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1. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for 
regnskabsåret 2018
(2019/2070(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for 
regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, 
med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 
23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- 
og Miljøovervågningsnet5, særlig artikel 13,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, 
særlig artikel 108,

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 
2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/10467, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0064/2020),

1. meddeler den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur decharge for 
gennemførelsen af agenturets budget for regnskabsåret 2018;

2. fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende 
del heraf, til den administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, Rådet, 
Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den 
Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

7 EUT L 122 af 10.5.2019, s. 1.
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2. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018
(2019/2070(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Miljøagentur for 
regnskabsåret 2018,

– der henviser til Revisionsrettens beretning om EU-agenturerne for regnskabsåret 2018, 
med agenturernes svar1,

– der henviser til Revisionsrettens erklæring2 for regnskabsåret 2018 om regnskabernes 
rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 
287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Rådets henstilling af 18. februar 2020 om decharge til agenturet for 
gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2018 (05761/2020 – C9-0037/2020),

– der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 
af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget 
og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/20023, særlig artikel 
208,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 
18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om 
ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, 
(EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) 
nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, 
Euratom) nr. 966/20124, særlig artikel 70,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 401/2009 af 
23. april 2009 om Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- 
og Miljøovervågningsnet5, særlig artikel 13,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 
30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i 
artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/20126, 
særlig artikel 108,

– der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/715 af 18. december 

1 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 1.
2 EUT C 417 af 11.12.2019, s. 34.
3 EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
4 EUT L 193 af 30.7.2018, s. 1.
5 EUT L 126 af 21.5.2009, s. 13.
6 EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.
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2018 om rammefinansforordningen for de organer, der er nedsat i henhold til TEUF og 
Euratomtraktaten og omhandlet i artikel 70 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EU, Euratom) 2018/1046, særlig artikel 105,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0064/2020),

1. godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Miljøagentur for 
regnskabsåret 2018;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det 
Europæiske Miljøagentur, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg 
for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).
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3. FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018
(2019/2070(DEC))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det 
Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2018,

– der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

– der henviser til udtalelsen fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed,

– der henviser til betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0064/2020),

A. der henviser til, at det endelige budget for Det Europæiske Miljøagentur ("agenturet") 
for regnskabsåret 2018 ifølge dets opgørelse over indtægter og udgifter1 var på 
65 800 176,52 EUR, hvilket svarer til et fald på 6,57 % sammenlignet med 2017; der 
henviser til, at agenturets budget hovedsageligt stammer fra Unionens budget (65,45 %) 
og bidrag i henhold til specifikke aftaler, dvs. Copernicusprogrammet og det europæiske 
program for bioovervågning af mennesker (34,55 %);

B. der henviser til, at Revisionsretten i sin beretning om agenturets årsregnskab for 
regnskabsåret 2018 ("Revisionsrettens beretning") har fastslået, at den har fået rimelig 
sikkerhed for, at agenturets årsregnskab er rigtigt, og at de underliggende transaktioner 
er lovlige og formelt rigtige;

Budgetmæssig og økonomisk forvaltning 

1. bemærker med tilfredshed, at budgetovervågningsindsatsen i regnskabsåret 2018 
resulterede i en budgetgennemførelsesgrad på 99,96 %, hvilket svarer til et lille fald på 
0,01 % i forhold til 2017; bemærker, at udnyttelsesgraden for betalingsbevillinger var 
på 91,06 %, hvilket svarer til en stigning på 2,03 % i forhold til det foregående år;

Performance

2. glæder sig over, at der ifølge agenturet er gjort betydelige fremskridt med hensyn til at 
dele ressourcer om overlappende opgaver med andre agenturer, der udfører lignende 
aktiviteter; bemærker også, at agenturet deler indsatsen med andre videnskabsbaserede 
agenturer, herunder Det Europæiske Kemikalieagentur og Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, om spørgsmål vedrørende menneskers sundhed; glæder 
sig over, at der er en stigende interesse for agenturets oplysninger og data; er af den 
opfattelse, at udbredelse af miljøoplysninger er af afgørende betydning i lyset af den 
nye Kommissions politikker og farerne ved klimaændringerne;

3. noterer sig, at agenturet nåede sine 2018-mål som nævnt i agenturets årlige 

1 EUT C 416 af 15.11.2018, s. 1.
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arbejdsprogram og sikrede europæiske beslutningstagere og borgere adgang til rettidige 
og relevante oplysninger: agenturets websted fik 500 000 brugere (+17 %) i 2018 og 
nåede i alt op på 3,45 millioner brugere og registrerede 10,7 millioner sidevisninger 
(+15 %);

