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КРАТКА ОБОСНОВКА

1. Програмата Bonus 169  цели да увеличи капацитета за провеждане на морска 
научноизследователска дейност на държавите членки на ЕС, на Европейския съюз и 
на държавите участнички по отношение на Балтийско море.

Важно е да разберем по-добре защо Балтийско море е толкова замърсено. Разбира 
се, може да е от полза да се обединят силите, когато става дума за нови изследвания, 
но докладчикът би желал също така да обърне внимание на големия обем от знания, 
които вече съществуват в резултат на научноизследователската дейност, проведена 
през годините от отделните държави-членки. Тази програма следва, наред с 
другото, да се стреми да консолидира резултатите от настоящите научни 
изследвания, за да се избегне ненужно дублиране или припокриване на вече 
съществуващи изследвания, както и да определи нови области, подходящи за обща 
научноизследователска дейност в рамките на програма BONUS.

За да се разшири основата от знания, би било разумно да се ангажира Русия под 
една или друга форма, тъй като тя допринася сериозно за замърсяването на 
Балтийско море.

2. От практическо значение за хората, разработващи политики, е да имат достъп до 
научнообосновани оценки както за настоящите, така и за потенциалните 
икономически, екологични и социални загуби, предизвикани от вредите, нанесени 
на екосистемата, и от загубата на биологичното разнообразие в Балтийско море. 

Професионалните рибари са една от първите групи, пряко заинтересовани от това, 
но далеч не са единствената. Важно е да се поддържа широк обхват по отношение 
на последствията от промените в Балтийско море.

3. Когато става дума за ангажирането на различни сектори, освен тези, които изрично 
са споменати в текста, е важен широкият обхват. Други съответни сектори са – без 
списъкът да се изчерпва с тях – морският транспорт, селското стопанство, 
промишлеността и пристанищните органи.

4. Особено внимание трябва да се отдаде на въпроса с баластните води от кораби, 
съдържащи инвазивни видове, които могат да застрашат естествения екологичен 
баланс в Балтийско море. Когато става дума за кораби, предотвратяването на 
нефтени разливи е област, която също изисква висока степен на внимание.

5. Проекти като тръбопровода „Северен поток” в Балтийско море също повдигат 
въпроса относно потенциалното краткосрочно и дългосрочно въздействие от 
изграждането на тръбопроводи през цялото Балтийско море или през части от него.
Проектът подчертава колко е важно да се гарантира, че проучванията на 
въздействието върху околната среда не само се извършват и се възлагат от 
заинтересованите страни, но и се допълват от независими изследвания.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в доклада си 
следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно 
участието на Общността в съвместна 
научноизследователска и развойна 
програма за Балтийско море (BONUS-
169), предприета от няколко държави-
членки

Предложение за РЕШЕНИЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно участието на 
Общността в съвместна 
научноизследователска и развойна 
програма за Балтийско море (BONUS), 
предприета от няколко държави-членки
(Изменението се отнася до целия 
текст.)

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Науката може да допринесе за 
справяне с тези предизвикателства и за 
намиране на решения за екологичните
проблеми в Балтийско море. 
Сериозността на сегашното състояние 
обаче налага качествено и количествено 
повишаване на осъществяваните 
понастоящем научни изследвания в 
Балтийския регион чрез разработване и 
прилагане на подход за цялостна 
интеграция, посредством който 
съответните научноизследователски 
програми на всички граничещи държави 
могат да бъдат рационализирани и 
съсредоточени с цел решаване на 

(5) Науката трябва да допринесе за 
справяне с тези предизвикателства и за 
намиране на решения за належащите 
екологични проблеми в Балтийско море. 
Сериозността на сегашното състояние 
обаче налага качествено и количествено 
повишаване на осъществяваните 
понастоящем научни изследвания в 
Балтийския регион чрез разработване и 
прилагане на подход за цялостна 
интеграция, посредством който 
съответните научноизследователски 
програми на всички граничещи държави 
могат да бъдат рационализирани и 
съсредоточени с цел решаване на 
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сложните и належащи проблеми по 
координиран, ефикасен и ефективен 
начин.

сложните и належащи проблеми по 
координиран, ефикасен и ефективен 
начин.

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 9 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Като цяло BONUS ERA-NET и 
ERA-NET PLUS работеха добре и 
следователно е важно да се гарантира 
приемственост на 
научноизследователските усилия, за 
да се посрещнат неотложните 
предизвикателства, свързани с 
околната среда. 

