gekozen tot vierde ondervoorzitter.

De details van de hoofdelijke stemming zijn hierbij gevoegd.
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Sprekers: Younous Omarjee, Niklas Nienaß, Ondřej Knotek, Andrea Cozzolino, 
Alessandro Panza, Raffaele Fitto and Andrey Novakov.

De vergadering wordt om 10.28 uur geschorst.

* * *

Met gesloten deuren

4. Coördinatorenvergadering

De coördinatoren vergaderen met gesloten deuren.

* * *

De vergadering wordt op woensdag 23 juli 2019 om 15.03 uur hervat onder voorzitterschap 
van Younous Omarjee (voorzitter).

23 juli 2019, 15.00 – 18.30 uur

5. Gedachtewisseling met Katri Kulmuni, minister van Economische Zaken, 
fungerend voorzitter van de Raad, over de prioriteiten van het Finse 
voorzitterschap van de Raad.

Mevrouw Kulmuni zet het programma van het Finse voorzitterschap uiteen en 
beantwoordt vragen van de leden.  

Sprekers: Younous Omarjee, Katri Kulmuni, Pedro Marques, Andrey Novakov, 
Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Raffaele Fitto, 
Dimitrios Papadimoulis, Pascal Arimont, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, 
Jill Evans, Isabel Benjumea Benjumea, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Julie Ward, Mauri Pekkarinen, Peter Pollák, Stelios 
Kympouropoulos, Susana Solís Pérez.

6. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 - alle 
afdelingen
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Voorzitter:
Younous Omarjee (GUE/NGL)

Bevoegd:
BUDG

 Gedachtewisseling
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Sprekers: Younous Omarjee, Erik Bergkvist, Andrey Novakov, Ondřej Knotek, 
Alexandra Geese.

7. Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren

De commissie stemt in met de besluiten die de REGI-coördinatoren tijdens hun vergadering 
van de ochtend van  23 juli 2019 hebben genomen, te weten:

1. Vergaderrooster voor het tweede halfjaar 2019  

dinsdag, 3 september, 9.00 - 12.30 uur
dinsdag, 3 september, 15.00 - 18.30 uur

woensdag, 2 oktober, 9.00 - 12.30 uur
woensdag, 2 oktober, 15.00 - 18.30 uur
woensdag, 3 oktober, 9.00 - 12.30 uur

maandag, 4 november, 15.00 - 18.30 uur
dinsdag, 5 november, 9.00 - 12.30 uur

woensdag, 4 december, 15.00 - 18.30 uur
donderdag, 5 december, 9.00 - 12.30 uur

Indien nodig, kunnen in Straatsburg op maandagavonden of donderdagochtenden extra 
vergaderingen worden gehouden.

2. Vertolking tijdens commissievergaderingen ("taalprofiel") 

De coördinatoren hebben het taalprofiel voor de vertolking als volgt vastgesteld, afhankelijk 
van het aantal beschikbare cabines voor de desbetreffende vergadering: 
 
- 12 cabines: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, RO
 
- 16 cabines: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, LT, NL, PL, PT, RO, SL, SV

- 18 cabines: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, NL, PL, PT, RO, SL, SV

- 20 cabines: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SL, SV

3. Papierloze commissie 

De coördinatoren hebben besloten dat het beleid inzake het terugdringen van het 
papiergebruik bij de voorbereiding van commissievergaderingen moet worden voortgezet.
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Documenten worden alleen online (voor openbare documenten) of via e-mail (voor niet-
openbare documenten) ter beschikking gesteld. Vergaderdocumenten worden echter 
systematisch op papier ter beschikking gesteld aan leden die hiertoe vóór 26 juli 2019 bij het 
secretariaat een verzoek indienen. Deze faciliteit wordt niet geboden aan de personeelsleden. 