4. tilskynder agenturet til at tilstræbe digitalisering af sine tjenester;

5. minder om, at agenturet leverer velfunderede og uafhængige oplysninger om miljøet; 
roser kvaliteten af agenturets resultater i 2018 såsom dets rapporter om luftkvaliteten i 
Europa, om kviksølv i Europas miljø og om den cirkulære økonomi; understreger, at det 
stadig er vanskeligt at indhente klare og pålidelige oplysninger om visse sektorer af 
Unionens økonomi, hvilket forhindrer agenturet i at foretage en fuldstændig analyse af 
miljøtilstanden i Unionen;

6. bemærker den væsentlige rolle, agenturet spiller med hensyn til at levere kvalitetsdata 
om tilstanden af vores miljø, hvilket bliver stadig vigtigere i lyset af de enorme 
udfordringer, som Unionen står over for, når det drejer sig om at tackle klima- og 
biodiversitetskrisen, og dets rolle med hensyn til at finde svar inden for rammerne af 
den europæiske grønne pagt; glæder sig over, at agenturets holdning bliver hørt på tværs 
af institutionerne, og anbefaler, at agenturets videnskabelige udvalg spiller en central 
rolle med hensyn til at rådgive Kommissionen;

7. opfordrer agenturet til at samarbejde med andre relevante EU-agenturer for bedre at 
kunne vurdere miljøindvirkningen fra menneskelige aktiviteter;

8. minder om, at agenturet i 2018 påbegyndte sit arbejde med forvaltning af energiunionen 
og strømlining af miljørapporteringen;

9. beklager, at visse aktiviteter af forskellige årsager, herunder begrænsede IT- og 
personaleressourcer, ikke kunne gennemføres fuldt ud i 2018; bemærker med 
bekymring, at bestyrelsen har understreget, at agenturets evne til at reagere 
hensigtsmæssigt på den politiske udvikling vil bero på en forøgelse af de tildelte 
kerneressourcer eller på yderligere prioritering og/eller ophør af de nuværende 
kerneopgaver;

10. noterer sig konklusionerne fra Kommissionens evaluering af agenturet og Det 
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Miljønettet);

11. understreger, at agenturets målsætninger er fælleseuropæiske, og at det derfor er 
nødvendigt, at agenturet arbejder tæt sammen med tredjelande beliggende i Europa;

12. noterer sig, at resultatet af den interne gennemgang, der blev foretaget af bestyrelsens 
og Præsidiets arbejde i 2018, vil blive gennemført i 2019; anmoder agenturet om at 
aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i denne 
forbindelse;

Personalepolitik

13. bemærker, at stillingsfortegnelsen pr. 31. december 2018 var gennemført med 98,39 %, 
med tre tjenestemænd og 119 midlertidigt ansatte ud af de 124 stillinger, som var 
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godkendt i henhold til EU's budget (sammenlignet med 127 godkendte stillinger i 
2017); bemærker, at der i 2018 desuden var 63 kontraktansatte og 19 udstationerede 
nationale eksperter, der arbejdede for agenturet;

14. noterer sig den indberettede ulige kønsfordeling for 2018 for så vidt angår den øverste 
ledelse (syv mænd og to kvinder), men bemærker den gode balance, som er opnået i 
bestyrelsen (15 mænd og 17 kvinder);

15. bemærker med bekymring Revisionsrettens bemærkning om, at agenturet ikke har en 
ajourført politik vedrørende følsomme poster; noterer sig på baggrund af agenturets 
svar, at agenturet har lavet en opgørelse over følsomme funktioner siden 2009, som i 
øjeblikket er ved at blive gennemgået med henblik på at afspejle ændringerne fra 
omstruktureringen af agenturet i september 2018; opfordrer agenturet til straks at 
vedtage og gennemføre en sådan politik for følsomme poster;

16. støtter Revisionsrettens forslag om også at offentliggøre stillingsopslag på Det 
Europæiske Personaleudvælgelseskontors websted for at skabe større opmærksomhed 
herom; har forståelse for det i agenturets svar nævnte problem i forhold til de 
oversættelsesomkostninger, som en sådan offentliggørelse afstedkommer; bemærker, at 
agenturet offentliggør stillingsopslag på webstedet for netværket af EU-agenturer og på 
sociale medier med henblik på at øge offentlighedens opmærksomhed;

