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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE_PV(2012)0320_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 20 март 2012 г., 12.30–18.30 ч.

и 21 март 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 20 март 2012 г., сряда, в 9.00 ч., под председателството на 
Juan Fernando López Aguilar (председател).

1. Изслушване
„Деблокиране на директивата за борба с дискриминацията“
(вж. отделната програма)

По време на встъпителната част докладчикът Raül Romeva i Rueda взе думата и 
откри изслушването.

След това думата взеха Aurel Ciobanu-Dordea, директор по въпросите на 
равнопоставеността, ГД „Правосъдие”, Европейска комисия, и Anne-Mette Kjær 
Hesselager, датско председателство, министерство на социалните въпроси и 
интеграцията.

По време на първата серия от въпроси и отговори думата взеха следните членове 
на ЕП: Ioan Enciu, Philip Claeys и Raül Romeva i Rueda.

По време на сесия I думата взеха следните участници: Ioannis Dimitrakopoulos, 
Агенция на Европейския съюз за основните права, началник на отдел „Равенство 
и права на гражданите“; Isabelle Chopin, Европейска мрежа на правните експерти 
в областта на недискриминацията и Pierre Baussand, директор на социалната 
платформа.

По време на втората серия от въпроси и отговори думата взеха следните членове 
на ЕП: Ulrike Lunacek, Kinga Göncz, Raül Romeva i Rueda и Светослав Христов 
Малинов.
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По време на сесия II думата взеха следните участници: Tobias Müllensiefen, 
Дирекция по въпросите на равнопоставеността, Европейска комисия; Jozef De 
Witte, Председател на EQUINET – Европейска мрежа на националните органи по 
въпросите на равенството; Anne-Sophie Parent, платформа за разглеждане на 
въпросите, свързани с възрастните хора – AGE Platform Europe; Carlotta Besozzi, 
Европейски форум на хората с увреждания; Greg Czarnecki, ILGA-Europe и 
Michaël Privot, ENAR;

По време на окончателната серия от въпроси и отговори думата взеха следните 
членове на ЕП: Philip Claeys, Kinga Göncz и докладчикът Raül Romeva i Rueda, 
който направи заключителни бележки.
Председателят закри заседанието в 12.33 ч. и го възобнови в 15.08 ч.

2. Приемане на дневния ред LIBE_OJ (2012)0320_1

Дневният ред беше приет.

3. Съобщения на председателя
(включително препоръките на координаторите)

Препоръката на координаторите относно следните докладчици беше 
одобрена:
Становище относно бюджетната процедура за 2013 г.: докладчик по становище: 
г-н Salvatore IACOLINO;
Становище относно програмата „Европа за гражданите“: докладчик по 
становище: г-н Csaba SÓGOR;
Доклад по собствена инициатива съгласно искането на пленарното заседание в 
резолюцията от 16 февруари 2012 г. : г-н Rui TAVARES;
Становище относно наказателните санкции за злоупотреба с вътрешна 
информация и манипулиране на пазара: г-жа Emine BOZKURT.
Председателят съобщи, че по време на последното заседание на Съвета по 
правосъдие и вътрешни работи от 8 март 2012 г. Съветът е приел заключенията 
на Съвета относно прилагане на обща рамка за действителна и практическа 
солидарност към държавите членки, чиито системи за предоставяне на убежище 
са изложени на особено силен натиск, включително предизвикан от смесени 
миграционни потоци. Тази рамка се счита за гъвкава и отворена „кутия с 
инструменти“, която включва както съществуващите, така и възможните нови 
мерки и е съсредоточена главно върху действителната и практическа 
солидарност към държавите членки, които са най-силно засегнати от 
миграционни потоци с цел убежище и смесени миграционни потоци. Това е 
отговор на съобщението на Комисията относно засилването на солидарността в 
рамките на ЕС, което е точка от дневния ред на заседанието на комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, насрочено за следващия 
ден.

Бяха проведени две последователни гласувания относно препоръките на 
координаторите за разпределяне на докладите за защита на данните:
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решението да се проведе гласуване относно приемането на решението на 
координаторите от 7 март за разпределянето на докладите за защита на данните 
беше прието с 31 гласа „за“ и 25 „против“.

