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ПРОТОКОЛ 

СРЯДА 27 МАРТ 2019 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Откриване на заседанието
Заседанието беше открито в 9.04 ч.

2. Съобщение на председателството
Председателят съобщи, че с оглед на ситуацията с „пакета за мобилността“, по който са
внесени 1224 изменения и също толкова голям брой искания за гласуване поотделно и разделно
гласуване, е решил, след като се е консултирал с председателя на комисията TRAN и в
съответствие с член 175 от Правилника за дейността, да върне досието в комисията TRAN, за
да извърши тя необходимата подготвителна работа с оглед в пленарна зала да се гласува
ефикасно, по същество и информирано.

В съответствие с член 206, параграф 1 от Правилника за дейността той поиска своевременно
да бъде свикано заседание на комисията TRAN, за да може да се пристъпи към гласуване в
пленарна зала по време на следващата месечна сесия, която ще се проведе на 3 и 4 април 2019
г. в Брюксел. 

Измененията и исканията за разделно гласуване или за гласуване поотделно, които не съберат
гласовете на най-малко една трета от членовете, съставляващи комисията TRAN, няма да се
поставят на гласуване на пленарно заседание.

Председателят уточни, че с оглед на това решение искането за обявяване на недопустимост,
което е получил в съответствие с член 187 от Правилника за дейността от името на група
членове на ЕП, достигаща поне ниския праг, отпада (точка 6 от протокола от 26.3.2019 г.).  

Разискването ще се проведе така, както е предвидено.

Изказаха се: Ismail Ertug (докладчик) и Merja Kyllönen (докладчик) (Председателят направи
уточнения).

3. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с
процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за износа на продукти,
съдържащи преработен животински протеин, получен от преживни и непреживни животни
(D060709/03 - 2019/2667(RPS) - срок: 14 юни 2019 г.)
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Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Решение на Комисията за изменение на Решение 2009/300/ЕО и Решение (ЕС) 2015/2099 по
отношение на срока на валидност на екологичните критерии за присъждането на
екомаркировката на ЕС за някои изделия, както и на свързаните изисквания за оценка и
проверка (D060950/02 - 2019/2652(RPS) - срок: 13 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Директива на Комисията за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на
приложението към Директива 80/181/ЕИО на Съвета по отношение на определенията на
основните единици в системата SI (D060957/02 - 2019/2668(RPS) - срок: 15 юни 2019 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: IMCO.

4. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за
дейността)
Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2010/40/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на внедряването и експлоатацията на съвместни
интелигентни транспортни системи (C(2019)01789 - 2019/2651(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електронни
екрани и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1062/2010 на Комисията (C(2019)01796 -
2019/2631(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/2035 за
уточняване на подробностите относно изпълнението на задължението за разтоварване при
определени видове дънен риболов в Северно море за периода 2019—2021 г. (C(2019)01800 -
2019/2650(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент(ЕС) 2017/1369 на
Европейския парламент и Съвета относно енергийното етикетиране на битови перални машини
и битови перални машини със сушилня и за отмяна на Делегиран регламент(ЕС) № 1061/2010
на Комисията и Директива 96/60/EО на Комисията (C(2019)01804 - 2019/2630(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.
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Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на светлинни
източници и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията (C(2019)01805 -
2019/2629(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни
уреди и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 1060/2010 на Комисията (C(2019)01806 -
2019/2634(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент(ЕС)2017/1369 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на домакински
съдомиялни машини и за отмяна на Делегиран регламент(ЕС) № 1059/2010 на Комисията (C
(2019)01807 - 2019/2633(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1369 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на хладилни
уреди с функция за директна продажба (C(2019)01815 - 2019/2632(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 11 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE

- Делегиран регламент на Комисията относно безпилотните летателни системи и операторите
от трети държави на безпилотни летателни системи (C(2019)01821 - 2019/2637(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2018/2034 за
установяване на план за премахване на изхвърлянето на улов за определени видове дънен
риболов в северозападните води за периода 2019—2021 г. (C(2019)01838 - 2019/2647(DEA))
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Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2013 по
отношение на техническото изпълнение на втория период на задължения по Протокола от Киото
(C(2019)01839 - 2019/2639(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива №2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС (C(2019)01841 -
2019/2642(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, ITRE (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2016/1076 на
Европейския парламент и на Съвета с оглед на включването на Независимата държава Самоа
в приложение І (C(2019)01844 - 2019/2643(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по
отношение на включването в приложениеI на основана на риска проверка на съответствието и
въвеждането на изисквания за опазване на околната среда (C(2019)01845 - 2019/2641(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент [С(2019)1841 на
Комисията от 12 март 2019 година] за допълване на Директива 2003/87/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на функционирането на Регистъра на ЕС съгласно
Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)01846 - 2019/2645
(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския
парламент и на Съвета чрез дерогация от правилата за определяне на контролни пунктове и от
минималните изисквания по отношение на граничните контролни пунктове (C(2019)01847 -
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2019/2640(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегирано решение на Комисията за утвърждаване на многогодишната програма на Съюза
за събиране и управление на биологични, екологични, технически и социално-икономически
данни в секторите на рибарството и аквакултурата (C(2019)01848 - 2019/2653(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложениеI към Регламент (ЕС)
2018/956 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на данните за нови тежки
превозни средства, които подлежат на мониторинг и докладване от държавите членки и от
производителите (C(2019)01850 - 2019/2648(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС)2018/273 по
отношение на вноса на вина с произход от Канада и за освобождаване на търговците на дребно
от задължението за водене на входящ и изходящ регистър (C(2019)01866 - 2019/2636(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на лозарските райони, където алкохолното
съдържание може да бъде увеличено, разрешените енологични практики и ограниченията,
приложими към производството и съхраняването на лозаро-винарските продукти, минималния
съдържим процент алкохол във вторичните продукти и тяхното отстраняване, както и
публикуването на досиетата на OIV (C(2019)01869 - 2019/2635(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията относно образеца на финансов регламент за органите,
осъществяващи публично-частно партньорство, посочени в член 71 от Регламент (ЕС,
Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (C(2019)01875 - 2019/2646(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT, EMPL (член 54 от Правилника за дейността),
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ITRE (член 54 от Правилника за дейността), TRAN (член 54 от Правилника за дейността),
REGI (член 54 от Правилника за дейността), AGRI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията относно критериите, на които да отговарят
професионалните оператори, за да съответстват на условията на член 89, параграф 1, буква а)
от Регламент (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и на Съвета, и процедурите за
гарантиране на спазването на тези критерии (C(2019)01882 - 2019/2644(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 по
отношение на изискванията за витамин D в храните за кърмачета и изискванията за ерукова
киселина в храните за кърмачета и преходните храни (C(2019)01883 - 2019/2662(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2016/2031 на
Европейския парламент и на Съвета за защитните мерки срещу вредителите по растенията с
цел да се разреши на държавите членки да предвиждат временни дерогации с оглед на
официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор
или селекция (C(2019)01922 - 2019/2657(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за установяване на общ изпит в обучението за ски
учители съгласно член49б от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
7 септември 2005година относно признаването на професионалните квалификации (C(2019)01935
- 2019/2665(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 по
отношение на декларирането на някои пратки с ниска стойност (C(2019)01979 - 2019/2658
(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на текста на някои езици на Делегиран
регламент (EC) 2015/2446 за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
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парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на
Митническия кодекс на Съюза (C(2019)01989 - 2019/2656(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на
Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за
определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на
тези централни звена за контакт (C(2019)01997 - 2019/2661(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (EС) 2017/1129 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на формàта, съдържанието, проверката и
одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни
книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (EС)
№ 809/2004 на Комисията (C(2019)02020 - 2019/2664(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти
относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта,
публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа,
допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран
регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията
(C(2019)02022 - 2019/2663(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 1 месец, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирано решение на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на приложимите системи за оценяване и
проверка на постоянството на експлоатационните показатели на комплектите перила и
комплектите парапети, предназначени да се използват в строителството единствено с цел
предотвратяване на падания, като при това не са подложени на вертикално натоварване от
конструкцията (C(2019)02029 - 2019/2660(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO
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- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №305/2011 на
Европейския парламент и на Съвета посредством установяването на класификация за външни
щори и сенници в зависимост от техните експлоатационни показатели по отношение на
ветроустойчивостта (C(2019)02030 - 2019/2655(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент(ЕС)№305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета чрез установяване на класове на експлоатационни показатели във
връзка с въздухопропускливостта на пластмасовите и стъклените елементи за покривно
осветление и покривните люкове (C(2019)02031 - 2019/2659(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) № 515/2014 по
отношение на отпускането на средства от общия бюджет на Съюза за покриване на разходите
за разработване на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им
(C(2019)02032 - 2019/2638(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: LIBE