Udbud

17. beklager, at agenturet efter at have opsagt en kontrakt på 1,4 mio. EUR, fordi 
kontrahentens performance var utilfredsstillende, få måneder senere indgik en ny 
kaskadekontrakt på 2 mio. EUR om den samme type tjenesteydelser med den samme 
kontrahent uden at indføje elementer i de tekniske specifikationer, som kan afværge 
risikoen for, at der under den nye kontrakt opstår lignende problemer igen; er af den 
opfattelse, at en sådan kontraktadfærd giver anledning til alvorlige betænkeligheder med 
hensyn til agenturets forsvarlige økonomiske forvaltning; opfordrer agenturet til kun at 
tildele kontrakter, hvis der kan forventes en tilfredsstillende performance, og opfordrer 
instituttet til at aflægge rapport til Revisionsretten og dechargemyndigheden om 
kontrahentens performance;

18. bemærker med bekymring på baggrund af Revisionsrettens beretning, at agenturet for så 
vidt angår leveringen af tjenester i forbindelse med jordovervågningsprogrammet 
Copernicus indgik en aftale om tjenesteydelser for et beløb, der lå over loftet i den 
gældende rammekontrakt uden at formalisere denne med en kontraktændring; noterer 
sig på baggrund af agenturets svar, at det mener, at forhøjelsen af budgetloftet blev 
foretaget i overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer; opfordrer ikke desto 
mindre agenturet til formalisere alle kontraktændringer i overensstemmelse med 
bestemmelserne om offentlige udbud;

Forebyggelse og håndtering af interessekonflikter samt gennemsigtighed 

19. anerkender agenturets eksisterende foranstaltninger til og løbende bestræbelser på at 
sikre gennemsigtighed og til at forebygge og håndtere interessekonflikter og beskytte 
whistleblowere; udtrykker bekymring over, at agenturet ikke har indført et system for 
erklæringer om interessekonflikter for så vidt angår interne eksperter;
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20. understreger, at offentliggørelsen af CV'er og interesseerklæringer fra 
bestyrelsesmedlemmer bør være obligatorisk;

Øvrige bemærkninger

21. noterer sig agenturets indsats for at sikre en omkostningseffektiv og miljøvenlig 
arbejdsplads, som gerne skulle reducere eller udligne de CO2-emissioner, som er 
forbundet med dets lokaler og rejser;

22. opfordrer agenturet til at fokusere på at udbrede resultaterne af sin forskning til 
offentligheden og til at nå ud til offentligheden via de sociale medier og andre medier;

o

o o

23. henviser med hensyn til de øvrige bemærkninger, der ledsager dechargeafgørelsen, og 
som er af horisontal karakter, til sin beslutning af ... marts 20202 om agenturernes 
resultater, økonomiske forvaltning og kontrol.

2 Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2020)0000.
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22.1.2020

UDTALELSE FRA UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG 
FØDEVARESIKKERHED

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af budgettet for Det Europæiske Miljøagentur for 
regnskabsåret 2018
(2019/2070(DEC))

Ordfører for udtalelse: Pascal Canfin

FORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Budgetkontroludvalget, 
som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, 
det vedtager: 

1. bemærker, at Det Europæiske Miljøagenturs ("agenturets") samlede budget i 2018 var 
på 65 800 177 EUR (-6,8 % i forhold til 2017), hvoraf 37 724 481 EUR (+4 % i forhold 
til 2017) blev stillet til rådighed via Den Europæiske Unions almindelige budget; 
bemærker, at agenturets budget vil blive øget i 2020, hvilket hilses velkommen; 
opfordrer til en yderligere forøgelse af finansieringen i den næste periode af den 
flerårige finansielle ramme (FFR) i betragtning af den væsentlige rolle, agenturet 
spiller; bemærker, at eventuelle fremtidige nedskæringer vil have en negativ indvirkning 
på agenturets drift;

2. bemærker med tilfredshed, at agenturets budgetovervågningsindsats resulterede i en 
budgetgennemførelsesgrad på 99,96 % for de disponible centrale budgetbevillinger 
(Unionens tilskud og bidrag fra andre medlemsstater);

3. minder om, at agenturet leverer velfunderede og uafhængige oplysninger om miljøet; 
roser kvaliteten af agenturets resultater i 2018 såsom dets rapporter om luftkvaliteten i 
Europa, om kviksølv i Europas miljø og om den cirkulære økonomi; understreger, at det 
stadig er vanskeligt at indhente klare og pålidelige oplysninger om visse sektorer af 
Unionens økonomi, hvilket forhindrer agenturet i at foretage en fuldstændig analyse af 
miljøtilstanden i Unionen;