Решението на координаторите от 7 март за разпределяне на Регламента за 
защита на данните на групата Greens/EFA и Директивата за защита на данните 
на групата S&D беше прието с 32 гласа „за“ и 26 „против“.

Simon Busuttil повдигна процедурен въпрос, за да се изясни, че PPE не оспорва 
употребата на точковата система за разпределяне на доклади, както и че PPE е 
проявила интерес към тези доклади още през януари 2011 г.

Cecilia Wikström взе думата, за да изкаже съболезнования за смъртта на петима 
мигранти, които са се опитвали да стигнат от Либия до Лампедуза. Тя съобщи, 
че нейната политическа група ще изготви въпрос с искане за устен отговор към 
Комисията и Съвета, за да се гарантира, че ЕС ще предприеме действия за 
защита на евентуални лица, търсещи убежище. Andrew Henry William Brons взе 
думата, за да отговори на тази намеса.

4. Общи разпоредби – фонд„Убежище и миграция“ и инструмент за 
финансово подпомагане

LIBE/7/07982
***I 2011/0367(COD) COM(2011)0752 – C7-0444/2011

Докладчик
:

Lorenzo Fontana (EFD)

Водеща: LIBE –
Подпомагащ
а:

BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

 Изложение на Комисията
 Първа размяна на мнения

Belinda Pyke, представител на Европейската комисия, взе думата, за да 
представи основните елементи от предложението за регламент за установяване 
на общи разпоредби, приложими за фонд „Убежище и миграция“ и фонд 
„Вътрешна сигурност“.

Sidsel Katherine Møller, представител на датското председателство, взе думата, за 
да представи подхода на Съвета.

Докладчикът Lorenzo Fontana взе думата и отправи редица въпроси относно 
предложението на Комисията. Jan Mulder, Franziska Keller, Hubert Pirker, Andrew 
Henry William Brons, Nadja Hirsch и Tanja Fajon също отправиха въпроси.

20 март 2012 г., 15.50–16.30 ч.
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5. Фонд „Убежище и миграция“
LIBE/7/07977
***I 2011/0366(COD) COM(2011)0751 – C7-0443/2011

Докладчик: Sylvie Guillaume (S&D)
Водеща: LIBE –
Подпомагащ
и:

AFET –

DEVE – Michèle Striffler (PPE)
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Решение: без становище

 Изложение на Комисията
 Първа размяна на мнения

Belinda Pyke, представител на Европейската комисия, представи предложението 
на Комисията относно фонда „Убежище и миграция“.

Sidsel Katherine Møller, представител на датското председателство, представи 
становището на председателството на Съвета.

Докладчикът Sylvie Guillaume отправи редица забележки относно 
предложението на Комисията. Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, 
Rui Tavares, Andrew Henry William Brons и Marian-Jean Marinescu поискаха 
разяснения от Комисията по редица въпроси.

20 март 2012 г., 17.10–17.50 ч.

6. Инструмент за финансово подпомагане – полицейско сътрудничество, 
предотвратяване и борба с престъпността и управление на кризи
LIBE/7/07985
***I 2011/0368(COD) COM(2011)0753 – C7-0445/2011

Докладчик: Salvatore Iacolino (PPE)
Водеща: LIBE –
Подпомагащ
а:

BUDG – Dominique Riquet (PPE)

 Изложение на Комисията
 Първа размяна на мнения

Г-н Schiffer, представител на Европейската комисия, представи инструмента за 
финансово подпомагане на полицейското сътрудничество на фонд „Вътрешна 
сигурност“.

Sidsel Katherine Møller, представител на датското председателство, представи 
становището на председателството на Съвета и неговия график.

Докладчикът Salvatore Iacolino и Rui Tavares взеха участие в размяната на 
мнения.
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20 март 2012 г., 17.10–17.50 ч.

