
PV\1193369BG.docx PE644.768v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2019)1104_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 5 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 − 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 5 ноември 2019 г., в 9.08 ч., под председателството на 
Норберт Линс (председател).

1. Приемане на дневния ред AGRI_OJ(2019)1104_1

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Няма.

3. Одобряване на протоколите от заседанията:

 25 – 26 септември 2019 г. PV – PE641.296v02-00
 1 октомври 2019 г. PV – PE641.441v01-00
 7 – 8 октомври 2019 г. PV – PE641.452v01-00
 8 октомври 2019 г. PV – PE641.440v01-00

Протоколите бяха одобрени.

*** Време за електронно гласуване ***

4. Споразумение между ЕС и САЩ за разпределението на дял от тарифната 
квота за внос на висококачествено говеждо месо
AGRI/9/00614
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*** 2019/0142(NLE) 10681/2019 – C9-0107/2019

Докладчик по становище: Херберт Дорфман

Проектът на становище беше приет: „за“: 33; „против“: 7; „въздържал се“: 3.

Оратор: Норберт Линс

5. Сключване, от името на Съюза, на Споразумението под формата на размяна 
на писма между Европейския съюз и Украйна за изменение на търговските 
преференции за месо от домашни птици и продукти от такова месо, 
предвидени в Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и 
Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки, от една 
страна, и Украйна, от друга страна
AGRIi/9/00530

*** 2019/0132(NLE) 10720/2019 – C9-0105/2019

Докладчик по становище: Збигнев Кужмюк

Проектът на становище беше приет: „за“: 34; „против“: 2; „въздържал се“: 9.

Оратор: Норберт Линс

*** Край на електронното гласуване ***

6. Представяне на работата на Тематичния отдел по структурни политики и 
политика на сближаване

Оратори: Норберт Линс, Йоханес Лицелман

7. Проучване на тема „Водещи тенденции в хранително-вкусовия сектор: общ 
преглед и възможен политически отговор от гледна точка на ЕС“. 
Представяне от г-жа Моника Пеше (VVA Brussels) и г-н Даниел Траон 
(Arcadia). Проучване, поискано от комисията по земеделие и развитие на 
селските райони, възложено и ръководено от Тематичния отдел Б

Оратори: Норберт Линс, Моника Пеше (VVA Brussels), Марейд Макгинес, Сара 
Винер, Люк Минг Фланаган, Беноа Бито, Ани Схрейер-Пирик, Ан Сандер, Елси 
Катайнен, Масали Агилар, Петер Яр, Бронис Ропе, Изабел Карваляйш, Алвару Амару, 
Мартин Хойслинг, Херберт Дорфман, Асгер Кристенсен, Франц Богович, Паоло Де 
Кастро, Даниел Буда, Франсишку Герейру, Ирен Толре, Берт-Ян Ройсен, Жереми 
Десерл, Жил Льобретон, Марлене Мортлер, Петрос Кокалис, Иван Давид, Тасос 
Ханиотис (ГД „Земеделие и развитие на селските райони“), Даниел Траон (Arcadia)

Заседанието беше закрито в 11.03 ч. и беше последвано от заседание на координаторите 
при закрити врати.

* * *
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8. Заседание на координаторите

Координаторите заседаваха при закрити врати. Решенията им бяха одобрени от 
комисията на 5 ноември 2019 г., вторник.

* * *

Заседанието беше възобновено в 14.38 ч. под председателството на Норберт Линс 
(председател).

9. Размяна на мнения с представители на Комисията (ГД „Земеделие и 
развитие на селските райони“, ГД „Конкуренция“ и ГД „Търговия“) относно 
дългосрочните перспективи на европейския сектор на говеждо месо

Оратори: Норберт Линс, Майкъл Сканъл (ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“), Пол Чисар (ГД „Конкуренция“), Флавио Котурни (ГД „Търговия“), Ан 
Сандер, Марейд Макгинес, Масали Агилар, Ярослав Калиновски, Асим Адемов, 
Симоне Шмидбауер, Елси Катайнен, Жереми Десерл, Шийла Ричи, Иван Давид, Ани 
Схрейер-Пирик, Жил Льобретон, Люк Минг Фланаган, Збигнев Кужмюк, Даниел Буда, 
Бронис Ропе, Франсишку Герейру, Кшищоф Юргел, Марлене Мортлер, Сара Винер

