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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по правни въпроси

JURI_PV(2012)0125_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 25 януари 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.,

и 26 януари 2012 г., 9.00–12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 25 януари 2012 г., сряда, в 9.08 ч., под председателството 
на Luigi Berlinguer, най-възрастен член на ЕП.

Комисията пристъпи към избиране на своето бюро в съответствие с член 191 от 
Правилника за дейността на ЕП.

1. Избор на председател

Tadeusz Zwiefka предложи Klaus-Heiner Lehne за поста председател. Klaus-
Heiner Lehne прие номинацията си за кандидат и заяви, че е представил 
декларация за финансови интереси. Klaus-Heiner Lehne беше избран чрез 
акламация.

Klaus-Heiner Lehne (председател) пое председателството в 9.10 ч.

2. Избор на 1-ви заместник-председател

Bernhard Rapkay предложи Luigi Berlinguer за поста 1-ви заместник-председател. 
Luigi Berlinguer прие номинацията си за кандидат и заяви, че е представил 
декларация за финансови интереси. Luigi Berlinguer беше избран чрез 
акламация.

3. Избор на 2-ри заместник-председател

Tadeusz Zwiefka предложи Raffaele Baldassarre за поста 2-ри заместник-
председател. Raffaele Baldassarre прие номинацията си за кандидат и заяви, че е 
представил декларация за финансови интереси. Raffaele Baldassarre беше избран 
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чрез акламация.

4. Избор на 3-ти заместник-председател

Bernhard Rapkay предложи Evelyn Regner за поста 3-ти заместник-председател. 
Evelyn Regner прие номинацията си за кандидат и заяви, че е представила
декларация за финансови интереси. Evelyn Regner беше избрана чрез акламация.

5. Избор на 4-ти заместник-председател

Tadeusz Zwiefka предложи Sebastian Valentin Bodu за поста 4-ти заместник-
председател. Sebastian Valentin Bodu прие номинацията си за кандидат и заяви, 
че е представил декларация за финансови интереси. Sebastian Valentin Bodu беше 
избран чрез акламация.

6. Приемане на дневния ред JURI_OJ (2012)0125v01-00

Разглеждането на точки 20, 24, 25, 26, 28 и 30 от дневния ред беше отложено. 

Проектът на дневен ред беше приет.

7. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че координаторите ще имат възможността да се срещнат 
с министъра на правосъдието на Дания Morten Bødskov в 12.30 ч.

8. Одобрение на протокола

Протоколът на заседанието от 19–20 декември 2011 г. беше одобрен.

9. Някои позволени начини на ползване на осиротели произведения

JURI/7/06115
***I 2011/0136(COD) COM(2011)0289 – C7-0138/2011

Изказаха се: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rainer Wieland, Alexandra Thein, 
Christian Engström, Elaine Miller (Европейска комисия) и Marco Giorello 
(Европейска комисия). Беше взето решение гласуването да се проведе на 1 март 
2012 г.

10. Изменение на Регламент (ЕО) № 1060/2009 относно агенциите за кредитен 
рейтинг

JURI/7/07816
***I 2011/0361(COD) COM(2011)0747 – C7-0420/2011

Изказаха се: Cecilia Wikström, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, 
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Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne, Michael Fridich (Европейска комисия).

11. Правилник за длъжностните лица и Условия за работа на другите 
служители на Европейския съюз

JURI/7/08217
***I 2011/0455(COD) COM(2011)0890 – C7-0507/2011

Изказаха се: Dagmar Roth-Behrendt, Raffaele Baldassarre, Eva Lichtenberger, 
Alexandra Thein, Giuseppe Gargani, Antonio Masip Hidalgo, Christian Levasseur 
(Европейска комисия), Klaus-Heiner Lehne.

Raffaele Baldassarre пое председателството от 11.34 до 11.38 ч.

12. 18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ – Прилагане на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност (2010 г.)

JURI/7/07630
2011/2276(INI) COM(2011)0344+ COM(2011)0803

Изказаха се: Sajjad Karim, Evelyn Regner, Kurt Lechner, Angelika Niebler Jonathan 
Stoodley (Европейска комисия).

13. Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на 
престъпления

JURI/7/06074
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Изказаха се: Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Cecilia Wikström, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (съдокладчик на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи), Антония Първанова (съдокладчик на 
комисията по правата на жените и равенството между половете), Eva 
Lichtenberger.

Крайният срок за внасяне на предложенията за изменения беше определен за 7 
март 2012 г.

Заседанието беше закрито в 12.31 ч. и възобновено в 14.42 ч.

14. Размяна на мнения с Morten Bødskov, министър на правосъдието на Дания, 
относно приоритетите на датското председателство

Klaus-Heiner Lehne приветства Morten Bødskov, министър на правосъдието на 
Дания.

Изказаха се: Morten Bødskov, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, 
Evelyn Regner.
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15. Размяна на мнения с Ole Sohn, министър на бизнеса и растежа, относно 
приоритетите на датското председателство

Klaus-Heiner Lehne приветства Ole Sohn, министър на бизнеса и растежа на 
Дания.

Изказаха се: Ole Sohn, Antonio Masip Hidalgo, Klaus-Heiner Lehne.

Заседанието беше закрито в 15.47 ч. и възобновено в 15.54 ч., при закрити врата.

16. Съдебни спорове, включващи Парламента (член 128)

Изказаха се: Eva Lichtenberger.

Комисията единодушно реши да препоръча на председателя, че Европейският 
парламент следва да оспори пред Съда на ЕС Решение 2012/19/ЕС на Съвета от 
16 декември 2011 година за одобряване от името на Европейския съюз на 
декларация относно предоставянето на възможности за риболов във водите на 
ЕС на риболовни кораби, плаващи под знамето на Боливарска република 
Венецуела в изключителната икономическа зона към брега на Френска Гвиана, с 
мотива, че за приемането на това решение са използвани грешно правно 
основание и процедура.

17. Проверка на пълномощията (член 3)

Комисията провери пълномощията на следните 18 нови членове:
България: Светослав Христов Малинов, считано от 1 декември 2011 г.;
Испания: Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Eva Ortiz 
Vilella и Salvador Sedó i Alabart, считано от 1 декември 2011 г.;
Франция: Yves Cochet и Jean Roatta, считано от 7  декември 2011 г.;
Италия: Gino Trematerra, считано от 1 декември 2011 г.;
Латвия: Kārlis Šadurskis, считано от 1 декември 2011 г.;
Малта: Joseph Cuschieri, считано от 1 декември 2011 г.;
Австрия: Ewald Stadler, считано от 7 декември 2011 г., и Josef Weidenholzer, 
считано от 1 декември 2011 г.;
Полша: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, считано от 7 декември 2011 г.;
Словения: Zofija Mazej Kukovič, считано от 8 декември 2011 г.;
Швеция: Amelia Andersdotter и Jens Nilsson, считано от 01/12/2011 г.;
Обединено кралство: Anthea Mcintyre, считано от 1 декември 2011 г.
Нидерландия: Daniël van der Stoep считано от 15 декември 2011 г.

Бяха проверени пълномощията и на следните членове на ЕП:
Ana Miranda (на мястото на Oriol Junqueras Vies), считано от 1 януари 2012 г.,
Younous Omarjee (на мястото на Elie Hoarau), считано от 4 януари 2012 г.,
María Auxiliadora Correa Zamora (на мястото на José Manuel García-Margallo y 
Marfil), считано от 13 януари 2012 г.,
Juan Andrés Naranjo Escobar (на мястото на Íñigo Méndez de Vigo), считано от 13 
януари 2012 г.,
Inês Zuber (на мястото на Ilda Figueiredo), считано от 18 януари 2012 г.,

Комисията провери следните оставки:
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Kurt Lechner, считано от 17 март 2012 г.,
Diana Wallis, считано от 1 февруари 2012 г.,
Proinsias De Rossa, считано от 1 февруари 2012 г.