7. Фонд „Вътрешна сигурност“.– външни граници и визи
LIBE/7/07972
***I 2011/0365(COD) COM(2011)0750 – C7-0441/2011

Докладчик: Marian-Jean Marinescu (PPE)
Водеща: LIBE –
Подпомагащ
и:

AFET –

DEVE – Решение: без становище
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Решение: без становище

 Изложение на Комисията
 Първа размяна на мнения

Belinda Pyke, представител на Европейската комисия, представи инструмента за 
финансово подпомагане на външните граници и визите на фонд „Вътрешна 
сигурност“.

Sidsel Katherine Møller, представител на датското председателство, представи 
становището на председателството на Съвета и неговия график.

Докладчикът Marian-Jean Marinescu отправи редица въпроси към Комисията 
относно този инструмент и предстоящите преговори. Ioan Enciu, Franziska Keller 
и Monika Hohlmeier взеха участие в размяната на мнения.

20 март 2012 г., 17.50–18.30 ч.

8. Приоритети на ЕП за бюджета за 2013 г.

 Първа размяна на мнения с г-н Giovanni La Via, главен докладчик относно 
бюджета за 2013 г.

Giovanni La Via, главен докладчик относно бюджета за 2013 г., започна първа 
размяна на мнения с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи относно приоритетите на ЕП за бюджета за 2013 г. Salvatore Iacolino, 
докладчик по становище на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, взе участие в размяната на мнения и повдигна редица въпроси. 
Simon Busuttil, Franziska Keller, Monika Hohlmeier и Andrew Henry William Brons 
също участваха в разискването.

Председателят закри заседанието в 18.24 ч. и го възобнови на 21 март 2012 г., 
сряда, в 9.07 ч.

Председателят съобщи, че поради бюджетни съображения Бюрото е взело 
решение за промяна на графика на заседанията на комисията. Поради тази 
причина новите дати на заседанията през юни и септември на комисията по 
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граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи са следните: 20 юни, сряда, 
преди обед и следобед (4 слота); 21 юни, четвъртък, преди обед и следобед (4 
слота); 19 септември, сряда, преди обед и следобед; 20 септември, четвъртък, 
преди обед и след обед. Координаторите на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи са одобрили новите слотове чрез писмена 
процедура. Новите дати бяха одобрени.

21 март 2012 г., 9.00–9.45 ч.

Общо разискване

9. Решения по въпроси, свързани с имуществения режим между съпрузи
LIBE/7/05682
* 2011/0059(CNS) COM(2011)0126 – C7-0093/2011

Докладчик 
по 
становище:

Evelyne Gebhardt (S&D) PA – PE473.957v01-00

Водеща: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.882v01-00
CM – PE467.147v01-00

 Разглеждане на проектостановището
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

10. Решения в областта на имуществените последици на регистрираните 
партньорства
LIBE/7/05685
* 2011/0060(CNS) COM(2011)0127 – C7-0094/2011

Докладчик 
по 
становище:

Michael Cashman (S&D) PA – PE483.493v01-00

Водеща: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.883v01-00

 Разглеждане на проектостановището
 Определяне на краен срок за внасяне на измененията

Evelyne Gebhardt и Michael Cashman представиха своите проектостановища и 
повдигнаха редица въпроси относно предложението на Комисията. 
Представителят на Комисията взе думата и благодари на докладчиците за 
положените усилия. Cornelis de Jong, Sophia In ‘t Veld, Salvatore Iacolino и Renate 
Weber взеха участие в разискването.

21 март 2012 г., 9.45–10.45 ч.

11. Харта на ЕС: норми за свободата на медиите в ЕС
LIBE/7/07291

2011/2246(INI)
Докладчик: Renate Weber (ALDE)
Водеща: LIBE –
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Подпомагащ
а:

CULT – Marek Henryk Migalski
(ECR)

PA – PE483.722v01-00

 Първа размяна на мнения

Докладчикът Renate Weber започна първа размяна на мнения относно 
предстоящия доклад по собствена инициатива на тема „Харта на ЕС: норми за 
свободата на медиите в ЕС“.
Представителят на изследователския екип на Института по европейско медийно 
право г-н Scheuer представи междинните резултати от текущото проучване на 
тема „Информираност на гражданите на ЕС: задължения на медиите и 
институциите относно правото на гражданите да бъдат информирани цялостно и 
обективно“.