10. Създаване на програма за единния пазар, конкурентоспособността на 
предприятията, включително малките и средните предприятия, и 
европейската статистика
*** 2018/0231(COD) COM(2018)0441 – C8-0254/2018

Оратори: Норберт Линс, Симоне Шмидбауер

11. Представяне от представител на Комисията (ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“) на: 

– Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата 
дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 
1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до 
2020 година; и 

– Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от 
Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за 
изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) 
№ 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., 
както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) 
№ 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г.

Оратори: Норберт Линс, Михаел Нияр (ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“), Херберт Дорфман, Паоло Де Кастро, Мартин Хлавачек, Мартин Хойслинг, 
Иван Давид, Збигнев Кужмюк, Люк Минг Фланаган, Асгер Кристенсен, Алвару Амару, 
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Клара Агилера, Атидже Алиева-Вели, Елси Катайнен, Балаж Хидвеги, Сара Винер, 
Изабел Карваляйш, Ирен Толре, Петер Яр, Ан Сандер, Бронис Ропе, Даниел Буда, Ани 
Схрейер-Пирик, Симоне Шмидбауер

12. Одобряване на препоръките, изготвени от координаторите на комисията по 
земеделие и развитие на селските райони (комисия AGRI)

1. РАЗМЯНА НА МНЕНИЯ С ДОКЛАДЧИЦИ ОТНОСНО ЗАКОНОДАТЕЛНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ОСП – СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

Решение: Докладчиците да докладват на координаторите по време на тяхното 
следващо заседание на 4 и 5 декември

2. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОКЛАДИ

2.1. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на финансовата дисциплина, 
считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 1307/2013 по 
отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до календарната 2020 
година
COM(2019) 580 final - 2019/0253 (COD)

Решение: Опростена процедура съгласно член 52; председателят да изготви 
доклад

2.2. Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне 
на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския 
фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на 
регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по 
отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на 
регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по 
отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. COM(2019) 581 
final - 2019/0254 (COD)

Решение: Докладът да се възложи на политическа група (3 точки)

3. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНОВИЩА

3.1. Откриване на автономна тарифна квота за внос на висококачествено говеждо месо 
2019/0412M(NLE) 

Решение: Няма становище към резолюцията на комисията по международна 
търговия, придружаваща препоръката

4. ПЕТИЦИИ 

4.1. Петиция № 0160/2018, внесена от Йонас Вилионис, с литовско гражданство, от 
името на Литовския съвет по въпросите на селското стопанство и храните, 
подкрепена от 52 359 подписа, относно неравенството в плащанията по линия на 
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общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС в Литва

Решение: Проектът на становище относно горепосочените петиции, както е 
изложен в приложение І, e одобрен

5. ИЗСЛУШВАНИЯ 

5.1. Публично изслушване на комисията AGRI относно реформата на общата 
селскостопанска политика

Решение: Следните петима експерти, чиито разходи ще подлежат на 
възстановяване, ще бъдат поканени на посоченото по-горе публично 
изслушване:
Първа дискусионна група: Стратегически планове
– Харалд ГРЕТЕ, Университет „Хумболт“, Берлин
Втора дискусионна група: Финансиране, управление и мониторинг на 
Общата селскостопанска политика
Мартин ПИХА, Земеделска асоциация на Чешката република
Жуао ПАЧЕКО, Farm Europe
Трета дискусионна група: Обща организация на пазарите
Педро ГАЯРДО, работна група на COPA-COGECA относно маслодайни 
семена
Едуар РУСО, InterBIO Nouvelle-Aquitaine

5.2. Публично изслушване на комисиите PETI-ENVI-AGRI относно вълците

Решение: Следните двама експерти, чиито разходи ще подлежат на 
възстановяване, ще бъдат поканени на посоченото по-горе публично 
изслушване: 
– Ари Траупорст
Мишел Будоан

5.3. Публично изслушване на комисиите PETI-AGRI на тема „Как да се отнасяме към 
фермерите по честен и справедлив начин в цяла Европа?“.

