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КРАТКА ОБОСНОВКА 

В контекста на привеждането в съответствие към Договора от Лисабон комисията по 

земеделие и развитие на селските райони подчертава значението на привеждането в 

съответствие на областите на политиката, обхванати от общата селскостопанска 

политика, които не са били приети по процедурата за съвместно вземане на решение. 

Разграничаването между делегирани актове и актове за изпълнение е чувствителен 

политически въпрос, особено в областта на селското стопанство, който изглежда по-

скоро технически и може да включва важни политически решения и последици.  

Предвид неотдавнашния опит от блокирането на досиетата за привеждане в 

съответствие на съществените законодателни актове в областта на селското стопанство 

и рибарството в Съвета след неуспеха на преговорите при тристранните преговори на 

първо четене, Парламентът следва да се възползва от възможността за делегиране на 

правомощия на Комисията, за да се справи с техническите и чувствителни въпроси, 

които биха могли да окажат въздействие върху потребителите в ЕС.  

По отношение на предложеното привеждане в съответствие на членове от Регламент 

(ЕО) № 767/2009 и Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Комисията следва да се предостави 

правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) вместо правомощието да приема 

актове в съответствие с член 291 от ДФЕС, за следните цели:  

• за решаване дали даден продукт е „фураж“, което може да бъде разглеждано 

като допълнение към определението за фураж (член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 767/2009); 

• за изменение на каталога, определящ максималното съдържание на химични 

примеси (член 26, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 767/2009); 

• за определяне на списъка на предназначенията и за препоръчване на 

продължителността на употреба (член 10, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 767/2009). 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 

правни въпроси да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 8 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Групирането и представянето 

на оправомощавания, които не са 

тясно свързани помежду си в рамките 
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на един делегиран акт на Комисията 

възпрепятства упражняването на 

правото на контрол на Парламента, 

тъй като той е принуден просто да 

приеме или да отхвърли целия пакет, 

което не му оставя никаква 

възможност да изрази становище по 

всяко правомощие поотделно. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Член 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 1а 

 Комисията не групира няколко 

оправомощавания в един делегиран 

акт. 

Обосновка 

Групирането и представянето на повече оправомощавания, които не са тясно 

свързани помежду си като един делегиран акт на Комисията възпрепятства 

упражняването на правото на контрол на Европейския парламент, тъй като той е 

принуден просто да приеме или да отхвърли целия пакет, което не му оставя никаква 

възможност да изрази становище по всяко оправомощаване поотделно. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Приложение I – част IX – точка 86 – параграф 2 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 2003/2003 

Член 31a – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 29, 

параграф 4 и в член 31, параграф 1, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 29, 

параграф 4 и в член 31, параграф 1, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 
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месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Стандартният петгодишен мандат с право на подновяване за делегиране на 

правомощия (ако не го оттеглят нито Съветът, нито ЕП) следва да се прилага към 

всички досиета, свързани с комисията AGRI, както при всяко предишно 

законодателство. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 141 – параграф 3 – точка 11 

Регламент (ЕО) № 999/2001 

Член 23б – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, член 6, параграфи 1 и 1б, 

член 7, параграфи 3, 4 и 4а, член 8, 

параграфи 1, 2 и 5, член 9, параграфи 1 и 

3, член 15, параграф 3, член 16, 

параграф 7, член 20, параграф 2 и член 

23, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, член 6, параграфи 1 и 1б, 

член 7, параграфи 3, 4 и 4а, член 8, 

параграфи 1, 2 и 5, член 9, параграфи 1 и 

3, член 15, параграф 3, член 16, 

параграф 7, член 20, параграф 2 и член 

23, се предоставя на Комисията за срок 

от пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 
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месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Стандартният петгодишен мандат с право на подновяване за делегиране на 

правомощия (ако не го оттеглят нито Съветът, нито ЕП) следва да се прилага към 

всички досиета, свързани с комисията AGRI, както при всяко предишно 

законодателство. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 142 – параграф 2 – точка 3 

Директива 2002/32/ЕО 

Член 10a – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, 

параграф 2 и член 8, параграфи 1 и 2, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 7, 

параграф 2 и член 8, параграфи 1 и 2, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Стандартният петгодишен мандат с право на подновяване за делегиране на 

правомощия (ако не го оттеглят нито Съветът, нито ЕП) следва да се прилага към 

всички досиета, свързани с комисията AGRI, както при всяко предишно 

законодателство. 

