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Komisja Spraw Konstytucyjnych

AFCO_PV(2006)1004_1

PROTOKÓŁ
Posiedzenie w dniach 4 października 2006 r., w godz. 15.00-18.30,

i 5 października 2006 r., w godz. 9.00-12.30
BRUKSELA

Jo Leinen (przewodniczący) otworzył posiedzenie w środę 4 października 2006 r. o godz. 
15.10.

1. Przyjęcie porządku dziennego AFCO_OJ (2006)1004_1v01-00

Porządek dzienny został przyjęty ze zmianami wynikającymi z niniejszego protokołu.

W sprawie zmian porządku dziennego głos zabrali: przewodniczący, Íñigo Méndez de 
Vigo i Richard Corbett.

2. Komunikaty przewodniczącego

Przewodniczący pogratulował posłom Íñigowi Méndezowi de Vigo i Jean-Lucowi 
Dehaene’owi członkowstwa w „grupie mędrców“ powołanej przez Giuliano Amato w 
celu rozważenia możliwych wyjść z obecnej sytuacji konstytucyjnej. 

Termin składania poprawek do projektu opinii sporządzonego przez Riccardo Ventre 
w sprawie przestrzegania karty praw podstawowych we wnioskach legislacyjnych 
Komisji został przedłużony do środy, 18 października, godz.12.00.

Przewodniczący poinformował, że Komisja Europejska zamierza sporządzić analizę 
na temat kosztów nieprzyjęcia konstytucji.

Przewodniczący poinformował również, że w dniach 9-10 października do Wilna 
uda się delegacja komisji AFCO z wiceprzewodniczącą Sylvią-Yvonne Kaufmann na 
czele; w skład delegacji wejdą również Richard Corbett i Jacek Protasiewicz. 
Delegacja spotka się z przewodniczącym i wiceprzewodniczącym litewskiego 
parlamentu (Seimas), członkami parlamentarnej Komisji Spraw Europejskich oraz 
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ministrem spraw zagranicznych Litwy; weźmie również udział w konferencji z 
udziałem organizacji młodzieży.

Głos zabrali: przewodniczący, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, Carlos Carnero 
González, Johannes Voggenhuber i Pervenche Berès.

3. Wyznaczenie sprawozdawców i sprawozdawców komisji opiniodawczej – decyzja 
w sprawie procedur

Przewodniczący przekazał zalecenia koordynatorów z dnia 26 września dotyczące 
wyznaczenia sprawozdawców i sprawozdawców komisji opiniodawczej:

− Wyznaczenie Alexandra Stubba na sprawozdawcę ds. sprawozdania w sprawie 
instytucjonalnych aspektów zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych 
państw członkowskich (6 punktów);

− Wyznaczenie Ignasiego Guardansa Cambó na sprawozdawcę ds. sprawozdania w 
sprawie propozycji zmiany Statutu Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich 
(2 punkty);

− Wyznaczenie Richarda Corbetta na sprawozdawcę ds. sprawozdania w sprawie 
dostosowania Regulaminu do nowej regulacji w dziedzinie komitologii (1 punkt);

− Wyznaczenie Ingo Friedricha na sprawozdawcę ds. sprawozdania w sprawie 
przeglądu/zmiany przepisu przejściowego w art. 139 Regulaminu (1 punkt);

− Wyznaczenie Richard Corbetta na sprawozdawcę ds. sprawozdania w sprawie 
zmiany procedury ściślejszej współpracy miedzy komisjami i przeglądu innych 
przepisów Regulaminu (1 punkt);

− Wyznaczenie Johannesa Voggenhubera na sprawozdawcę komisji opiniodawczej 
ds. sprawozdania komisji ITRE w sprawie 50. rocznicy traktatu Euratom 
(1 punkt).

Przewodniczący poinformował, że analiza wniosku Alaina Hutchinsona i Martina 
Schulza o wprowadzenie szczególnych sankcji wobec posłów, których wypowiedzi 
stanowią naruszenie praw człowieka, zostanie zamknięta bez sprawozdania, ponieważ 
reformy w ramach sprawozdania Gérarda Onesty w sprawie wprowadzenia do 
Regulaminu Parlamentu Europejskiego zmian dotyczących kodeksu postępowania 
stosowanego w odniesieniu do posłów PE zawierają wszystkie konieczne możliwości 
sankcji. Autorzy wniosku zostali powiadomieni o tej decyzji.

Ponieważ nie zgłoszono sprzeciwu, przewodniczący uznał, że komisja AFCO 
wyraziła zgodę.

4. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń w dniach:

20 marca 2006 r., poniedziałek, w godz.15.00-18.30, Bruksela
21 marca 2006 r., wtorek, w godz. 9.00-10.45, Bruksela
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3 lipca 2006 r., poniedziałek, w godz.19.00-20.30, Strasburg

11 lipca 2006 r., wtorek, w godz. 15.00-18.30, Bruksela
12 lipca 2006 r., środa, w godz. 9.00-12.30, Bruksela

Ponieważ nie zgłoszono zastrzeżeń, protokoły uznano za zatwierdzone.

5. Przygotowania do 50. rocznicy traktatów rzymskich

Komisja AFCO odbyła dyskusję na temat przygotowań do obchodów 50. rocznicy 
podpisania traktatu EWG w Rzymie oraz o celach i znaczeniu uroczystej deklaracji, 
która ma zostać wydana z tej okazji.

Podczas obszernej wymiany poglądów głos zabrali: przewodniczący, Bronisław 
Geremek, Pervenche Berès, Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero González, 
Riccardo Ventre, György Schöpflin, Richard Corbett, Andrew Duff, Pasqualina 
Napoletano i Íñigo Méndez de Vigo.

Powszechne poparcie zyskała propozycja wystosowania do obywateli wspólnej 
deklaracji wszystkich trzech instytucji. Deklaracja ta powinna być sformułowana w 
sposób zwięzły i zrozumiały; należy w niej podkreślić sukces projektu europejskiego i 
określić przesłanki leżące u podstaw dążenia do jedności europejskiej.

Dalsza dyskusja na ten temat odbędzie się na następnym posiedzeniu.

6. Instytucjonalne aspekty zdolności Unii Europejskiej do przyjmowania nowych 
państw członkowskich

Sprawozdawca: Alexander Stubb

W swoim wystąpieniu sprawozdawca przedstawił istniejące problemy, ich kontekst, a 
także przesłanki, którymi kierował się podczas pracy nad projektem sprawozdania;
zadał również szereg pytań z zakresu tematycznego sprawozdania i dotyczących jego 
treści.

W wymianie poglądów głos zabrali: przewodniczący, sprawozdawca, Carlos Carnero 
González, Andrew Duff, Pasqualina Napoletano, Richard Corbett, Johannes 
Voggenhuber, Panayiotis Demetriou i Íñigo Méndez de Vigo.

Sprawozdawca ustosunkował się do kwestii poruszonych w dyskusji i podsumował 
główne zagadnienia, które pojawiły się w trakcie debaty. Wyraził zamiar 
przedstawienia swojego sprawozdania na grudniowym posiedzeniu plenarnym, w 
związku z czym komisja AFCO rozpatrzy projekt sprawozdania w trakcie posiedzenia 
nadzwyczajnego. Na posiedzeniu tym zostaną również ustalone dalsze punkty 
kalendarza prac nad projektem sprawozdania.

Po omówieniu tego punktu porządku dziennego (o godz. 17.55) Jo Leinen opuścił 
posiedzenie; dalszej części obrad przewodniczył Johannes Voggenhuber 
(wiceprzewodniczący). 
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7. Uproszczenie prawodawstwa wspólnotowego
Sprawozdawca: Marie-Line Reynaud (PSE)

Sprawozdawczyni przedstawiła sporządzony przez siebie dokument roboczy oraz 
zarysowała przesłanki, główne punkty i cele sprawozdania, jak również swoje metody 
pracy. Poddała pod dyskusję szereg opcji.

Głos zabrali: sprawozdawczyni, wiceprzewodniczący, Richard Corbett, Ingo Friedrich 
i Andrew Duff.

Następnie sprawozdawczyni podsumowała dyskusję. 

Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 18.25 i wznowione w czwartek 5 października 
2006 r. o godz. 9.15; obradom przewodniczył Jo Leinen.

8. Biała księga w sprawie europejskiej polityki komunikacyjnej

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Gérard Onesta (Verts/ALE)

W swoim wystąpieniu sprawozdawca komisji opiniodawczej przedstawił
proponowane poprawki.

Glos zabrali: przewodniczący, sprawozdawca komisji opiniodawczej, Reinhard Rack, 
Richard Corbett, Johannes Voggenhuber, Andrew Duff i Maria da Assunção Esteves.

Komisja AFCO poddała poprawki i projekt opinii pod głosowanie. Projekt opinii wraz 
z poprawkami 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 (część pierwsza), 20, 21, 22 
i 24 został przyjęty 17 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się. 
Poprawki 1, 3, 9, 16, 19 (część druga) i 23 zostały odrzucone, poprawki 2 i 6 zostały 
wycofane.