18. Искане за защита на имунитета и привилегиите на Димитър Стоянов

JURI/7/07890
2011/2304(IMM)

Димитър Стоянов съобщи, че ищецът е оттеглил иска си. Поради това той 
възнамерява да пише до председателя на Парламента и да оттегли искането си за 
защита на имунитета и привилегиите си.

19. Искане за снемане имунитета на Krisztina Morvai

JURI/7/04663
2010/2285(IMM)

Изказаха се: Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne.

Комисията взе решение с осем гласа „за“ и 1 глас „против“ да препоръча 
снемането на имунитета на Krisztina Morvai. На Eva Lichtenberger беше 
възложено да състави доклад, който да бъде гласуван на заседанието на 1 март 
2012 г.

Заседанието беше закрито в 16.10 ч. на 25 януари 2012 г. и възобновено в 9.10 ч. на 26 
януари 2012 г., при закрити врата.

20. Разни въпроси

Председателят приветства Diana Wallis и й пожела всичко най-хубаво след 
оставката й.

Комисията реши да препоръча на председателя, че Европейският парламент 
следва да се присъедини към Европейската комисия във връзка с 
предприемането на правни действия срещу Съвета, за да бъде поискана отмяна 
на Решение 2011/708/EС на Съвета и на представителите на държавите – членки 
на Европейския съюз, за подписването, от името на Съюза, и временното 
прилагане на Споразумението за въздушен транспорт между Съединените 
американски щати, Европейския съюз и неговите държави членки и други 
страни.

21. Искане за защита на имунитета и привилегиите на Luigi de Magistris

JURI/7/05724
2011/2064(IMM)

Комисията изслуша Luigi de Magistris в съответствие с член 7, параграф 3 от 
Правилника за дейността на ЕП.

Изказаха се: Bernhard Rapkay, Klaus-Heiner Lehne, Francesco Enrico Speroni, 
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Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Alexandra Thein.

Комисията постигна съгласие относно това, че докладчикът следва да разгледа 
четирите досиета в контекста на принципите, които бяха извлечени от 
разискванията, и да състави четири отделни доклада, които да бъдат гласувани 
по време на някое от следващите заседания на комисията.

Заседанието беше закрито в 10.20 ч. и възобновено в 10.23 ч., с публичен достъп.

22. Изменение на директиви 89/666/ЕИО, 2005/56/ЕО и 2009/101/ЕО по 
отношение на взаимното свързване на централните, търговските и 
дружествените регистри

JURI/7/05464
***I 2011/0038(COD) COM(2011)0079 – C7-0059/2011

Kurt Lechner се изказа във връзка с разпоредбите относно делегираните актове в 
предложението. Крайният срок във връзка с тези актове беше променен на 3+3 
месеца вместо 2+2 месеца, както беше предвидено първоначално, с цел 
постигане на общо разбирателство, поради факта че таксите, уредени в член 3, 
параграф 4, точка г), са от основно значение за гражданите.

Бяха приети следните изменения: AMCs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61; AMs 6, 7, 8 (само с езикова поправка), 14 (само с езикова поправка), 15, 18 
(само първа част), 20 (с устно изменение), 21 (само първа част), 25 (само с 
езикова поправка), 31 (с устно изменение). Всички други предложения за 
изменения отпаднаха или бяха отхвърлени или оттеглени.

Комисията единодушно прие измененото предложение на Комисията и проекта 
на законодателна резолюция, с 23 гласа „за“.

23. Правоприлагане, осъществявано от митническите органи по отношение на 
правата върху интелектуалната собственост

JURI/7/06139
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

Бяха приети следните изменения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. Всички други предложения за 
изменения отпаднаха или бяха отхвърлени или оттеглени.

Комисията прие проектостановището с 20 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 1 глас 
„въздържали се“.

24. Електронното управление като движеща сила за изграждането на 
конкурентоспособен единен цифров пазар

JURI/7/06782
2011/2178(INI) COM(2010)0743
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Не бяха внесени изменения.

Комисията прие единодушно проектостановището с 23 гласа „за“.

25. Обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД)

JURI/7/08620
* 2011/0058(CNS) COM(2011)0121 – C7-0092/2011

Комисията прие проектостановището с правно основание с 22 гласа „за“ и 1 глас 
„въздържали се“.

26. Регламент (ЕО) № 596/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 
юни 2009 година за адаптиране към Решение 1999/468/ЕО на Съвета на 
някои актове, за които се прилага процедурата, предвидена в член 251 от 
Договора, във връзка с процедурата по регулиране с контрол – адаптиране 
към процедурата по регулиране с контрол – част четвърта

Комисията прие единодушно проектодоклада с 23 гласа „за“.

27. Съобщения на председателя

Председателят съобщи резултатите от заседанието на координаторите от 
предишната вечер.

Комисията назначи следните постоянни докладчици:

Проверка на пълномощията Klaus-Heiner Lehne

Поправки Klaus-Heiner Lehne

Наблюдател към Европейската мрежа на висшите 
съдебни съвети 

Luigi Berlinguer

Равенство между половете Eva Lichtenberger

Наблюдател на ЕП по време на Хагската 
конференция за международно частно право

Alexandra Thein

Представител в Трансатлантическия 
законодателен диалог 

Marielle Gallo

Координационен център за правата на детето Eva Lichtenberger

Назначени бяха следните докладчици по имунитета: Tadeusz Zwiefka, Bernhard 
Rapkay,  Cecilia Wikström,  Eva Lichtenberger, Francesco Speroni, Димитър 
Стоянов.

Назначени бяха следните докладчици:

Предложение за решение на Съвета относно 
декларацията за приемане от страна на държавите 
членки, в интерес на Европейския съюз, на 

Eva Lichtenberger
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присъединяването на Мароко към Хагската конвенция 
за гражданските аспекти на международното 
отвличане на деца от 1980 г.
Предложение за решение на Съвета относно 
декларацията за приемане от страна на държавите 
членки, в интерес на Европейския съюз, на 
присъединяването на Сингапур към Хагската 
конвенция за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца от 1980 г.

Eva Lichtenberger

Предложение за решение на Съвета относно 
декларацията за приемане от страна на държавите 
членки, в интерес на Европейския съюз, на 
присъединяването на Руската федерация към Хагската 
конвенция за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца от 1980 г.

Eva Lichtenberger

Предложение за решение на Съвета относно 
декларацията за приемане от страна на държавите 
членки, в интерес на Европейския съюз, на 
присъединяването на Албания към Хагската конвенция 
за гражданските аспекти на международното 
отвличане на деца от 1980 г.

Eva Lichtenberger

Предложение за решение на Съвета относно 
декларацията за приемане от страна на държавите 
членки, в интерес на Европейския съюз, на 
присъединяването на Андора към Хагската конвенция 
за гражданските аспекти на международното 
отвличане на деца от 1980 г.

Eva Lichtenberger

Предложение за решение на Съвета относно 
декларацията за приемане от страна на държавите 
членки, в интерес на Европейския съюз, на 
присъединяването на Сейшелските острови към 
Хагската конвенция за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца от 1980 г.

Eva Lichtenberger

Предложение за решение на Съвета относно 
декларацията за приемане от страна на държавите 
членки, в интерес на Европейския съюз, на 
присъединяването на Габон към Хагската конвенция за 
гражданските аспекти на международното отвличане 
на деца от 1980 г.

Eva Lichtenberger

Предложение за решение на Съвета относно 
декларацията за приемане от страна на държавите 
членки, в интерес на Европейския съюз, на 
присъединяването на Армения към Хагската 
конвенция за гражданските аспекти на 
международното отвличане на деца от 1980 г.