4. Puntensysteem voor de toewijzing van verslagen en adviezen 

De coördinatoren hebben ter kennis genomen dat het puntensysteem van de commissie REGI 
van oudsher als volgt functioneerde:

 aan het begin van de eerste helft van de zittingsperiode ontving elke fractie 5 punten 
voor elk vast lid (elk niet-fractiegebonden lid ontving 5 punten als individu);

 de fracties leverden 5 punten in telkens wanneer zij een rapporteur aanwezen; zij 
leverden 2 punten in telkens wanneer zij een rapporteur voor advies aanwezen;

 de fractie die de meeste punten overhield, mocht als eerste kiezen of zij al dan het 
eerstvolgende toe te wijzen verslag/advies wilde opeisen;

 het secretariaat zorgde na elke coördinatorenvergadering voor een bijgewerkte 
puntentabel; 

 punten die na de eerste helft van de zittingsperiode niet waren gebruikt, gingen 
verloren;

 wanneer een lid tijdens de eerste of tweede helft van een zittingsperiode van fractie 
veranderde, mocht het lid naar zijn nieuwe fractie het aantal punten meenemen dat 
overeenkwam met het resterende aantal van de halve lopende zittingsperiode minus de 
punten die het lid al had gebruikt.

De coördinatoren hebben een eerste discussie gevoerd over de vraag of dit systeem moet 
worden gehandhaafd of moet worden gewijzigd; op 3 september wordt een besluit genomen.

5. Begroting 2020: procedure en benoeming van een rapporteur  

Overeenkomstig het precedent voor verkiezingsjaren hebben de coördinatoren besloten de 
voorzitter tot rapporteur te benoemen (0 punten) voor de bijdrage van de commissie REGI aan 
de jaarlijkse begrotingsprocedure voor 2020.

i) Voorstellen voor proefprojecten en voorbereidende  acties

De voorzitter krijgt een mandaat om namens de commissie REGI alle resterende voorstellen 
voor proefprojecten en voorbereidende acties bij de commissie BUDG in te dienen, behalve 
de voorstellen die zijn ingetrokken door de leden die deze oorspronkelijk hebben ingediend.

ii) Amendementen op de ontwerpbegroting

De voorzitter krijgt een mandaat om namens de commissie REGI amendementen bij de 
commissie BUDG in te dienen om de bezuinigingen van de Raad op de Commissievoorstellen 
inzake begrotingslijnen waarvoor de commissie REGI bevoegd is, terug te draaien. Het staat 
de leden vrij rechtstreeks andere amendementen bij de commissie BUDG in te dienen.

iii) Niet-wetgevingsadvies 

De voorzitter zal als rapporteur een ontwerpadvies over de ontwerpresolutie van de  
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commissie BUDG over de begroting 2020 indienen, op tijd voor het debat tijdens de 
commissievergadering op 3 september, en de commissie zal hierover op 2 en 3 oktober 
stemmen. 

6. Hervatting van de werkzaamheden: wetgevingsdossiers 

De coördinatoren hebben beraadslaagd over de hervatting van de parlementaire 
werkzaamheden (artikel 240 van het Reglement) en over verzoeken om hernieuwde 
voorlegging aan het Parlement (artikel 61 van het Reglement) van zes "lopende" 
wetgevingsprocedure in de commissie REGI. Op 3 september wordt een besluit genomen over 
de aanbeveling van de commissie aan de Conferentie van voorzitters.

7. Beschikbaarstellingen van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan 
de globalisering/het Solidariteitsfonds van de Europese Unie

De coördinatoren hebben besloten dat de bestaande procedure in werking blijft:

- het secretariaat bereidt een conceptbrief voor waarin de inhoud van elke verwijzing 
wordt samengevat en wordt medegedeeld dat de commissie REGI geen bezwaar 
aantekent;

- de conceptbrief wordt onder de coördinatoren rondgedeeld met een uiterste termijn 
voor bezwaren;

- zijn er bezwaren, dan wordt de verwijzing op de agenda van een 
coördinatorenvergadering geplaatst;

- zijn er geen bezwaren, dan ondertekent de voorzitter de brief aan de commissie BUDG 
waarvan een kopie naar de coördinatoren wordt gestuurd.