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Макар инициативата BONUS-169
до голяма степен да е съсредоточена 
върху екологичните изследвания, тя има 
пресечни точки с множество свързани 
научноизследователски програми на 
Общността за широка гама от човешки 
дейности, оказващи акумулиращи се 
въздействия върху екосистемата — като 
например рибарство, аквакултури, 
земеделие, инфраструктура, транспорт, 
обучение и мобилност на 
изследователите, както и социално-
икономически проблеми. Инициативата 
е от значение за редица политики и 
директиви на Общността, включително 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на 
Общността в областта на политиката за 

(12) Макар инициативата BONUS до 
голяма степен да е съсредоточена върху 
екологичните изследвания, тя има 
пресечни точки с множество свързани 
научноизследователски програми на 
Общността за широка гама от човешки 
дейности, оказващи акумулиращи се 
въздействия върху екосистемата — като 
например рибарство, аквакултури, 
земеделие, инфраструктура (особено в 
областта на енергетиката), 
транспорт, обучение и мобилност на 
изследователите, както и социално-
икономически проблеми. Инициативата 
е от значение за редица политики и 
директиви на Общността, включително 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. 
за създаване на рамка за действие на 
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морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия), стратегията на ЕС за 
Балтийския регион, общата политика в 
областта на рибарството, общата 
селскостопанска политика, Директива 
2000/60/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите и международни ангажименти на 
ЕС като плана HELCOM за действие 
относно Балтийско море. В резултат на 
това много други области на политиката 
на Общността ще извлекат полза от 
BONUS-169.

Общността в областта на политиката за 
морска среда (Рамкова директива за 
морска стратегия), стратегията на ЕС за 
Балтийския регион, общата политика в 
областта на рибарството, общата 
селскостопанска политика, Директива 
2000/60/EО на Европейския парламент и 
на Съвета от 23 октомври 2000 г. за 
установяване на рамка за действията на 
Общността в областта на политиката за 
водите и международни ангажименти на 
ЕС като плана HELCOM за действие 
относно Балтийско море. В резултат на 
това много други области на политиката 
на Общността ще извлекат полза от 
BONUS.

Обосновка

Следва да се обърне повече внимание на планираните проекти за енергийна 
инфраструктура, тъй като в бъдеще те може би ще окажат най-голямо въздействие 
върху околната среда в Балтийско море.

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от независим 
експерт, следва да прецени зрелостта 
и готовността на инициативата за 
преминаване към етапа на изпълнение.

(15) В края на стратегическия етап 
Комисията, подпомогната от 
независими експерти, следва да 
провери и направи оценка на 
качеството и готовността на 
стратегическия етап и при 
необходимост да предложи 
подобрения. Преминаването към етапа 
на изпълнение следва да бъде плавно и 
без ненужни забавяния.

Изменение 6
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Предложение за решение
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS-169, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS-169, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения.

(24) С оглед ефикасното изпълнение на 
BONUS, по време на етапа на 
изпълнение следва да се предостави 
финансова подкрепа на участниците в 
проекти по BONUS, избрани на 
централно ниво под отговорността на 
BONUS EEIG след обявяване на покани 
за представяне на предложения.
Безвъзмездното предоставяне и 
изплащането на такава финансова 
подкрепа на участниците в BONUS 
следва да бъде прозрачно, 
небюрократично и в съответствие с 
общи правила съобразно Седмата 
рамкова програма.

Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) От съществено значение е 
научноизследователската дейност, 
извършвана в рамките на BONUS-169, 
да отговаря на основните етични 
принципи, включително отразените в 
член 6 от Договора за Европейския 
съюз и в Хартата на основните права 
на Европейския съюз, и да следва 
принципите на равенство и 
равнопоставеност на половете.

(30) От съществено значение е 
научноизследователската дейност, 
извършвана в рамките на BONUS, да 
отговаря на етични принципи в 
съответствие с общите принципи, 
залегнали в Седмата рамкова 
програма, и да следва принципите на 
равенство на половете, 
равнопоставеност на половете  и 
устойчиво развитие.
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Изменение 8

Предложение за решение
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) BONUS EEIG следва да насърчава
участниците в подбраните проекти на 
BONUS-169 да обменят и широко да 
разпространяват информация относно 
своите резултати и да осигурят достъп 
на обществеността до тази информация,

(32) BONUS EEIG следва да задължава
участниците в подбраните проекти на 
BONUS да обменят и широко да 
разпространяват информация относно 
своите резултати и да осигурят достъп 
на обществеността до тази информация.