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2018/2001 по отношение
на определянето на суровините с висок риск от непреки промени в земеползването, за които се
наблюдава значително разширяване на производствения район в терени с високи въглеродни
запаси и за сертифициране на биогоривата, течните горива от биомаса и газообразните и
твърдите горива от биомаса с нисък риск от непреки промени в земеползването (C(2019)02055
- 2019/2649(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 13 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ITRE, ENVI (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/1799 с
цел освобождаване на Китайската народна банка от изискванията за прозрачност преди и след
сключването на сделките по Регламент (ЕС) № 600/2014 (C(2019)02082 - 2019/2666(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

Проекти на делегирани актове, срокът за които беше изменен от 1 на 3 месеца по
искане на водещата комисия:
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- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива (ЕС) 2015/2366 на
Европейския парламент и на Съвета чрез регулаторни технически стандарти за критериите за
определяне на централни звена за контакт в областта на платежните услуги и за функциите на
тези централни звена за контакт  (C(2019)01997 – 2019/2661(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.
по искане на водещата комисия
Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти
относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта,
публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа,
допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран
регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията
(C(2019)02022 – 2019/2663(DEA))
Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 14 март 2019 г.
Разглеждане в комисия: водеща:  ECON

5. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от другите институции

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити 2-INF/2019 – раздел ІV – Съд на
Европейския съюз (N8-0038/2019 - C8-0132/2019 – 2019/2018(GBD))

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

2) от парламентарните комисии

- Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за
финансовата 2020 година (2019/2003(BUD)) -  комисия по бюджети – Докладчик: Vladimir
Maňka (A8-0182/2019)

6. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
В съответствие с член 29 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши да не
представя възражения срещу трансферите на бюджетни кредити на Европейската сметна
палата V/AB-01/T/19 и V/AB-02/C/19.

В съответствие с член  31, параграф 4 от Финансовия регламент, комисията по бюджети реши
да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 01/2019  и DEC
07/2019 – Раздел ІІІ - Комисия.

В съответствие с член  31, параграф 6 от Финансовия регламент, Съветът на Европейския съюз
информира бюджетния орган за одобрението на трансферите на  бюджетни кредити DEC
02/2019, DEC 03/2019 и DEC 04/2019 - Раздел III – Комисия.
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7. Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21 и 22
март 2019 г. (разискване) 
Изявления на Съвета и на Комисията: Заключения от заседанието на Европейския съвет на 21
и 22 март 2019 г. (2018/2977(RSP))

Donald Tusk (председател на Европейския съвет) и Jean-Claude Juncker (председател на
Комисията) направиха изявления.

Изказаха се Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D,
Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE,
Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL,
Nigel Farage, от името на групата EFDD, Gerard Batten, от името на групата ENF, Diane Dodds,
независим член на ЕП, и Janusz Lewandowski.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Изказаха се Roberto Gualtieri, James Nicholson, Molly Scott Cato, Martina Anderson, Rolandas
Paksas, Nicolas Bay, Mike Hookem, Françoise Grossetête, Maria João Rodrigues, Mara Bizzotto,
Kazimierz Michał Ujazdowski, Esteban González Pons, Eleftherios Synadinos, Elmar Brok, Birgit
Sippel, Danuta Maria Hübner, Jo Leinen, Seán Kelly, Seb Dance, Paulo Rangel, Pedro Silva Pereira и
Richard Ashworth.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Michaela Šojdrová,
Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, Hilde Vautmans, Henna Virkkunen, Nicola Caputo,
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska и Георги Пирински.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joachim Starbatty,
Georgios Epitideios, Maria Spyraki и Marek Jurek.

Изказаха се Michel Barnier (главен преговарящ), Jyrki Katainen (заместник-председател на
Комисията ) и Donald Tusk.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Sylvie GUILLAUME
Заместник-председател
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8. Изисквания за изпълнение и специфични правила за
командироването на водачи в сектора на автомобилния
транспорт ***I - Дневно и седмично време на управление,
минимални почивки по време на работа и периоди на почивка и
установяване на местоположението чрез тахографи ***I -
Адаптиране към развитието в сектора на автомобилния
транспорт ***I  (разискване)
Доклад относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и за
определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния
транспорт във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС [COM(2017)0278 - C8-
0170/2017- 2017/0121(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Merja Kyllönen (A8-
0206/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за
максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на
работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по
отношение на установяването на местоположението чрез тахографи [COM(2017)0277 - C8-
0167/2017- 2017/0122(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Wim van de Camp
(A8-0205/2018)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на
адаптирането им към развитието в сектора [COM(2017)0281 - C8-0169/2017 - 2017/0123(COD)]
- Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Ismail Ertug (A8-0204/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 3 юли 2018 г. (точка 18 от протокола от
3.7.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на
междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за
дейността на 4 юли 2018 г. (точка 9.1 от протокола от 4.7.2018 г, точка 9.2 от протокола
от 4.7.2018 г и точка 9.3 от протокола от 4.7.2018 г.).

Merja Kyllönen, Wim van de Camp и Ismail Ertug представиха докладите.

Изказаха се Georges Bach (докладчик по становището на комисията EMPL), и Martina
Dlabajová (докладчик по становището на комисията EMPL), която отговори също така на
въпрос „синя карта“ от Michael Cramer.

Изказа се Karmenu Vella (член на Комисията).