Gerard De Graaf, директор на ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и 
технологии“, направи обзор на първата среща на групата на високо равнище 
относно свободата на медиите и плурализма, организирана от Европейската 
комисия с цел представяне на препоръки за зачитане, закрила, подкрепа и 
насърчаване на свободата на медиите и плурализма в Европа.
Rui Tavares, Станимир Илчев, Kinga Göncz, Andrew Henry William Brons, Tanja 
Fajon и Anthea Mcintyre участваха в разискването.

21 март 2012 г., 10.45–11.00 ч.

*** Време за електронно гласуване ***

12. Защита на критичната информационна инфраструктура. Постижения и 
предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично 
пространство
LIBE/7/07710

2011/2284(INI) COM(2011)0163

Докладчик 
по 
становище:

Ágnes Hankiss (PPE) PA – PE480.619v01-00
AM – PE483.744v01-00

Водеща: ITRE – Ивайло Калфин (S&D) PR – PE474.017v01-00
AM – PE483.516v01-00

 Приемане на проектостановището

Проектостановището беше прието с 45 гласа „за“, 0 „против“ и 2 „въздържал 
се“.

Приети изменения: изменения 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23
Компромисни изменения 1, 2, 3

Отхвърлени изменения: изменение 3
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Отпаднали изменения: 4, 5, 8, 13, 14

13. Европейски фонд за бежанци за периода 2008—2013 г. (изменение на 
Решение №573/2007/ЕО на Съвета)
***II 2009/0127(COD) 06444/2/2012 – C7-0072/2012

T7-0160/2010
Водеща: LIBE –
Подпомагащ
а:

JURI (AL) –Kurt Lechner (PPE)

Докладчик: Rui Tavares (Verts/Ale)

 Приемане на резолюция за второ четене

Докладчикът Rui Tavares взе думата и почете паметта на Stefania Pasquetti, 
служител на Европейската комисия, която почина минала седмица. 
Председателят изказа съболезнования от името на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи.

Резолюцията за второ четене беше приета с 47 гласа „за“, 3 „против“ и 0 
„въздържал се“.

*** Край на електронното гласуване ***

21 март 2012 г., 11.00–11.45 ч.

14. Засилена солидарност в рамките на ЕС в областта на убежището
LIBE/7/08916

2012/2032(INI) COM(2011)0835

Докладчик: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL)
Водеща: LIBE –
Подпомагащ
и:

AFET, DEVE, EMPL

 Изложение на Комисията и първа размяна на мнения

Adalbert Jahnz, представител на Европейската комисия, представи съобщението 
на Комисията относно засилената солидарност в рамките на ЕС в областта на 
убежището.

Докладчикът Kyriacos Triantaphyllides започна първа размяна на мнения относно 
съобщението. Sylvie Guillaume, Hubert Pirker, Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, 
Monika Hohlmeier, Rui Tavares и Andrew Henry William Brons участваха в 
разискването.
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21 март 2012 г., 11.45–12.30 ч.

15. Предлагане на пазара и използване на прекурсори на взривни вещества
LIBE/7/03883
***I 2010/0246(COD) COM(2010)0473 – C7-0279/2010

Докладчик: Jan Mulder (ALDE) PR – PE464.688v01-00
AM – PE469.861v01-00

Водеща: LIBE –
Подпомагащ
и:

ENVI, ITRE, IMCO

 Изложение относно актуалното състояние след тристранните преговори.

Докладчикът Jan Mulder представи актуалното състояние след тристранните 
преговори относно документа на тема „Предлагане на пазара и използване на 
прекурсори на взривни вещества“. 

Ave Poom, представител на Европейската комисия, взе думата и представи 
становището на Комисията. Представителят на датското председателство 
представи становището на председателството на Съвета.
Véronique Mathieu и Cecilia Wikström взеха участие в разискването.