Eva Lichtenberger

Предложение за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета за създаване на програма „Права и 
гражданство“ за периода 2014–2020 година

без становище

Предложение за регламент на Европейския парламент Димитър Стоянов
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и на Съвета относно европейски фондове за социално 
предприемачество
Предложение за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно европейските фондове за рисков 
капитал

Димитър Стоянов

Предложение за регламент на Европейския парламент 
и на Съвета относно подпомагане на развитието на 
селските райони от Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

без становище

Доклад на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета относно прилагането на законодателството за 
единно небе: време за действие

без становище

Изменение на статута на Съда на Европейския съюз Alexandra Thein
Проект за регламент относно заместващите съдии в 
Съда на публичната служба на Европейския съюз

Alexandra Thein

Имунитет на Vadim Tudor Cecilia Wikström
РИМ ІІ Cecilia Wikström

Изменение на Директива 2006/43/ЕО относно 
задължителния одит на годишните счетоводни отчети 
и консолидираните счетоводни отчети

Sajjad Karim

Предложение за регламент на Европейския парламент
и на Съвета относно специфични изисквания по 
отношение на задължителния одит на предприятия от 
обществен интерес

Sajjad Karim

Комисията реши да изготви доклад по законодателна инициатива относно 
Директива 2001/84/ЕО относно правото на препродажба.

Комисията реши да проведе изслушване относно взаимното признаване на 
мерки за осигуряване на защита по граждански дела.

Комисията одобри предложенията на тематичния отдел за използване на 
бюджета за 2012 г. за експертни оценки.

Комисията потвърди получаването на прегледа на проучванията на тематичния 
отдел за 2011 г.

Комисията одобри графика на изслушванията за 2012 г.

Комисията се съгласи да отложи конференцията относно авторското право и 
реши да внесе въпрос с искане на устен отговор в Европейската комисия 
относно обявеното предложение за колективните дружества.

Комисията реши да покани Института по европейско право да се изкаже пред 
нея на 26 март 2012 г.

Комисията одобри програмата на делегациите за 2012 г., включително 
делегацията в Китай.
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По отношение на сравнителните проучвания във връзка с прегледа на 
Правилника за длъжностните лица комисията реши да не възлага допълнителен 
доклад, а да изпрати писма до постоянните представителства с искане за 
съответната информация.

Комисията се съгласи да проведе почерпка за довиждане, за да бъде отбелязано 
заминаването на двамата членове Diana Wallis и Kurt Lechner и на началника на 
секретариата María-José Martinez Iglesias.

28. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на статута на Съда на Европейския съюз

JURI/7/05776
***I 2011/0901(COD) 02074/2011 – C7-0090/2011

29. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
заместващи съдии в Съда на публичната служба на Европейския съюз

JURI/7/05777
***I 2011/0902(COD) 01923/2011 – C7-0091/2011

Двете точки бяха разгледани заедно.

Изказаха се: Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Alexandra Thein.

Комисията реши да приеме следния мандат за водене на преговори:

'1. Комисията реши да започне преговори със Съвета и Европейската комисия 
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на статута на Съда на Европейския съюз и предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно заместващи съдии в 
Съда на публичната служба на Европейския съюз, с цел да се потърси постигане 
на споразумение. Настоящото решение е обосновано с оглед на политическите 
приоритети на комисията.

2. Екипът по водене на преговорите включва: Alexandra Thein (ALDE, 
докладчик), Tadeusz Zwiefka (РРЕ), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Eva 
Lichtenberger (Verts/ALE), Zbigniew Ziobro (ECR), Jiří Maštálka (GUE/NGL), 
Francesco Enrico Speroni (EFD). Други членове могат да отправят молби за 
участие.

3. Приоритетите по време на преговорите са следните; при необходимост те ще 
бъдат уточнявани и адаптирани от комисията в процеса на преговорите:

a) Следва да бъде създадена длъжността заместник-председател на Съда с цел 
подпомагане на председателя при изпълнението на част от задълженията му.

б) Има необходимост от по-голям брой съдии в Общия съд с цел справяне с 
нарасналия обем на работата.
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в) Може да се наложат по-нататъшни организационни промени с цел справяне с 
нарасналия обем на работата.

г) Екипът по водене на преговорите може да разгледа основанията за създаване 
на специализирани състави или съдилища.

д) От изключително политическо значение е при назначаването на съдиите да 
бъде следван подходящ географски баланс.