Изказаха се Verónica Lope Fontagné (докладчик по становището на комисията EMPL), Andor
Deli, от името на групата PPE, Inés Ayala Sender, от името на групата S&D, Roberts Zīle, от
името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Karima Delli, от
името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Rosa
D'Amato, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, който отговори
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също така на въпрос „синя карта“ от Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, която
отговори също така на въпрос „синя карта“ от Dennis Radtke, Isabella De Monte, Kosma
Złotowski, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ismail Ertug, Pavel Telička, Keith
Taylor, Rina Ronja Kari, Marie-Christine Arnautu, Dieter-Lebrecht Koch, Evelyn Regner, Peter van
Dalen, Gesine Meissner, Marie-Pierre Vieu, Marian-Jean Marinescu, Ole Christensen, Илхан Кючюк,
Claudia Schmidt, Mercedes Bresso, Luis de Grandes Pascual, Bogusław Liberadzki, Danuta
Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Elisabeth Morin-Chartier, Петър Курумбашев, Cláudia Monteiro de
Aguiar, Claudia Țapardel и Андрей Новаков.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Laima Liucija
Andrikienė, Zigmantas Balčytis, Peter Lundgren, João Pimenta Lopes, Michaela Šojdrová, Nicola
Caputo, Csaba Sógor, Cristian-Silviu Buşoi, Michael Cramer и Antanas Guoga.

Изказаха се Karmenu Vella, Merja Kyllönen, Wim van de Camp и Ismail Ertug.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател

9. Състав на политическите групи
Jacek Saryusz-Wolski вече не е e независим член и се присъединява към групата ECR, считано
от 27 март 2019 г.

10. Време за гласуване
Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания
и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение
единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.

10.1. Специално разпределени средства за инициативата за младежка
заетост ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на специално разпределените
средства за инициативата за младежка заетост [COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027
(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Искра Михайлова (A8-0085/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0295)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

P8_PV(2019)03-27 PE 637.171 - 16

BG



10.2. Общ режим на облагане с акциз * (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Съвета за определяне на общия режим на
облагане с акциз (преработен текст) [COM(2018)0346 - C8-0381/2018 - 2018/0176(CNS)] -
Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Miguel Viegas (A8-0117/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0296)

10.3. Продукти, за които е допустимо пълно или частично освобождаване
от данъка „octroi de mer“ * (гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение № 940/2014/ЕС
относно продуктите, за които е допустимо пълно или частично освобождаване от данъка „octroi
de mer“ [COM(2018)0825 - C8-0034/2019 - 2018/0417(CNS)] - Комисия по регионално развитие.
Докладчик: Искра Михайлова (A8-0112/2019)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА 

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0297)

10.4. Създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътрудничество ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество [2018/0243(COD)] - Комисия по външни работи - Комисия по развитие.
Докладчици: Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel и Charles Goerens (A8-
0173/2019) 

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0298) 

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.
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10.5. Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III) [COM(2018)0465 - C8-
0274/2018 - 2018/0247(COD)] - Комисия по външни работи. Докладчици: José Ignacio Salafranca
Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein (A8-0174/2019) 

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0299) 

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Изказвания

Igor Šoltes представи устно изменение на изменение 123, което беше прието.

11. Обяснения на вот
Писмени обяснения на вот: 

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на
страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента. 

Устни обяснения на вот:

(Време за гласуване от вторник 26 март 2019 г.)

Доклад Inés  Ayala Sender - A8-0110/2019
Jiří Pospíšil и Daniel Hannan

Доклад Petri Sarvamaa - A8-0135/2019
Alex Mayer.

(Време за гласуване от сряда 27 март 2019 г.)

Доклад Pier Antonio Panzeri, Cristian Dan Preda, Frank Engel и Charles Goerens - A8-
0173/2019
Charles Tannock

Доклад José  Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra и Knut Fleckenstein - A8-0174/2019
Arnaud Danjean.
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12. Поправки на вот и намерения за гласуване
Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на
Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“
(Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след
деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се
предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието беше прекъснато в 13.13 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател

13. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 15.00 ч.

14. Одобряване на протокола от предишното заседание
Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

15. Намаляване на въздействието на определени пластмасови
продукти върху околната среда ***I (разискване)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Комисия по околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0317/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 22 октомври 2018 г. (точка 17 от
протокола от 22.10.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на
междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за
дейността на 24 октомври 2018 г. (точка 11.12 от протокола от 24.10.2018 г.).

Frédérique Ries представи доклада.

Изказаха се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) и Karmenu Vella
(член на Комисията).

Изказаха се Bronis Ropė (докладчик по становището на комисията AGRI), Renata Briano
(докладчик по становище на комисията PECH), Peter Liese, от името на групата PPE, който
отговори също така на въпрос „синя карта“ от Lynn Boylan, Massimo Paolucci, от името на
групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата
ALDE, Margrete Auken, от името на групата Verts/ALE, Lynn Boylan, от името на групата
GUE/NGL, Piernicola Pedicini, от името на групата EFDD, Joëlle Mélin, от името на групата ENF,
Elisabetta Gardini, Jo Leinen, Peter van Dalen, Gerben-Jan Gerbrandy, който отговори също така на
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въпрос „синя карта“ от Bill Etheridge, Bas Eickhout, Younous Omarjee, Bill Etheridge, Danilo Oscar
Lancini, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Peter Liese, Sirpa Pietikäinen,
Miriam Dalli, Lieve Wierinck, Michèle Rivasi, Anja Hazekamp, John Stuart Agnew, който отговори
също така на въпрос „синя карта“ от Margrete Auken, Angélique Delahaye, Simona Bonafè,
Francesc Gambús и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Lívia JÁRÓKA
Заместник-председател

Изказаха се Christofer Fjellner, Eric Andrieu, Dubravka Šuica и Christophe Hansen. 

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Roberta Metsola, Julie
Ward, Luke Ming Flanagan, Michaela Šojdrová, José Inácio Faria, Bogdan Andrzej Zdrojewski и Seán
Kelly.

Изказаха се Frans Timmermans и Frédérique Ries.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.6 от протокола от 27.3.2019 г.

16. Продукти за наторяване в ЕС ***I (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти
за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 [COM(2016)
0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на
потребителите. Докладчик: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017)

Едно първоначално разискване беше проведено на 23 октомври 2017 г. (точка 17 от
протокола от 23.10.2017 г.)
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на
междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за
дейността на 24 октомври 2017 г. (точка 5.7 от протокола от 24.10.2017 г.)

Mihai Ţurcanu представи доклада.

Изказаха се Elisabetta Gardini (докладчик по становището на комисията ENVI) и Jan Huitema
(докладчик по становището на комисията AGRI).

Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се Franc Bogovič, от името на групата PPE, Marc Tarabella, от името на групата S&D,
Czesław Hoc, от името на групата ECR, Elsi Katainen, от името на групата ALDE, Martin
Häusling, от името на групата Verts/ALE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Mylène
Troszczynski, от името на групата ENF, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от
John Stuart Agnew, Dariusz Rosati, Clara Aguilera и Paolo De Castro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Annie Schreijer-Pierik
и Michaela Šojdrová.
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Изказаха се Frans Timmermans и Mihai Ţurcanu.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 18.7 от протокола от 28.3.2019 г.