21 март 2012 г., 15.00–16.30 ч.

16. Съвместно заседание (член 51) на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и 
равенството между половете от 21 март 2012 г., вторник
LIBE/7/08259

 вж. отделния проект на дневен ред

Минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на 
престъпления
CJ01/7/08262
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011
Съдокладчици: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
Антония Първанова (ALDE)

 Разглеждане на проектодоклада
 Краен срок за внасяне на измененията: 27 февруари 2012 г., 12.00 ч.

вж. отделния протокол

Председателят закри заседанието в 16.09 ч. и го възобнови в 16.30 ч.

21 март 2012 г., 16.30–17.20 ч.
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17. Изменение на Регламент (ЕО) №562/2006 с цел да се предвидят общи 
правила за временното повторно въвеждане на граничен контрол на 
вътрешните граници при извънредни обстоятелства
LIBE/7/06877
***I 2011/0242(COD) COM(2011)0560 – C7-0248/2011

Докладчик: Renate Weber (ALDE) PR – PE480.591v01-00
AM – PE485.851v01-00

Водеща: LIBE –
Подпомагащ
и:

AFET, DEVE

 Разглеждане на измененията

Докладчикът Renate Weber започна размяна на мнения относно внесените 
изменения по проектодоклада във връзка с измененията в Кодекса за границите 
на Шенген.

Monika Mosshammer, представител на Европейската комисия, взе думата и 
изложи становището на Комисията.

Niels Henrih Larsen, представител на председателството на Съвета, взе думата и 
представи становището на председателството.

В разискванията участваха следните членове на ЕП: Carlos Coelho, Ioan Enciu, 
Franziska Keller, Cornelia Ernst, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Anthea Mcintyre

21 март 2012 г., 17.20–18.00 ч.

Общо разискване

18. Програма за обмен, помощ и обучение за защита на еврото срещу 
фалшифициране (програма „Перикъл 2020“)
LIBE/7/08298
***I 2011/0449(COD) COM(2011)0913 – C7-0510/2011

Докладчик: Anthea McIntyre (ECR)
Водеща: LIBE –

 Изложение на Комисията
 Първа размяна на мнения

19. Разширяване спрямо неучастващите държави членки на приложното поле 
на Регламент (ЕС) № …./2012 за създаване на програма за обмен, помощ и 
обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма „Перикъл 
2020“)
LIBE/7/08301

2011/0446(APP) COM(2011)0910

Докладчик: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)
Водеща: LIBE –
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 Изложение на Комисията
 Първа размяна на мнения

Johan Khouw, представител на Европейската комисия, OLAF, представи двете 
предложения за изготвяне на Регламент за създаване на програма за обмен, 
помощ и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране (програма 
„Перикъл 2020“) и Регламент за разширяване на приложното поле спрямо 
неучастващите държави членки на програма „Перикъл 2020“.

Birgitte Bjoernback, представител на председателството на Съвета, взе думата и 
представи становището на председателството.

Anthea McIntyre, докладчик по първото предложение, и Carlos Coelho (заместващ 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, докладчик по второто предложение) 
представиха своите предварителни коментари относно предложенията на 
Комисията. Antigoni Papadopoulou взе участие в разискването.

Председателят закри заседанието в 17.32 ч. и го възобнови в 18.00 ч.

20 март 2012 г., 18.00–18.30 ч.

Евентуално

20. Наказателни санкции за злоупотреба с вътрешна информация и 
манипулиране на пазара
LIBE/7/07611
***I 2011/0297(COD) COM(2011)0654 – C7-0358/2011

Водеща: ECON – Arlene McCarthy (S&D)

 Изложение на Комисията (подлежи на потвърждение)

Lotte Knudsen, представител на Европейската комисия, представи 
предложението за изготвяне на директива за наказателни санкции за 
злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара и отговори на 
въпросите, отправени от докладчика по становище на комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи Emine Bozkurt. Нямаше други 
изказвания на членове на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи.

5. Разни въпроси

Няма разгледани въпроси по тази точка.