Обосновка

Резултатите от извършените научни изследвания трябва да стават възможно най-
широко обществено достояние.

Изменение 9

Предложение за решение
Съображение 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Успешното изпълнение на 
проектите, които вече са 
осъществени по програма BONUS, 
разкри катастрофалното състояние 
на Балтийско море, особено в 
частите му, за които са планирани 
обширни проекти за енергийна 
инфраструктура; следователно 
състоянието на околната среда в 
Балтийско море следва да продължи 
да се наблюдава активно. 

Обосновка

Настоящото изменение подчертава значението на успешното изпълнение на 
проектите по програма BONUS. 

Изменение 10



AD\809071BG.doc 9/17 PE438.436v02-00

BG

Предложение за решение
Съображение 32 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32б) Опорочените практики, 
разкрити при изпълнението на 
проектите по програма BONUS, 
следва да бъдат преустановени и при 
определянето на списъка с проекти за 
финансиране не следва да се отдава 
неоправдано предпочитание на 
проекти, внесени от 
научноизследователските центрове 
на определени държави-членки, тъй 
като това би било дискриминация 
спрямо други държави-членки от 
региона на Балтийско море. 

Обосновка

Практиката показва, че при избора на проекти за финансиране се отдава 
необосновано предпочитание на проекти, представени от изследователските 
центрове на определени държави-членки, в ущърб на изследователските центрове на 
други държави-членки. При изготвянето на списъка с класацията следва да се избягва 
подобна дискриминация.

Изменение 11

Предложение за решение
Член - 1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Предмет

Целта на настоящото решение е да 
подкрепи устойчивото от гледна 
точка на околната среда развитие на 
Балтийско море, като улесни 
координацията на регионалните 
научноизследователски усилия с 
общата цел да се прилага управление 
на региона, съобразено с 
екосистемата.
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Изменение 12

Предложение за решение
Член 2 - параграф 3 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подготовка на стратегическия план за 
научни изследвания — формулиране на 
частта относно научното съдържание на 
програмата, като се набляга върху 
поканите за представяне на 
предложения в съответствие с целите, 
поставени в Седмата рамкова програма;

а) подготовка на стратегическия план за 
научни изследвания — формулиране на 
частта относно научното съдържание на 
програмата, като се набляга върху 
поканите за представяне на 
предложения в съответствие с общата 
цел – устойчиво управление, 
съобразено с екосистемата в 
Балтийския регион, и целите, 
поставени в Седмата рамкова програма;

Изменение 13

Предложение за решение
Член 2 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поне три
покани за представяне на предложения 
с оглед финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS-169. 
Тези покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 
Общността, както и да не се финансират 
вече започнали дейности.

4. Етапът на изпълнение е с времетраене 
минимум пет години. През етапа на 
изпълнение се публикуват поканите за 
представяне на предложения с оглед 
финансиране на проекти, които 
отговарят на целите на BONUS. Тези 
покани са насочени към 
транснационални проекти с множество 
партньори и включват дейности за 
научни изследвания, технологично 
развитие, обучение и разпространение 
на информация. Проектите се подбират 
съгласно принципите за 
равнопоставеност, прозрачност, 
независима оценка, съфинансиране, 
недопускане на печалба, ненатрупване 
на финансиране от други източници в 
Общността, както и да не се финансират 
вече започнали дейности. 
Безвъзмездните средства и 
финансирането за участниците в 
BONUS са в съответствие с общи 
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правила съобразно Седмата рамкова 
програма.

Изменение 14

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 - встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовото участие на 
Общността за етапа на изпълнение 
се осъществява при следните условия:

3. Преди края на стратегическия 
етап Комисията оценява следното:

Изменение 15

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) положителна оценка на
стратегическия етап, извършена от 
Комисията с помощта на независими 
експерти; тази оценка обхваща
осъществения напредък в постигането 
на целите и резултатите, определени в 
член 2, параграф 3 и приложение І;

а) резултатите от стратегическия 
етап, посочен в член 2, параграф 3, 
както и осъществения напредък в 
постигането на целите и резултатите, 
определени в приложение І, раздел 2;