(Заседанието е прекъснато за няколко минути в очакване на времето за гласуване.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Fabio Massimo CASTALDO
Заместник.председател

17. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 17.01 ч.
Изказа се Tomáš Zdechovský относно провеждането на гласуването вчера по доклада на  Axel
Voss A8-0245/2018 (председателят направи уточнения).

18. Време за гласуване
Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания
и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, приложени към протокола, са на разположение
единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта на Парламента.

18.1. Рамка за възстановяване и анализ на централните контрагенти ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на
регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 [COM(2016)0856 - C8-
0484/2016 - 2016/0365(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици:
Babette Winter и Kay Swinburne (A8-0015/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6) 

Kay Swinburne (докладчик) на направи изказване на основание член 150, параграф 4 от
Правилника за дейността.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0300)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.2. Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране
(ЕДУКФ) на бизнеса ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
европейските доставчици на услуги за колективно финансиране (ЕДУКФ) за бизнеса [COM
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(2018)0113 - C8-0103/2018- 2018/0048(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси.
Докладчик: Ashley Fox (A8-0364/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0301)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.3. Пазари на финансови инструменти: доставчици на услуги за
колективно финансиране ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2014/65/ЕС относно пазарите на финансови инструменти [COM(2018)
0099 - C8-0102/2018- 2018/0047(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси.
Докладчик: Caroline Nagtegaal (A8-0362/2018)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Приема се с единно гласуване (P8_TA(2019)0302)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.4. Европейски фонд за регионално развитие и Кохезионен фонд ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейския фонд за регионално развитие и относно Кохезионния фонд [COM(2018)0372 - C8-
0227/2018 - 2018/0197(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Andrea Cozzolino
(A8-0094/2019) 

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА КОМИСИЯТА

Отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0303) 

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.
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18.5. Стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от
нови леки търговски превозни средства ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили и от нови леки
търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на
емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства и за изменение на Регламент (EО) №
715/2007 (преработен) [COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD)] - Комисия по околна
среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Miriam Dalli (A8-0287/2018) 

Едно първоначално разискване беше проведено на 2 октомври 2018 г.(точка 15 от протокола
от 2.10.2018 г.). 
Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе
на 3 октомври 2018 г. (точка 9.5 от протокола от 3.10.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10) 

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ, ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P8_TA(2019)0304) 

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.6. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти
върху околната среда ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда
[COM(2018)0340 - C8-0218/2018 - 2018/0172(COD)] - Комисия по околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните. Докладчик: Frédérique Ries (A8-0317/2018) 

Едно първоначално разискване беше проведено на 22 октомври 2018 г. (точка 17 от
протокола от 22.10.2018 г). 
Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе
на 24 октомври 2018 г. (точка 11.12 от протокола от 24.10.2018 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11) 

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0305)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.7. Продукти за наторяване в ЕС ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на правила за предоставяне на пазара на маркирани с маркировката „СЕ“ продукти
за наторяване и за изменение на регламенти (ЕО) № 1069/2009 и (ЕО) № 1107/2009 [COM(2016)
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0157 - C8-0123/2016 - 2016/0084(COD)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на
потребителите. Докладчик: Mihai Ţurcanu (A8-0270/2017) 

Едно първоначално разискване беше проведено на 23 октомври 2017 г. (точка 17 от
протокола от 23.10.2017 г). 
Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе
на 24 октомври 2017 г. (точка 5.7 от протокола от 24.10.2017 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12) 

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0306)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.8. Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на
канцерогени или мутагени по време на работа ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с
експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа [COM(2018)0171 - C8-0130/2018
- 2018/0081(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Laura Agea (A8-
0382/2018) 

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13) 

Laura Agea (докладчик) направи изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника за
дейността.

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0307)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.9. Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари
между държавите членки ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 92/106/ЕИО относно създаването на общи правила за някои видове
комбиниран транспорт на товари между държавите членки [COM(2017)0648 - C8-0391/2017 -
2017/0290(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Daniela Aiuto (A8-0259/2018) 

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14) 

Daniela Aiuto (докладчик) направи изказване на основание член 150, параграф 4 от Правилника
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за дейността.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

Одобрява се (P8_TA(2019)0308) 

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.10. Оповестяване на информация за корпоративния данък от страна на
някои предприятия и клонове ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2013/34/ЕС относно оповестяването на информация за корпоративния
данък от страна на някои предприятия и клонове [COM(2016)0198 - C8-0146/2016 - 2016/0107
(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси - Комисия по правни въпроси.
Докладчици: Hugues Bayet и Evelyn Regner (A8-0227/2017) 

Разискването се състоя на 4 юли 2017 г. (точка 3 от протокола от 4.7.2017 г). 
Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе
на 4 юли 2017 г. (точка 6.10 от протокола от 4.7.2017 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15) 

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0309)

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.11. Общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския
фонд за морско дело и рибарство, както и финансови правила за тях ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,
Европейския социален фонд+, Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и
рибарство, както и финансови правила за тях и за фонд „Убежище и миграция“, фонд
„Вътрешна сигурност“ и инструмента за управление на границите и визите [COM(2018)0375 -
C8-0230/2018 - 2018/0196(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчици: Андрей
Новаков и Constanze Krehl (A8-0043/2019)

Разискването се състоя на 13 февруари 2019 г. (точка 6 от протокола от 13.2.2019 г). 
Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе
на 13 февруари 2019 г. (точка 8.14 от протокола от 13.2.2019 г).

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16) 

P8_PV(2019)03-27 PE 637.171 - 25

BG



ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПЪРВОТО ЧЕТЕНЕ

Одобрява се (P8_TA(2019)0310) 

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

18.12. Възражение съгласно член 105, параграф 3: Фонд „Убежище,
миграция и интеграция“ (гласуване)
Предложение за резолюция, внесено от комисията LIBE, в съответствие с член 105, параграф 3
от Правилника за дейността, относно Делегиран регламент на Комисията от 14 декември 2018
г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и
на Съвета за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (C(2018)08466 - 2018/2996
(DEA)) (B8-0214/2019) - Компетентен член на ЕП: Birgit Sippel

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за
резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0311)

18.13. Възражение съгласно член 105, параграф 3: Инструмент за
финансово подпомагане за външните граници и визите (гласуване) 
Предложение за резолюция, внесено от  комисията LIBE, в съответствие с член 105, параграф
3 от Правилника за дейността, относно Делегиран регламент на Комисията от 14 декември
2018 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 515/2014 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за външните
граници и визите като част от фонд „Вътрешна сигурност“ (C(2018)08465 - 2018/2994(DEA))
(B8-0215/2019) - Компетентен член на ЕП: Birgit Sippel

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за
резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0312)

18.14. Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана соя MON
87751 (MON-87751-7) (гласуване) 
Предложение за резолюция,  внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи
2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване
на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично
модифицирана соя MON 87751 (MON-87751-7), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на
Европейския парламент и на Съвета (D060916 - 2019/2603(RSP)) (B8-0216/2019) - Компетентни
членове на ЕП Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis и Sirpa
Pietikäinen.
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(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0313)

18.15. Възражение съгласно член 106: Генетично модифицирана
царевица 1507 x NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 x MON-ØØ6Ø3-6) (гласуване)
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи
2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията
относно подновяването на разрешението за пускането на пазара на продукти, съдържащи,
състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица 1507 × NK603 (DAS-
Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент
и на Съвета (D060917/01 - 2019/2604(RSP)) (B8-0217/2019) - Компетентни членове на ЕП Bart
Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis et Sirpa Pietikäinen.