 

Изменение  6 
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Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 147 – параграф 4 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 1829/2003 

Член 34a – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 12, 

параграф 4, член 14, параграф 1а, член 

24, параграф 4 и член 32, параграф 6, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 12, 

параграф 4, член 14, параграф 1а, член 

24, параграф 4 и член 32, параграф 6, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Стандартният петгодишен мандат с право на подновяване за делегиране на 

правомощия (ако не го оттеглят нито Съветът, нито ЕП) следва да се прилага към 

всички досиета, свързани с комисията AGRI, както при всяко предишно 

законодателство. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 148 – параграф 2 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 1830/2003 

Член 9a – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 8, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 8, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 
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влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Стандартният петгодишен мандат с право на подновяване за делегиране на 

правомощия (ако не го оттеглят нито Съветът, нито ЕП) следва да се прилага към 

всички досиета, свързани с комисията AGRI, както при всяко предишно 

законодателство. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 149 – параграф 2 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 1831/2003 

Член 21a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 5, член 6, параграф 3, член 7, 

параграф 5, член 16, параграф 6 и член 

21, се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 3, 

параграф 5, член 6, параграф 3, член 7, 

параграф 5, член 16, параграф 6 и член 

21, се предоставя на Комисията за срок 

от пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 
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продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 156 – параграф 2 – точка 5 

Регламент (ЕО) № 183/2005 

Член 30a – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, член 10, параграф 3, член 27 

и член 28, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, член 10, параграф 3, член 27 

и член 28 се предоставя на Комисията за 

срок от пет години, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Стандартният петгодишен мандат с право на подновяване за делегиране на 

правомощия (ако не го оттеглят нито Съветът, нито ЕП) следва да се прилага към 

всички досиета, свързани с комисията AGRI, както при всяко предишно 

законодателство. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 164 – параграф 2 – точка 5 

Директива 2009/128/ЕО 

Член 20a – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, член 8, параграф 7, член 14, 

параграф 4 и член 15, параграф 1, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, член 8, параграф 7, член 14, 

параграф 4 и член 15, параграф 1, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Стандартният петгодишен мандат с право на подновяване за делегиране на 

правомощия (ако не го оттеглят нито Съветът, нито ЕП) следва да се прилага към 

всички досиета, свързани с комисията AGRI, както при всяко предишно 

законодателство. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 166 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 767/2009 на Комисията следва 

да бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за изменение на 

приложенията към Регламента с цел 

адаптирането им към техническия 

прогрес и за допълване на Регламента 

със списък с категории фуражни 

суровини. От особена важност е по 

време на подготвителната си работа 

За постигането на целите на Регламент 

(ЕО) № 767/2009 на Комисията следва 

да бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 290 

от Договора за изменение на 

приложенията към Регламента с цел 

адаптирането им към техническия 

прогрес, актуализиране на списъка на 

предназначенията и определяне на 

максималното съдържание на 

химичните примеси, както е посочено 
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Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

в точка 1 от Приложение І, и за 

допълване на Регламента със списък с 

категории фуражни суровини и чрез 

предоставяне на пояснение за това 

дали даден продукт представлява 

фураж. От особена важност е по време 

на подготвителната си работа 

Комисията да проведе подходящи 

консултации, включително на експертно 

равнище, и тези консултации да бъдат 

проведени в съответствие с принципите, 

заложени в Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г. 

По-специално, с цел осигуряване на 

равно участие при подготовката на 

делегираните актове, Европейският 

парламент и Съветът получават всички 

документи едновременно с експертите 

от държавите членки, като техните 

експерти получават систематично 

достъп до заседанията на експертните 

групи на Комисията, занимаващи се с 

подготовката на делегираните актове. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 166 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

За да се гарантират еднакви условия 

за изпълнение на Регламент (ЕО) № 

767/2009, на Комисията следва да 

бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия за изясняване дали даден 

продукт представлява фураж за 

целите на настоящия регламент, за 

актуализация на списъка на 

предназначенията и за определяне на 

максималното съдържание на 

химичните примеси. Тези 

правомощия следва да се упражняват 

в съответствие с Регламент (ЕС) № 

182/2011. 

заличава се 
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Изменение  13 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 166 – параграф 3 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 767/2009 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. „Комисията може да приема 

актове за изпълнение за изясняване 

дали даден продукт представлява фураж 

за целите на настоящия регламент. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 28, параграф 3. 

2. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 27а за 

изясняване дали даден продукт 

представлява фураж за целите на 

настоящия регламент. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 166 – параграф 3 – точка 3 

Регламент (ЕО) № 767/2009 

Член 10 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В срок от шест месеца след 

получаване на валидно заявление или, 

когато е уместно, след получаване на 

становището на Органа Комисията 

приема актове за изпълнение за 

актуализация на списъка на 

предназначенията, ако са спазени 

предвидените в параграф 2 условия. 

Тези актове за изпълнение се приемат 

в съответствие с процедурата, посочена 

в член 28, параграф 3. 

5. В срок шест месеца след 

получаване на валидно заявление или, 

когато е уместно, след получаване на 

становището на Органа Комисията 

приема делегирани актове за 

актуализация на списъка на 

предназначенията, ако са спазени 

предвидените в параграф 2 условия. 