Изменение 16

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) демонстриране от BONUS EEIG на 
нейната способност да осъществи 
BONUS-169 включително получаване, 
разпределяне и следене на финансовата 
вноска на Общността чрез непряко 
централизирано управление в 
съответствие с член 54, параграф 2, 
буква в) и член 56 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 (наричан по-долу 

б) демонстриране от BONUS EEIG на 
нейната способност да осъществи 
BONUS, включително постигане 
целите за устойчиво от екологична 
гледна точка развитие на Балтийския 
регион, получаване, разпределяне и 
следене на финансовата вноска на 
Общността чрез непряко 
централизирано управление в 
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„Финансовия регламент“), и член 35, 
член 38, параграф 2 и член 41 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, 
както и съгласно принципа за добро 
финансово управление.

съответствие с член 54, параграф 2, 
буква в) и член 56 от Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 (наричан по-долу 
„Финансовия регламент“), и член 35, 
член 38, параграф 2 и член 41 от 
Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, 
както и съгласно принципа за добро 
финансово управление.

Изменение 17

Предложение за решение
Член 3 - параграф 3 - буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) ангажимент на всички участващи 
държави да дадат своя принос за 
финансиране на BONUS-169 с парични 
плащания и ефективно участие в 
натура с инфраструктура при 
поискване; тези ангажименти се 
включват в план за финансиране, 
договорен от компетентните 
национални органи с цел принос към 
съвместното осъществяване на 
етапа на изпълнение на BONUS-169;

д) ангажимент на всички участващи 
държави да дадат своя принос за 
финансиране на BONUS и 
ефективното плащане на техните 
вноски, по-конкретно финансирането 
на участници в проекти по BONUS, 
избрани вследствие на покани за 
представяне на предложения;

Изменение 18

Предложение за решение
Приложение I - раздел 1 - буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) се пускат поне три
интердисциплинарни, стратегически 
насочени съвместни покани за 
представяне на предложения с 
участието на няколко партньора.

ж) се пускат интердисциплинарни, 
стратегически насочени съвместни 
покани за представяне на предложения с 
участието на няколко партньора.

Изменение 19
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Предложение за решение
Приложение I - раздел 1 - буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жa) се канят активно всички 
държави извън ЕС, граничещи с 
Балтийско море или в които има 
прилежащи към Балтийско море 
речни басейни, да се присъединят към 
инициативата като участващи 
държави.

Обосновка

Добавят се и държави, в които има прилежащи към Балтийско море речни басейни, 
към изменение 2 на докладчиците по становището.

Изменение 20

Предложение за решение
Приложение I - раздел 2.2.1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Стратегическият план за научни 
изследвания се разработва и договаря 
чрез консултации между участващите 
държави, широк кръг от заинтересовани 
страни и Комисията. Той представлява 
основата за политически мотивирана 
програма. В него ударението в научните 
изследвания се разширява, като в 
допълнение към морската екосистема се 
включва целият басейн, така че да се 
вземат под внимание основните 
проблеми, засягащи качеството и 
продуктивността на екосистемите в 
Балтийския регион.

Стратегическият план за научни 
изследвания се разработва и договаря 
чрез консултации между участващите 
държави, широк кръг от заинтересовани 
страни и Комисията. Той представлява 
основата за политически мотивирана 
програма. В него ударението в научните 
изследвания се разширява, като в 
допълнение към морската екосистема се 
включва целият басейн, така че да се 
вземат под внимание основните 
проблеми, засягащи качеството и 
продуктивността на екосистемите в 
Балтийския регион. Той включва 
оценка на икономическата цена на 
нанесената на околната среда щета и 
обедняването на биоразнообразието в 
региона.

Обосновка

Добавя се икономическа оценка на нанесените на околната среда щети изобщо (напр. 
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еутрофизацията) към обедняването на биоразнообразието, посочено в изменение 3 на 
докладчиците по становището.

Изменение 21

Предложение за решение
Приложение I - раздел 2.2.3 - буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) разработване на структура за 
финансиране на проектите по BONUS-
169 въз основа на обединяване на 
средства, състоящи от парични 
вноски на участващите държави и на 
Комисията;

з) разработване на структура за 
финансиране на проектите по BONUS;

Изменение 22

Предложение за решение
Приложение I - раздел 2.2.3 - буква и a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) гарантиране, че резултатите от 
научните изследвания се обменят с 
други подобни регионални проекти за 
морски изследвания;

Обосновка

Настоящото допълнение цели да избегне колкото е възможно припокриването и 
дублирането на научноизследователски усилия.