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0314)

18.16. Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-
етилхексиловия) фталат (DEHP) (DEZA a.s.) (гласуване)
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи
2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията
относно частичното издаване на разрешение за определени видове употреба на бис(2-
етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета (DEZA a.s.) (D060865/01 ; 2019/2605(RSP)) (B8-0218/2019) - Компетентни членове
на ЕП Pavel Poc, Bas Eickhout и Kateřina Konečná.

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0315)

18.17. Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на бис(2-
етилхексиловия) фталат (DEHP) (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn
S.A.) (гласуване)
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи
2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията
относно частичното издаване на разрешение за определени видове употреба на бис(2-
етилхексил) фталат (DEHP) съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент
и на Съвета (Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.) (D060866/01 - 2019/2606(RSP)) (B8-
0219/2019) - Компетентни членове на ЕП Pavel Poc, Bas Eickhout и Kateřina Konečná.
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(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0316)

18.18. Възражение съгласно член 106: Някои видове употреба на хромен
триоксид (гласуване)
Предложение за резолюция, внесено от комисията ENVI, в съответствие с член 106, параграфи
2 и 3 от Правилника за дейността, относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за
издаване на разрешение за някои видове употреба на хромен триоксид в съответствие с
Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Lanxess Deutschland
GmbH и други) (D060095/03 - 2019/2654(RSP)) (B8-0221/2019) - Компетентен член на ЕП: Bas
Eickhout.

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0317)

Изказвания

Jean-Marie Cavada, след гласуването.

18.19. След Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток
и Северна Африка (гласуване)
Доклад относно периода след Арабската пролет: перспективите за региона на Близкия изток и
Северна Африка [2018/2160(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Brando Benifei (A8-
0077/2019) 

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2019)0318)

19. Обяснения на вот
Писмени обяснения на вот: 

Съгласно член 183 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на
страниците, запазени за членовете на ЕП на сайта на Парламента. 

Устни обяснения на вот:

Устните обяснения на вот ще се проведат в четвъртък 28 март 2019 г.
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20. Поправки на вот и намерения за гласуване
Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата на
Парламента - „Пленарни заседания“, „Гласувания“, „Резултати от различните гласувания“
(Налични резултати от поименните гласувания).

Електронната версия се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след
деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се
предава за превод и публикуване в Официален вестник.

21. Определяне на третите страни, чиито граждани трябва да
притежават виза, когато преминават външните граници на
държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени
от това изискване (Косово) ***I (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани
трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и
тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) [COM(2016)0277 - C8-
0177/2016 - 2016/0139(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи. Докладчик: Tanja Fajon (A8-0261/2016)

Гласуването относно решението за започване на междуинституционални преговори се проведе
на 13 септември 2018 г. (точка 10.7 от протокола от 13.9.2018 г.).

Tanja Fajon представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Igor Šoltes (докладчик по становището на комисията AFET), Асим Адемов, от
името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Anders Primdahl Vistisen, от
името на групата ECR, Angelika Mlinar, от името на групата ALDE, Bodil Valero, от името на
групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Auke Zijlstra, от
името на групата ENF, Georgios Epitideios, независим член на ЕП, Agustín Díaz de Mera García
Consuegra, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Marie-Christine Vergiat и
Tanja Fajon, Andrejs Mamikins, Ruža Tomašić, която отговори също така на въпрос „синя карта“
от Paul Rübig, Jasenko Selimovic, Dominique Bilde, Lukas Mandl, Tonino Picula, Jacques Colombier,
Julie Ward, която отказа да отговори на въпрос  „синя карта“ от Dobromir Sośnierz, и Dobromir
Sośnierz с искане да бъде разгледано изказването на  Julie Ward (председателят си отбелязва
това).

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Dubravka Šuica.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Tanja Fajon.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.1 от протокола от 28.3.2019 г.
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22. Бюджетна прогноза за приходите и разходите за финансовата
2020 година – Раздел І – Европейски парламент (разискване)
Доклад относно бюджетната прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за
финансовата 2020 година [2019/2003(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Vladimír Maňka
(A8-0182/2019)

Изказа се Paul Rübig, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mairead McGUINNESS
Заместник-председател

Vladimír Maňka представи доклада.

Изказаха се Eider Gardiazabal Rubial, от името на групата S&D, Zbigniew Kuźmiuk, от името на
групата ECR, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Helga Trüpel, от името на групата
Verts/ALE, Marco Valli, от името на групата EFDD, André Elissen, от името на групата ENF, José
Manuel Fernandes, John Howarth, Gérard Deprez, Indrek Tarand, Jonathan Arnott, който отговори
също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, и Jean Arthuis.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Fabio Massimo Castaldo.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.8 от протокола от 28.3.2019 г.

23. Качество на водите, предназначени за консумация от човека
***I (разискване)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
качеството на водите, предназначени за консумация от човека (преработена) [COM(2017)0753 -
C8-0019/2018 - 2017/0332(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност
на храните. Докладчик: Michel Dantin (A8-0288/2018)

Едно първоначално разискване беше проведено на 22 октомври 2018 г. (точка 16 от
протокола от 22.10.2018 г.).
Въпросът беше върнат за разглеждане в компетентната комисия с оглед на провеждането на
междуинституционални преговори в съответствие с член 59, параграф 4 от Правилника за
дейността на 23 октомври 2018 г. (точка 7.13 от протокола от 23.10.2018 г).

Michel Dantin представи доклада.

Изказа се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията).

Изказаха се Peter Liese, от името на групата PPE, Rory Palmer, от името на групата S&D,
Czesław Hoc, от името на групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Benedek
Jávor, от името на групата Verts/ALE, и Lynn Boylan, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Заместник-председател
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Изказаха се Paul Rübig, за да зададе въпрос „синя карта“ на Lynn Boylan, която отговори,
Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, Pilar Ayuso,
Jytte Guteland, Branislav Škripek, Ana Miranda, Eleonora Forenza, Mireille D'Ornano, Lukas Mandl,
Damiano Zoffoli, Ruža Tomašić, Maria Lidia Senra Rodríguez, Francesc Gambús, Carlos Zorrinho,
João Ferreira, Dubravka Šuica, Sirpa Pietikäinen, Christophe Hansen, Michaela Šojdrová и Paul Rübig.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) José Inácio Faria.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos и Michel Dantin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.2 от протокола от 28.3.2019 г.