Тези делегирани актове се приемат в 

съответствие с процедурата по член 27а. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 166 – параграф 3 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 767/2009 

Член 26 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Измененията на каталога на 

Общността с цел определяне на 

максималното съдържание на 

химичните примеси, посочени в 

приложение I, точка 1, или нивата за 

ботаническа чистота, посочени в 

приложение I, точка 2, или 

съдържанието на влага, посочено в 

приложение I, точка 6, или данните, 

които заместват задължителната 

декларация, посочена в член 16, 

параграф 1, буква б), се приемат 

посредством акт за изпълнение. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата, 

посочена в член 28, параграф 3. 

3. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 27а за 

изменение на каталога на Общността с 

цел определяне на максималното 

съдържание на химичните примеси, 

посочени в приложение I, точка 1, или 

нивата за ботаническа чистота, 

посочени в приложение I, точка 2, или 

съдържанието на влага, посочено в 

приложение I, точка 6, или данните, 

които заместват задължителната 

декларация, посочена в член 16, 

параграф 1, буква б). 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 166 – параграф 3 – точка 8 

Регламент (ЕО) № 767/2009 

Член 27a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 2, член 17, параграф 4, член 

20, параграф 2 и член 27, параграф 1, се 

предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 6, 

параграф 2, член 17, параграф 4, член 

20, параграф 2 и член 27, параграф 1, се 

предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от [датата на 

влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 
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срок. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Приложение I – част XII – точка 167 – параграф 4 – точка 20 

Регламент (ЕО) № 1069/2009 

Член 51a – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграфи 1 и 2, член 6, параграфи 1 и 2, 

член 7, параграф 4, член 11, параграф 2, 

член 15, параграф 1, член 17, параграф 

2, член 18, параграф 3, член 19, 

параграф 4, член 20, параграф 11, член 

21, параграф 6, член 27, член 31, 

параграф 2, член 32, параграф 3, член 

40, параграф 1, член 42, параграф 2, 

първа алинея, член 43, параграф 3 и 

член 48, параграф 7, първа алинея и 

параграф 8, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от [датата 

на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграфи 1 и 2, член 6, параграфи 1 и 2, 

член 7, параграф 4, член 11, параграф 2, 

член 15, параграф 1, член 17, параграф 

2, член 18, параграф 3, член 19, 

параграф 4, член 20, параграф 11, член 

21, параграф 6, член 27, член 31, 

параграф 2, член 32, параграф 3, член 

40, параграф 1, член 42, параграф 2, 

първа алинея, член 43, параграф 3 и 

член 48, параграф 7, първа алинея и 

параграф 8, се предоставя на Комисията 

за срок от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на настоящия 

„омнибус“]. Комисията изготвя 

доклад относно делегирането на 

правомощия не по-късно от девет 

месеца преди изтичането на 

петгодишния срок. Делегирането на 

правомощия се продължава 

мълчаливо за срокове с еднаква 

продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

Обосновка 

Стандартният петгодишен мандат с право на подновяване за делегиране на 

правомощия (ако не го оттеглят нито Съветът, нито ЕП) следва да се прилага към 

всички досиета, свързани с комисията AGRI, както при всяко предишно 

законодателство. 

 

 



 

AD\1132888BG.docx 15/16 PE604.881v02-00 

 BG 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на 

процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от 

Договора за функционирането на Европейския съюз 

Позовавания COM(2016)0799 – C8-0524/2016 – 2016/0400(COD) 

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

JURI 

13.3.2017 
   

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

AGRI 

13.3.2017 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Daniel Buda 

15.2.2017 

Дата на приемане 30.8.2017    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

40 

1 

1 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Daniel Buda, Matt 

Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Jean-Paul Denanot, Albert 

Deß, Diane Dodds, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, 

Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan 

Huitema, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew 

Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike 

Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu 

Rebega, Bronis Ropė, Maria Lidia Senra Rodríguez, Ricardo Serrão 

Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco 

Zullo 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Bas Belder, Franc Bogovič, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Gabriel 

Mato, Momchil Nekov, Massimo Paolucci, Estefanía Torres Martínez, 

Tom Vandenkendelaere 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъствали на окончателното 

гласуване 

Christofer Fjellner 

 



 

PE604.881v02-00 16/16 AD\1132888BG.docx 

BG 

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

40 + 

PPE Franc Bogovič, Daniel Buda, Michel Dantin, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert 

Erdős, Esther Herranz García, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Mairead McGuinness, 

Marijana Petir, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere 

S&D Clara Eugenia Aguilera García, Jean-Paul Denanot, Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, 

Momchil Nekov, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella 

ECR Bas Belder, Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson 

ALDE Jan Huitema, Ivan Jakovčić, Ulrike Müller 

GUE/NGL Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Maria Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres 

Martínez 

Verts/ALE Maria Heubuch, Martin Häusling, Bronis Ropė 

EFDD Giulia Moi, Marco Zullo 

ENF Laurenţiu Rebega 

NI Diane Dodds 

 

1 - 

EFDD John Stuart Agnew 

 

1 0 

ENF Philippe Loiseau 

 

Легенда на използваните знаци: 

+ : „за“ 

- : „против“ 

0 : „въздържал се“ 

 

 

 