Изменение 23

Предложение за решение
Приложение I - раздел 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При условие че резултатите от 
оценяването и от одита ex-ante на 
BONUS EEIG са положителни, 
Комисията и BONUS EEIG сключват 
споразумението за изпълнение.

3. При условие, че са налице 
условията, посочени в член 3, 
параграф 3, буква а), и ex-ante одитът 
на BONUS EEIG е положителен, 
Комисията и BONUS EEIG сключват 
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споразумението за изпълнение.

Изменение 24

Предложение за решение
Приложение I - раздел 3.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

През етапа на изпълнение се публикуват 
и осъществяват поне три съвместни 
покани за представяне на предложения с 
оглед финансиране на стратегически 
насочени проекти по BONUS-169, които 
отговарят на целите на инициативата. 
Темите трябва да се вземат от 
стратегическия план за научни 
изследвания по BONUS-169, като са 
съобразени в максималната възможна 
степен с установената пътна карта и 
обхващат научни изследвания, 
технологично развитие и дейности за 
обучение и/или разпространение на 
информация.

През етапа на изпълнение се публикуват 
и осъществяват съвместни покани за 
представяне на предложения с оглед 
финансиране на стратегически насочени 
проекти по BONUS, които отговарят на 
целите на инициативата. Темите се 
вземат от стратегическия план за научни 
изследвания по BONUS, като са 
съобразени в максималната възможна 
степен с установената пътна карта и 
обхващат научни изследвания, 
технологично развитие и дейности за 
обучение и/или разпространение на 
информация.

Изменение 25

Предложение за решение
Приложение I - раздел 3.4 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Вноската на Общността и паричните 
вноски на участващите държави в 
BONUS-169 се обединяват и 
администрират централно от BONUS 
EEIG.

Вноската на Общността и паричните 
вноски на участващите държави в 
BONUS се обединяват и администрират 
централно от BONUS EEIG, като е 
възможно участващите държави да 
предназначат паричните си вноски 
изключително за проекти за свои 
вътрешни изследвания („виртуален 
общ бюджет“).

Обосновка

Възможността за „виртуален общ бюджет“ е необходима на участващите 
държави, които имат ограничения да превеждат средства в общия бюджет, или на 
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участващи държави, които изостават по отношение на изследователския си 
капацитет и за които възможността да насочат парични вноски изключително към 
свои вътрешни изследвания би помогнала да запълни съществуващата празнота.

Изменение 26

Предложение за решение
Приложение II - раздел 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. BONUS-169 се управлява от BONUS 
EEIG чрез нейния секретариат. BONUS 
EEIG изгражда следните структури за 
целите на BONUS-169: ръководен 
комитет, секретариат, консултативен 
съвет, форум за отраслови изследвания 
и форум на координаторите на проекти.

1. BONUS се управлява от BONUS EEIG 
чрез нейния секретариат. BONUS EEIG 
изгради следните структури за целите 
на BONUS: ръководен комитет, 
секретариат, консултативен съвет, 
форум за отраслови изследвания и 
форум на координаторите на проекти.



AD\809071BG.doc 17/17 PE438.436v02-00

BG

ПРОЦЕДУРА

Заглавие Съвместна научноизследователска и развойна програма за 
Балтийско море (BONUS-169)

Позовавания COM(2009)0610 – C7-0263/2009 – 2009/0169(COD)

Водеща комисия ITRE

Становище, изказано от
       Дата на обявяване в заседание

ENVI
12.11.2009

Докладчик по становище
       Дата на назначаване

Anna Rosbach
25.1.2010

Разглеждане в комисия 23.2.2010

Дата на приемане 16.3.2010

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

54
0
1

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, 
Sergio Berlato, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, 
Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite 
Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Julie 
Girling, Nick Griffin, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan 
Jørgensen, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Jo Leinen, Corinne Lepage, 
Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Linda McAvan, Radvilė 
Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov 
Panayotov, Antonyia Parvanova, Andres Perello Rodriguez, Pavel Poc, 
Vittorio Prodi, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Daciana Octavia 
Sârbu, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, 
Bogusław Sonik, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, 
Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Christofer Fjellner, Matthias Groote, Judith A. Merkies, Alojz Peterle, 
Michail Tremopoulos, Anna Záborská

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
гласуване

Dieter-Lebrecht Koch, Markus Pieper