24. Оперативна съвместимост между информационните системи
на ЕС в областта на полицейското и съдебното сътрудничество,
убежището и миграцията ***I - Оперативна съвместимост между
информационните системи на ЕС в областта на границите и
визите ***I (разискване)
Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета
за създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС
(полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и миграция) и за изменение на Регламент
(ЕС) 2018/XX [Регламента за Евродак], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в
областта на правоприлагането], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ECRIS-TCN] и
Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0480 - C8-0293/2018 - 2017/0352
(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Nuno
Melo (A8-0348/2018)

Доклад относно измененото предложение за регламент за създаване на рамка за оперативна
съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за изменение на
Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на
Съвета, Регламент (ЕС) 2016/399, Регламент (ЕС) 2017/2226, Регламент (ЕС) 2018/XX
[Регламента за ETIAS], Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за ШИС в областта на
граничните проверки] и Регламент (ЕС) 2018/XX [Регламента за eu-LISA] [COM(2018)0478 -
C8-0294/2018- 2017/0351(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи. Докладчик: Jeroen Lenaers (A8-0347/2018)

Jeroen Lenaers и Nuno Melo представиха докладите.

Изказаха се Dimitris Avramopoulos (член на Комисията) и Julian King (член на Комисията).

Изказаха се Емил Радев, от името на групата PPE, Miriam Dalli, от името на групата S&D,
Helga Stevens, от името на групата ECR, Gérard Deprez, от името на групата ALDE, Romeo
Franz, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата GUE/NGL, Laura
Ferrara, от името на групата EFDD, Péter Niedermüller, Bodil Valero, João Pimenta Lopes и Diane
James.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
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Заместник-председател

Изказа се Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се Julian King, Jeroen Lenaers и Nuno Melo.

Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

25. Повишаване на ефикасността на процедурите за
преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на
задължения ***I (разискване)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
рамки за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерки за повишаване
на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и опрощаване на
задължения и за изменение на Директива 2012/30/ЕС [COM(2016)0723 - C8-0475/2016 -
2016/0359(COD)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Angelika Niebler (A8-0269/2018)

Angelika Niebler представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказаха се Enrique Calvet Chambon (докладчик по становището на комисията ECON), Pavel
Svoboda, от името на групата PPE, Sergio Gaetano Cofferati, от името на групата S&D, Dobromir
Sośnierz, независим член на ЕП, и Емил Радев, който отговори също така на въпрос „синя
карта“ от Dobromir Sośnierz.

Изказаха се Julian King и Angelika Niebler.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.3 от протокола от 28.3.2019 г.

26. Упражняване на авторското право и сродните му права,
приложими за определени онлайн предавания и за
препредаването на телевизионни и радиопрограми ***I
(разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила във връзка с упражняването на авторското право и сродните му права,
приложими за определени онлайн предавания на излъчващите организации и за препредаването
на телевизионни и радиопрограми [COM(2016)0594 - C8-0384/2016 - 2016/0284(COD)] - Комисия
по правни въпроси. Докладчик: Pavel Svoboda (A8-0378/2017)

Pavel Svoboda представи доклада.

Изказа се Julie Ward (докладчик по становището на комисията CULT).
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Изказа се Julian King (член на Комисията).

Изказа се Marie-Christine Boutonnet, от името на групата ENF.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Angelika Niebler.

Изказаха се Julian King и Pavel Svoboda.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 28.3.2019 г.

27. Решение за създаване на Европейски механизъм за подкрепа
на мира (разискване)
Доклад относно препоръката на Европейския парламент до върховния представител и до
Съвета относно предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на
външните работи и политиката на сигурност, подкрепено от Комисията, към Съвета за решение
на Съвета за създаване на Европейски механизъм за подкрепа на мира [2018/2237(INI)] -
Комисия по външни работи. Докладчик: Hilde Vautmans (A8-0157/2019)

Hilde Vautmans представи доклада.

Изказа се Julian King (член на Комисията) от името на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност.

Изказаха се Brando Benifei, от името на групата S&D, и João Pimenta Lopes, от името на
групата GUE/NGL.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Julie Ward, Luke Ming
Flanagan и Kostas Papadakis.

Изказаха се Julian King и Hilde Vautmans.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 28.3.2019 г.

28. Дневен ред на следващото заседание
Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE
637.634/OJJE).

29. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 22.10 ч ч.

Klaus Welle Rainer Wielandi
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Генерален секретар Заместник-председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

27.3.2019

Присъстващи:

Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Affronte Marco, Agea Laura, Agnew John Stuart, Aguilera Clara,
Aiuto Daniela, Aker Tim, Albiol Guzmán Marina, Али Неджми, Alliot-Marie Michèle, Anderson Lucy,
Anderson Martina, Andrieu Eric, Andrikienė Laima Liucija, Androulakis Nikos, Annemans Gerolf,
Arena  Maria, Arimont Pascal, Arnautu Marie-Christine, Arnott Jonathan, Arthuis Jean, Ashworth
Richard, Assis Francisco, Auken Margrete, Ayala Sender Inés, Ayuso Pilar, van Baalen Johannes
Cornelis, Bach  Georges, Balas  Guillaume, Balčytis Zigmantas, Balczó Zoltán, Бареков Николай,
Bashir Amjad, Batten Gerard, Bay Nicolas, Bayet Hugues, Bearder Catherine, Becerra Basterrechea
Beatriz, Becker  Heinz K., Beghin Tiziana, Belder Bas, Belet Ivo, Benifei Brando, Benito Ziluaga
Xabier, Beňová Monika, Berès Pervenche, Bergeron Joëlle, Bettini Goffredo Maria, Bilbao Barandica
Izaskun, Bilde Dominique, Bizzotto Mara,  Björk Malin, Blanco  López  José,  Blinkevičiūtė  Vilija,
Bocskor  Andrea,  Böge  Reimer, Bogovič Franc,  Bonafè  Simona, Boni Michał, Borghezio Mario,
Borrelli David, Borzan Biljana, Boştinaru Victor, Boutonnet Marie-Christine, Bové José, Boylan Lynn,
Brannen Paul, Bresso Mercedes, Briano Renata, Briois Steeve, Brok Elmar, Buchner Klaus, Buda
Daniel, Bullmann Udo, Bullock Jonathan, Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer  Reinhard, Buzek Jerzy,
Cabezón  Ruiz Soledad,  Cadec  Alain, Calvet  Chambon Enrique,  van  de  Camp  Wim, Campbell
Bannerman David, Caputo Nicola, Carthy Matt, Carver James, Casa David, Caspary Daniel, Castaldo
Fabio Massimo, del  Castillo Vera  Pilar,  Cavada  Jean-Marie,  Cesa  Lorenzo,  Charanzová  Dita,
Chauprade  Aymeric, Childers Nessa,  Chinnici Caterina, Chountis Nikolaos, Christensen Ole, Cicu
Salvatore, Ciocca Angelo, Cirio Alberto, Clune Deirdre, Coburn David, Coelho Carlos, Cofferati Sergio
Gaetano, Collin-Langen Birgit, Colombier Jacques, Corazza Bildt Anna Maria, Cornillet Thierry, Corrao
Ignazio, Costa Silvia, Couso Permuy Javier, Cozzolino Andrea, Cramer Michael, Csáky Pál, Czarnecki
Ryszard, Czesak Edward, van Dalen Peter, Dalli Miriam, Dalton Daniel, Dalunde Jakop G., D'Amato
Rosa, Dance Seb, Danjean Arnaud, Danti Nicola, Dantin Michel, (The Earl of) Dartmouth William,
Dati Rachida, De  Castro  Paolo, Delahaye  Angélique, Deli Andor, Delli Karima, Delvaux Mady,
Demesmaeker  Mark, De  Monte  Isabella, Deprez  Gérard, Deß  Albert, Detjen Michael, Deutsch
Tamás, Deva Nirj, Diaconu Mircea, Díaz de Mera García Consuegra Agustín, Dlabajová Martina,
Dodds Diane, Dohrmann Jørn, Dorfmann Herbert,  D'Ornano Mireille, Drăghici Damian, Durand
Pascal, Джамбазки Ангел, Eck Stefan, Ehler Christian, Eickhout Bas, Elissen André, Engel Frank,
Engström Linnéa, Epitideios Georgios, Erdős Norbert, Ernst Cornelia, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut
Rosa, Etheridge Bill, Evans Jill, Evi Eleonora, Fajon Tanja, Farage Nigel, Faria José Inácio, Federley
Fredrick, Ferber  Markus, Fernandes José  Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara
Laura, Ferreira João, Fisas Ayxelà Santiago, Fitto Raffaele, Fjellner Christofer, Flack John, Flanagan
Luke Ming, Fleckenstein Knut, Florenz Karl-Heinz, Forenza Eleonora, Foster Jacqueline, Fotyga Anna,
Fountoulis Lampros, Fox Ashley, Franz Romeo, Freund Eugen, Gabelic Aleksander, Gahler Michael,
Gál Kinga, Gambús Francesc,  García  Pérez  Iratxe,  Gardiazabal Rubial Eider, Gardini Elisabetta,
Gasbarra Enrico, Gebhardt Evelyne, Gehrold Stefan, Geier Jens, Gentile Elena, Gerbrandy Gerben-Jan,
Gericke Arne, Geringer de Oedenberg Lidia Joanna, Gierek Adam, Gieseke Jens, Gill Neena, Gill
Nathan, Giménez Barbat  María  Teresa,  Girling Julie, Giuffrida Michela, Gloanec  Maurin Karine,
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Goddyn Sylvie, Goerens Charles, Gollnisch Bruno, Gomes Ana, González Peñas Tania, González Pons
Esteban, Gosiewska Beata, Grammatikakis Giorgos, de Grandes Pascual Luis, Grapini Maria, Gräßle
Ingeborg, Graswander-Hainz Karoline, Gräzin Igor, Griesbeck  Nathalie, Griffin Theresa,  Grigule-
Pēterse  Iveta,  Grossetête  Françoise, Grzyb Andrzej, Gualtieri Roberto, Guerrero  Salom Enrique,
Guillaume Sylvie, Guoga Antanas, Guteland Jytte, Gyürk András, Hadjigeorgiou Takis, Halla-aho Jussi,
Händel Thomas,  Hannan Daniel, Hansen  Christophe, Harkin Marian, Harms  Rebecca,  Häusling
Martin, Hautala Heidi, Hayes Brian, Hazekamp Anja, Hedh Anna, Henkel Hans-Olaf, Herranz García
Esther, Hetman Krzysztof, Heubuch Maria, Hirsch Nadja, Hoc Czesław, Hökmark Gunnar, Hölvényi
György, Honeyball Mary, Hookem Mike, Hortefeux Brice, Howarth John, Hübner Danuta  Maria,
Hudghton Ian, Huitema Jan, Хюсменова Филиз, in 't  Veld Sophia, Iturgaiz Carlos, Iwaszkiewicz
Robert Jarosław, Jaakonsaari Liisa, Jäätteenmäki Anneli, Jadot Yannick, Jahr Peter, Jakovčić Ivan,
Jalkh Jean-François, James  Diane,  Jamet  France,  Járóka  Lívia, Jáuregui Atondo Ramón, Jávor
Benedek, Jazłowiecka Danuta, Ježek Petr, Jiménez-Becerril Barrio Teresa, Joly Eva, de Jong Dennis,
Jongerius Agnes, Joulaud Marc, Jurek Marek, Juvin Philippe, Kalinowski Jarosław, Kalniete Sandra,
Kammerevert Petra, Kappel Barbara, Karas Othmar, Kari Rina Ronja, Karim Sajjad, Karski Karol,
Katainen Elsi, Kaufmann Sylvia-Yvonne, Kelam Tunne, Keller Jan, Keller Ska, Kelly Seán, Kirton-
Darling Jude, Klinz Wolf, Kłosowski Sławomir, Koch Dieter-Lebrecht, Kofod Jeppe, Kohlíček Jaromír,
Kohn Arndt, Kölmel Bernd, Konečná Kateřina, Kósa Ádám, Köster Dietmar, Курумбашев Петър,
Ковачев Андрей, Kozłowska-Rajewicz Agnieszka, Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Krupa
Urszula,  Kudrycka  Barbara,  Kuhn  Werner,  Kukan  Eduard,  Kumpula-Natri  Miapetra,  Kuźmiuk
Zbigniew,  Kyenge  Cécile  Kashetu,  Kyllönen Merja,  Kyrkos  Miltiadis, Кючюк  Илхан, Lalonde
Patricia, Lamassoure Alain, Lambert  Jean, Lancini Danilo Oscar, Lange Bernd, de Lange Esther,
Langen Werner, La Via Giovanni, Lavrilleux Jérôme, Lebreton Gilles, Lechevalier Christelle, Leinen