Het besluit is onmiddellijk van toepassing op het voorstel tot beschikbaarstelling van 
middelen uit het Solidariteitsfonds voor bijstand (293 miljoen EUR) aan Roemenië, Italië en 
Oostenrijk (Commissievoorstel (COM)2019/0206, procedurenummer 2019/2023(BUDG)) dat 
momenteel bij de commissie BUDG ligt.

8. Opendeurdagen van het Comité van de Regio's in oktober 2019 en memorandum 
van overeenstemming 

De coördinatoren hebben ingestemd met het door het Comité van de Regio's voorgestelde 
ontwerpprogramma voor de gezamenlijke REGI-COTER-vergadering op 8 oktober getiteld 
"De stand van de onderhandelingen over het toekomstige cohesiebeleid na 2020".

De coördinatoren hebben kennis genomen van het door COTER voorgestelde ontwerp van 
gezamenlijk memorandum getiteld "Resultaten van de samenwerking - het mandaat van de 
commissie REGI en de commissie COTER 2014-2019".

9. Rondvraag 

De coördinatoren hebben besloten dat de recente studie over de genderdimensie van het 
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regionaal beleid tijdens een komende commissievergadering zal worden ingediend 
(indicatieve datum: 2 oktober 2019).

De coördinatoren zijn overeengekomen na te denken over de toekomstige aanpak van 
commissiedelegaties, met name over de doelstellingen en follow-up ervan.

De coördinatoren hebben besloten dat de voorzitter brieven aan de fungerend voorzitter van 
de Raad en de voorzitter van de Commissie zal schrijven waarin wordt gewezen op het 
standpunt van het Parlement inzake het cohesiepakket en de begroting.

* * *

8. Rondvraag

9. Volgende vergaderingen
3 september 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

De vergadering wordt om 16.39 uur gesloten.
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Results of secret nominal vote for 4th Vice Chair

Isabel Benjumea Benjumea: 26 votes

Francesca Donato:  8 votes

Abstention:  7 votes

Participants

ECR Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis 

ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé 

NI Rosa D'Amato, Martin Edward Daubney, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Naomi Long

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Maria Grapini, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula, Julie Ward

VERTS/ALE Jill Evans, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana
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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/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Younous Omarjee (P), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea, (2nd VP), Adrian-Dragoş Benea, (3rd VP), Isabel Benjumea 
Benjumea, (4th VP)

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

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Martin 
Edward Daubney, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Mircea-Gheorghe Hava, Peter 
Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Naomi Long, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís 
Pérez, Monika Vana, Julie Ward 

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

François Alfonsi, Álvaro Amaro, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Katalin Cseh, Lena Düpont, Laurence Farreng, Alexandra Geese, 
Chiara Gemma, Mónica Silvana González, Hannes Heide, Niyazi Kizilyürek, Izabela-Helena Kloc, Jan Olbrycht, Dimitrios 
Papadimoulis, Mauri Pekkarinen, Tonino Picula, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Simone Schmiedtbauer, Tomislav Sokol, Maria Spyraki 

209 (7)

Maria Grapini

216 (3)

Stelios Kympouropoulos

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/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/Föredragningslista punkt)

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:
23.07.2019
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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(wo)man/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 (*)

Katri Kulmuni (P), Nuria Tello Clusella (F)

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

Gabriella Fesus (F), Dominika Chroszcz-Koczerga (F), Dana Popp (F), Ioana Rus (F) 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/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/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Pawel Kaleta, Madalina Stoian, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte, Markus Wolschlager

Bogdan Rogin, Sisel Kvist

Simone Reinhart, Alan Keckes

Emmanuel Taché

Vincenzo Matano, Monika Wang, 

Antoine Pierre Bazantay

Andrea Picone

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο 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 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

Sabina Magnano, Jozef Duch, Agnieszka Kunat, Marek Kolodziejski, Stephan Dietzen 

Vasilis Margaras
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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/ 
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