4. bemærker den væsentlige rolle, agenturet spiller med hensyn til at levere kvalitetsdata 
om tilstanden af vores miljø, hvilket bliver stadig vigtigere i lyset af de enorme 
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udfordringer, Unionen står over for, når det drejer sig om at tackle klima- og 
biodiversitetskrisen og finde svar i overensstemmelse med den europæiske grønne pagt; 
glæder sig over, at agenturets holdning bliver hørt på tværs af institutionerne, og 
anbefaler, at agenturets videnskabelige udvalg spiller en central rolle med at rådgive 
Kommissionen;

5. opfordrer agenturet til at samarbejde med andre relevante EU-agenturer for bedre at 
kunne vurdere miljøindvirkningen fra menneskelige aktiviteter;

6. minder om, at agenturet i 2018 påbegyndte sit arbejde med forvaltning af energiunionen 
og strømlining af miljørapporteringen;

7. beklager, at visse aktiviteter af forskellige årsager, herunder begrænsede IT- og 
personaleressourcer, ikke kunne gennemføres fuldt ud i 2018; bemærker med 
bekymring, at bestyrelsen har understreget, at agenturets evne til at reagere 
hensigtsmæssigt på den politiske udvikling vil bero på en forøgelse af de tildelte 
kerneressourcer eller på yderligere prioritering og/eller ophør af de nuværende 
kerneopgaver;

8. noterer sig konklusionerne fra Kommissionens evaluering af agenturet og Det 
Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet (Miljønettet);

9. understreger, at agenturet dækker hele Europa, og at dette således også nødvendigvis 
omfatter tæt samarbejde med europæiske tredjelande;

10. noterer sig, at resultatet af den interne gennemgang, der blev foretaget af bestyrelsens 
og forretningsudvalgets arbejde i 2018, vil blive gennemført i 2019; anmoder agenturet 
om at aflægge rapport til dechargemyndigheden om de foranstaltninger, der er truffet i 
denne forbindelse;

11. glæder sig over, at Revisionsretten har fastslået, at den har fået rimelig sikkerhed for, at 
agenturets årsregnskab for regnskabsåret 2018 er rigtigt, og at de underliggende 
transaktioner er lovlige og formelt rigtige;

12. anbefaler på grundlag af de foreliggende oplysninger, at der meddeles decharge til den 
administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur for gennemførelsen af 
agenturets budget for regnskabsåret 2018.
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Til stede ved den endelige afstemning – 
medlemmer

Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Aurelia 
Beigneux, Monika Beňová, Malin Björk, Delara Burkhardt, Pascal 
Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Miriam Dalli, Seb Dance, 
Esther de Lange, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Agnès 
Evren, Fredrick Federley, Pietro Fiocchi, Andreas Glück, Catherine 
Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin 
Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Petros Kokkalis, 
Athanasios Konstantinou, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Peter Liese, 
Sylvia Limmer, César Luena, Anthea McIntyre, Tilly Metz, Silvia 
Modig, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ljudmila Novak, 
Rory Palmer, Jutta Paulus, Rovana Plumb, Stanislav Polčák, Jessica 
Polfjärd, María Soraya Rodríguez Ramos, Rob Rooken, Silvia Sardone, 
Christine Schneider, Günther Sidl, Ivan Vilibor Sinčić, Nicolae 
Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Véronique Trillet-Lenoir, 
Caroline Voaden, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Michal Wiezik, 
Anna Zalewska

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere

Maria Arena, Hildegard Bentele, Catherine Chabaud, Martin Häusling, 
Lídia Pereira, Alexandra Louise Rosenfield Phillips, Sirpa Pietikäinen, 
Christel Schaldemose, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
209, stk. 7)

Krzysztof Hetman, Aušra Maldeikienė, Juan Ignacio Zoido Álvarez
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Til stede ved den endelige afstemning – 
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Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Ryszard 
Czarnecki, Luke Ming Flanagan, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, 
Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Joachim Kuhs, Sabrina 
Pignedoli, Michèle Rivasi, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš 
Zdechovský
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Maria Grapini, David Lega, Mikuláš Peksa, Ramona Strugariu

Til stede ved den endelige afstemning – 
stedfortrædere (forretningsordenens art. 
209, stk. 7)

Michael Bloss, József Szájer
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