Jo, Lenaers Jeroen, Leontini Innocenzo, Lewandowski Janusz, Liberadzki Bogusław, Liese Peter, Lietz
Arne,  Lins  Norbert,  Lochbihler Barbara,  Loiseau  Philippe, Løkkegaard  Morten,  Lope  Fontagné
Verónica, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Bermejo Paloma, López-Istúriz White
Antonio, Lösing Sabine, Loskutovs Aleksejs, Lucke Bernd, Ludvigsson Olle, Łukacijewska Elżbieta
Katarzyna,  Lundgren  Peter,  McAllister  David, McAvan  Linda,  McClarkin Emma,  McGuinness
Mairead,  McIntyre  Anthea,  Macovei  Monica,  Maletić  Ivana,  Малинов  Светослав  Христов,
Mamikins  Andrejs,  Mandl  Lukas,  Mănescu  Ramona  Nicole,  Maňka  Vladimír, Mann  Thomas,
Manscour Louis-Joseph, Marcellesi Florent, Marinescu Marian-Jean, Marinho e Pinto António, Martin
David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello Fulvio, Marusik Michał, Maštálka Jiří, Matera
Barbara, Matias Marisa, Mato Gabriel, Matthews Rupert, Maullu Stefano, Maurel Emmanuel, Майдел
Ева, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis Valentinas, Meissner Gesine, Mélin Joëlle, Melior Susanne,
Melo Nuno, Messerschmidt Morten, Meszerics Tamás, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg,
Michel Louis, Michels Martina, Михайлова Искра, Mikolášik Miroslav, Millán Mon Francisco José,
van Miltenburg Matthijs, Mineur Anne-Marie, Miranda Ana, Mitrofanovs Miroslavs, Mizzi Marlene,
Mlinar  Angelika,  Mobarik Nosheena,  Moi Giulia, Moisă  Sorin, Molnár  Csaba,  Monot  Bernard,
Monteiro de Aguiar Cláudia, Montel Sophie, Moody Clare, Moraes Claude, Morano Nadine, Morgano
Luigi, Morin-Chartier  Elisabeth, Mosca  Alessia  Maria, Müller Ulrike, Muselier Renaud, Mussolini
Alessandra, Nagtegaal Caroline, Nagy József, Nart  Javier, Неков Момчил, Neuser  Norbert, Nica
Dan, Nicholson James, Niebler Angelika, Niedermayer  Luděk, Niedermüller Péter, van Nistelrooij
Lambert, Noichl Maria, Новаков Андрей, Nuttall Paul, Obermayr Franz, O'Flynn Patrick, Olbrycht
Jan, Omarjee  Younous, Ożóg Stanisław, Packet  Ralph, Padar  Ivari, Paet  Urmas, Pagazaurtundúa
Maite, Paksas  Rolandas, Palmer Rory, Panzeri Pier Antonio, Paolucci Massimo, Papadakis Kostas,
Pargneaux Gilles, Paşcu Ioan Mircea, Pavel Emilian, Payne Jiří, Pedicini Piernicola, Peillon Vincent,
Peterle Alojz, Petersen Morten, Petir Marijana, Philippot Florian, Picierno Pina, Picula Tonino, Piecha
Bolesław G., Pieper Markus, Pietikäinen Sirpa, Pimenta Lopes João, Piotrowski Mirosław, Piri Kati,
Пирински Георги, Pitera Julia, Plura Marek, Poche Miroslav, Polčák Stanislav, Popa Răzvan, Poręba
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Tomasz Piotr, Pospíšil Jiří, Preda Cristian Dan, Pretzell Marcus, Preuß Gabriele, Proust Franck, Punset
Carolina, Quisthoudt-Rowohl Godelieve, Радев  Емил, Radoš Jozo, Radtke Dennis, Rangel Paulo,
Rebega  Laurenţiu, Reda  Julia, Regner  Evelyn, Reid Julia, Reimon Michel, Reintke Terry, Revault
d'Allonnes Bonnefoy Christine, Ribeiro Sofia, Ries Frédérique, Riquet Dominique, Rivasi Michèle,
Rochefort Robert, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Inma, Rodust Ulrike,
Rohde Jens, Rolin Claude, Ropė Bronis, Rosati Dariusz, Rozière Virginie, Ruas Fernando, Rübig Paul,
Ruohonen-Lerner Pirkko, Šadurskis Kārlis, Saïfi Tokia, Sánchez Caldentey Lola, Sander Anne, Sant
Alfred, dos Santos Manuel, Sârbu Daciana Octavia, Sargentini Judith, Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski
Jacek,  Sassoli David Maria,  Saudargas  Algirdas,  Schaffhauser  Jean-Luc,  Schaldemose  Christel,
Schirdewan Martin, Schlein Elly, Schmidt Claudia, Scholz Helmut, Schreijer-Pierik Annie, Schulze
Sven, Schuster  Joachim, Schwab  Andreas,  Scott  Cato  Molly, Scottà  Giancarlo, Sehnalová  Olga,
Selimovic Jasenko, Sellström Anders, Senra Rodríguez Maria Lidia, Sernagiotto Remo, Serrão Santos
Ricardo, Seymour Jill, Siekierski Czesław Adam, Silva Pereira Pedro, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel
Birgit, Škripek  Branislav, Škrlec  Davor,  Smith Alyn, Smolková Monika, Sógor  Csaba,  Šojdrová
Michaela,  Solé  Jordi, Šoltes  Igor, Sommer  Renate,  Sonik Bogusław,  Sośnierz Dobromir, Spinelli
Barbara, Spyraki Maria, Staes  Bart, Станишев Сергей, Starbatty Joachim, Štefanec  Ivan, Štětina
Jaromír, Stevens Helga, Stolojan Theodor Dumitru, Stuger Olaf, Šuica Dubravka, Sulík Richard, Šulin
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Maria, Thomas Isabelle, Thun und Hohenstein Róża, Toia Patrizia, Tőkés László, Tomašić Ruža, Tomc
Romana, Toom Yana, Torvalds Nils, Tošenovský Evžen, Trebesius Ulrike, Tremosa i Balcells Ramon,
Troszczynski Mylène, Trüpel Helga, Ţurcanu Mihai, Ujazdowski Kazimierz Michał, Ujhelyi István,
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Uspaskich  Viktor,  Vaidere  Inese,  Vajgl Ivo,  Valcárcel  Siso  Ramón  Luis,  Vălean  Adina-Ioana,
Valenciano Elena, Valero Bodil, Valli Marco, Vana  Monika, Van Bossuyt Anneleen, Van Brempt
Kathleen, Vandenkendelaere Tom, Van Orden Geoffrey, Vaughan Derek, Vautmans Hilde, Vehkaperä
Mirja, Vergiat Marie-Christine, Verheyen Sabine, Viegas Miguel, Vieu Marie-Pierre, Vilimsky Harald,
Viotti Daniele, Virkkunen Henna, Vistisen Anders Primdahl, Voigt Udo, Voss Axel, Waitz Thomas,
Ward Julie, Weber Renate, Weidenholzer Josef, Werner Martina, Westphal Kerstin, Wieland Rainer,
Wierinck Lieve, Wikström Cecilia, Winberg Kristina, Winkler Hermann, Винтер Бабет, Wiśniewska
Jadwiga, Wölken Tiemo, Woolfe Steven, Záborská Anna, Zahradil Jan, Zala Boris, Zammit Dimech
Francis, Zanni Marco,  Zanonato Flavio, Zdechovský Tomáš,  Zdrojewski Bogdan Andrzej, Zeller
Joachim, Zemke Janusz, Zijlstra  Auke, Zīle Roberts, Zimmer Gabriele, Žitňanská Jana,  Złotowski
Kosma, Zoană Maria Gabriela, Zoffoli Damiano, Zorrinho Carlos, Zovko Željana, Zullo Marco, Zver
Milan, Zwiefka Tadeusz

Извинени:

Bours Louise, Crowley Brian, Karlsson Rikke-Louise, Le Pen Jean-Marie, Maltese Curzio, Morvai
Krisztina, Nicolai Norica,  Patriciello Aldo, Poc  Pavel,  Ponga  Maurice,  Tolić  Ivica,  Tomaševski
Valdemar, Torres Martínez Estefanía
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