е) Следва да бъдат приети, при необходимост, съответните разпоредби относно 
назначаването на заместващи съдии в Съда на публичната служба на 
Европейския съюз.

4. Докладчикът и членовете на екипа по водене на преговорите ще докладват 
редовно на координаторите и на комисията в пълен състав относно напредъка на 
преговорите“.

30. Изменение на Регламент (ЕО) № 864/2007 относно приложимото право към 
извъндоговорни задължения (Рим II)

JURI/7/01255
2009/2170(INI)

Изказаха се: Diana Wallis, Marielle Gallo.

31. Представяне на проучване относно прилагането на незадължителни 
инструменти в областта на гражданското право в Европа от Bénédicte 
Fauvarque-Cosson, професор в Университета „Пантеон-Асас“ (Париж II), 
съпредседател на „Trans Europe Experts“ (TEE)

Klaus-Heiner Lehne приветства професор Bénédicte Fauvarque-Cosson 
(Университет „Пантеон-Асас“ – Париж II) и професор Martine Behar-Touchais 
(Университет „Пари-Декарт“– Париж V).

Изказаха се: професор Bénédicte Fauvarque-Cosson, професор Martine Behar-
Touchais, Diana Wallis, Klaus-Heiner Lehne, Alexandra Thein.

Evelyn Regner пое председателството от 11.06 до 11.08 ч.

32. Член 38а: Субсидиарност

От 19 декември 2011 г. насам Парламентът е получил от националните 
парламенти следните мотивирани становища, които пораждат загриженост 
относно субсидиарността:

Мотивирано становище
от Сената на Френската република относно предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за 
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кредитните институции и инвестиционните посредници
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
от Риксдага на Кралство Швеция относно предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за 
кредитните институции и инвестиционните посредници
(COM(2011)0452 –C7-0417/2011– 2011/0202(COD))
от Камарата на депутатите на Люксембург относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно подпомагане на 
развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР)
(COM(2011)0627 –C7-0340/2011– 2011/0282(COD))
от Сената на Кралство Белгия относно предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за общо европейско право за продажбите
(COM(2011)0635 –C7-0329/2011– 2011/0284(COD))
от Бундесрата на Федерална република Германия относно предложението за 
директива на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните 
санкции за злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара
(COM(2011)0654 –C7-0358/2011– 2011/0297(COD))
от Риксдага на Кралство Швеция относно предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 
1060/2009 относно агенциите за кредитен рейтинг
(COM(2011)0747 –C7-0420/2011– 2011/0361(COD))

33. Дата и място на следващото заседание

1 март 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
Брюксел
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

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

Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer(1), Sebastian Valentin Bodu, Klaus-Heiner Lehne, Evelyn Regner.

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

Françoise Castex, Christian Engström(1), Marielle Gallo, Giuseppe Gargani(1), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim(1), 
Antonio López-Istúriz White(1), Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros(1), Bernhard Rapkay, Francesco Enrico 
Speroni, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Diana Wallis, Rainer Wieland(1), Cecilia Wikström, Zbigniew Ziobro(2), Tadeusz 
Zwiefka.

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

Jan Philipp Albrecht(2), Cristian Silviu Buşoi(1), Jean-Marie Cavada(2), Edvard Kožušník(1), Vytautas Landsbergis(2), Kurt Lechner, 
Eva Lichtenberger, Arlene McCarthy(1), Clemente Mastella(1), Angelika Niebler(1), Dagmar Roth-Behrendt.

187 (2)

Eva Ortiz Vilella(2).

193 (3)

Ingeborg Gräßle(1), Teresa Jiménez-Becerril Barrio(1), Antonyia Parvanova(1).

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.1.2012
(2) 26.1.2012
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

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

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

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

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

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

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

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

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

Robert Bray, Alexander T. Keys, Susanne Knöfel, Magnus Nordanskog, Ewa Wojtowicz, Leticia Zuleta de Reales Ansaldo.

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Silvia Jurigova, Sonata Jocaite, Maria del Pilar Alvarez Alvarez.

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

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

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

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