9. Przegląd Regulaminu Parlamentu Europejskiego

9.1. Zmiana artykułu 139

Sprawozdawca: Ingo Friedrich

Sprawozdawca przedstawił obecny stan rzeczy oraz konsekwencje rosnącej liczby 
języków urzędowych i przedstawił możliwe rozwiązania.

Głos zabrali: sprawozdawca, Ignasi Guardans Cambó, Johannes Voggenhuber, 
Richard Corbett i Carlos Carnero González. Za zgodą komisji AFCO głos zabrała 
również Bairbre de Brún.

Projekt sprawozdania zostanie rozpatrzony na następnym posiedzeniu.
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9.2. Wykładnia art. 191 ust. 5

Na wniosek koordynatora grupy PPE-DE Íñigo Méndeza de Vigo dyskusja na temat 
tego punktu porządku dziennego odbędzie się na następnym posiedzeniu.

9.3. Zmiana Regulaminu w związku z decyzją Rady z dnia 17 lipca 2006 r. 
ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych 
Komisji („komitologia”)

Sprawozdawca: Richard Corbett

W swoim wystąpieniu sprawozdawca przedstawił główne kwestie zawarte w 
sprawozdaniu.

Ponieważ nikt nie zabrał głosu, przewodniczący przedstawił następujący kalendarz 
prac nad projektem sprawozdania:

- Przedstawienie projektu sprawozdania na posiedzeniu nadzwyczajnym komisji 
AFCO w poniedziałek 23 października w Strasburgu

- Termin składania poprawek: 26 października 2006 r., czwartek, godz. 12.00

- Głosowanie na posiedzeniu nadzwyczajnym komisji AFCO w dniu 
13 listopada lub na posiedzeniu zwyczajnym w dniu 23 listopada.

9.4. Zmiana artykułów 46 i 47

Sprawozdawca: Richard Corbett

Przewodniczący przedstawił kontekst i obecny stan rzeczy. W swoim wystąpieniu 
sprawozdawca zarysował problemy, w związku z którymi zamierza poszukiwać 
możliwych rozwiązań.

Głos zabrali: przewodniczący, Ignasi Guardans Cambó i Andrew Duff.

10. Sprawy różne

Omówiono przygotowania do przesłuchania nowo mianowanych komisarzy. 
W trakcie wymiany poglądów głos zabrali: przewodniczący, Andrew Duff i Richard 
Corbett. Postanowiono, że sprawa ta zostanie ponownie poddana pod dyskusję na 
posiedzeniu koordynatorów.

11. Termin i miejsce następnego posiedzenia

Posiedzenie zwyczajne:
22 listopada 2006 r., środa, w godz. 15.00-18.30, Bruksela
23 listopada 2006 r., czwartek, w godz. 9.00-12.30, Bruksela

Posiedzenia nadzwyczajne:
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23 października 2006 r., poniedziałek, w godz. 19.00-22.00, Strasburg
13 listopada 2006 r., poniedziałek, w godz. 19.00-20.30, Strasburg

Posiedzenie zostało zamknięte o godz.11.05.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Jo Leinen, Johannes Voggenhuber, Riccardo Ventre (1), Ignasi Guardans Cambó (2)

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

Jens-Peter Bonde (1), Carlos Carnero González, Richard Corbett, Brian Crowley, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da 
Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska (2), Íñigo Méndez de Vigo, Borut Pahor (1), Rihards 
Pīks, Marie-Line Reynaud (1), Sérgio Sousa Pinto (1), Alexander Stubb (1), Bernard Piotr Wojciechowski

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Maria Berger (1), Jean-Louis Bourlanges (2), Ashley Mote (2), Pasqualina Napoletano (1), Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, 
Reinhard Rack, György Schöpflin

178 (2)

183 (3)

Bairbre de Brún (2), Jacek Emil Saryusz-Wolski (1)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 3.10.2006
(2) 4.10.2006
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Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/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/Su invito del presidente/ 
Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Cavallin, Härönoja, 

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

Müller

Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/Άλλα θεσμικά όργανα/ 
Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/Istituzzjonijiet ohra/ 
Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

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/Segreteria gruppi 
politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

Ruhrmann, Sarascia Mugnozza

Clarke, von Bethlenfalvy

Sauerteig

Prossliner

Vaugier

Gianelle, O'Connor

Mc Dowell
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Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γραφείο Προέδρου/ 
President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/ 
Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/Kabinett des Generalsekretärs/ 
Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto del Segretario 
generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

Manelli (2), Knudsen (2), Lukacsi

Chioccetti, Lehmann (1)

de Girolamo

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Moore

Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/ 
Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/ 
A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Schiffauer, Pacheco, Leonhardt, Martela

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

van der Elst

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
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Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