22. Следващо(и) заседание(я)

 26 март 2012 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)
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 27 март 2012 г., 9.00–12.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.26 ч.
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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 (*)

Juan Fernando López Aguilar (P) (1,2), Sophia in 't Veld (VP) (2), Salvatore Iacolino (VP) (1,2), Kinga Göncz (VP) (1,2)

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

Sonia Alfano (1,2), Roberta Angelilli (1,2), Edit Bauer (1,2), Emine Bozkurt(1,2), Arkadiusz Tomasz Bratkowski (1,2), Philip Claeys 
(1,2), Carlos Coelho (1,2), Rosario Crocetta (2), Ioan Enciu (1,2), Cornelia Ernst (1,2), Tanja Fajon (1,2), Monika Flašíková Beňová (2), 
Kinga Göncz (1,2), Nathalie Griesbeck (2), Sylvie Guillaume (1,2), Anna Hedh (1,2), Lívia Járóka (1,2), Teresa Jiménez-Becerril Barrio 
(1,2), Monica Luisa Macovei (1,2), Svetoslav Hristov Malinov (1,2), Clemente Mastella (1), Véronique Mathieu (2), Anthea McIntyre 
(1,2), Louis Michel (1), Claude Moraes (1,2), Jan Mulder (1,2), Antigoni Papadopoulou (1,2), Jacek Protasiewicz (1), Judith Sargentini 
(1,2), Csaba Sógor (1,2), Renate Sommer (1,2), Rui Tavares (1,2), Kyriacos Triantaphyllides (2), Wim van de Camp (1,2), Renate 
Weber (1,2), Josef Weidenholzer (1,2), Cecilia Wikström (1,2)

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

Vilija Blinkevičiūtė (2), Andrew Henry William Brons (2), Michael Cashman (2), Anna Maria Corazza Bildt (1,2), Silvia Costa (1), 
Lorenzo Fontana (1), Evelyne Gebhardt (1,2), Ana Gomes (2), Nadja Hirsch (1,2), Monika Hohlmeier (1,2), Stanimir Ilchev (1,2), Iliana 
Malinova Iotova (1,2), Franziska Keller (1,2), Wolfgang Kreissl-Dörfler (2), Jean Lambert (1), Petru Constantin Luhan (2), Ulrike 
Lunacek(1), Marian-Jean Marinescu (1,2), Antonio Masip Hidalgo (1), Mariya Nedelcheva (1,2), Siiri Oviir (1,2), Hubert Pirker (1,2), 
Zuzana Roithová (2), Raül Romeva i Rueda (1), Kārlis Šadurskis (2), Salvador Sedó i Alabart (1), Marco Scurria (2), Marie-Christine 
Vergiat (2)

187 (2)

Luis de Grandes Pascual, Alexander Mirsky, Antonyia Parvanova, Eva Ortiz Vilella

193 (3)

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) 30.5.2012
(2) 31.5.2012
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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/ 
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Gerkens, Jansen, Van Lamsweerde (CGC), Egevang, Pedersen, Ross (Perm. Rep. DK), Fadier (Perm. Rep. FR), Csaba, Vadasi (Perm. 
Rep. HU), Chrobot (Perm. Rep. PL), Knott (Perm. Rep. UK)

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

Aubel, Baglietto, Brown, Carillon, Giossi, De Graaf, Demir, Harford, Herbowska, Mylonas, Markot, Pesta, Pironnet, Pine, Pyke, 
Savary, Signore, Spyridou, Pironnet, Ringou, Wolfova

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

UNHCR Roig

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

Bernath, Borchia, Biffa, Boele, Espegel, Gigova, Gozun, Leguay, Kemppel, Lemanczyk, Mueller, Midttun, Mituta, Paque, Patavou, 
Rendrath, Sy, Terry

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

Alvargonzalez Figaredo, Laera

Ceuca, Lemarchal, Piri,

Glatigny, Marzocchi, Joukes

De Jong, Healy, Wild

Sidenius

Linssen, Tamburini, Winants

Mazzotti
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DG COMM
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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Goetz, Lehman
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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/ 
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(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
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