Решение: Разглеждането на тази точка е отложено за следващото заседание на 
координаторите

6. ИСКАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

6.1. Предложение от секретариата – Европейска сметна палата специални доклади 
по теми, свързани със земеделието

Решение: След публикуването на специалните доклади на Европейската сметна 
палата координаторите ще вземат решение за всеки отделен случай

6.2. Предложение от секретариата – Размяна на мнения с разплащателни агенции 
относно въздействието от прилагането на новия модел за осъществяване на ОСП 

Решение: През декември да се организира размяна на мнения с представители на 



PE644.768v01-00 6/18 PV\1193369BG.docx

BG

три разплащателни агенции 
Политическите групи да представят предложения за въпроси, които да 
бъдат обхванати от разплащателните агенции до крайния срок на 7 
ноември (на обяд).

6.3. Предложение от ГД „Здравеопазване и безопасност на храните“ – Размяна на 
мнения с г-жа Паола Коломбо, директор на дирекция F „Одити и анализи в 
областта на здравеопазването и храните“ в ГД „Здравеопазване и безопасност на 
храните“ (бившата Хранителна и ветеринарна служба) 

Решение: Да бъде поканен за размяна на мнения на бъдещо заседание на комисията 
AGRI директорът на дирекция F „Одити и анализи в областта на 
здравеопазването и храните“ в ГД „Здравеопазване и безопасност на 
храните“

6.4. Искане от г-н Де Кастро (S&D, IT) – Представяне на проучване на Комисията 
относно организациите на производителите (ОП) и асоциациите на 
организациите на производителите (АОП) 

Решение: На заседанието на комисията AGRI през януари 2020 г. да бъдат 
поканени представители на Комисията, които да представят 
гореспоменатото проучване

6.5. Излизане на Обединеното кралство от ЕС – становище на комисията AGRI по 
доклада на комисията AFCO относно оттеглянето 

Решение: Марейд Макгинес е определена за постоянен докладчик относно 
въпросите, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС

7. ДРУГИ РЕШЕНИЯ

7.1. Назначаване на постоянни докладчици за различни въпроси, свързани с 
комитологията

Решение: Да се отложи за следващото заседание на координаторите

7.2. Доклад по собствена инициатива на комисията AGRI на тема „Европейската 
стратегия за горите“ – актуално състояние

Решение: Да се възложи на секретариата да информира Съвета на 
председателите на комисии (СПК) веднага щом бъде постигнато 
съгласие с комисията ENVI относно споделената и изключителна 
компетентност

7.3. Доклад по собствена инициатива на комисията AGRI на тема „Перспективи и 
засилване на действията на ЕС за защита и възстановяване на горите в световен 
мащаб“ – актуално състояние

Решение: Да се информира СПК, че комисията AGRI е съгласна със асоциирания 
статус

8. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ
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Решение: Да не се предприемат действия по отношение на нито един от 
документите, включени в приложение ІІ

***
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

Петиция за становище

Г-жа Дулорс Монсерат
Председател
Комисия по петиции
ASP 10E101
Брюксел

Референтен номер: IPOL–COM–AGRI D(2019) 

относно: Становище относно петиция № 0160/2018 относно неравенството при 
плащанията по ОСП в Литва

Уважаема г-жо Монсерат,

С писмо от 19 февруари 2019 г. комисията по петиции изпрати въпросната петиция на 
комисията по земеделие и развитие на селските райони за становище.

Вносителят на петицията, като действа от името на редица литовски организации в 
сектора на земеделието, се оплаква, че системата на ОСП за преки плащания поставя 
литовските земеделски стопани в неблагоприятно положение в сравнение с техните 
партньори в западноевропейските държави, тъй като плащанията за литовските 
земеделски стопани са много по-ниски. Според него системата за преки плащания вече 
е била дискриминационна през 2014 г., т.е. в края на преходния период от десет години 
след присъединяването на Литва към ЕС, и продължава да бъде дискриминационна 
през настоящия финансов период 2014 – 2020 г. С оглед на първите насоки на ОСП за 
следващия финансов период, които са станали известни, вносителят на петицията счита 
освен това, че дори след 2020 г. за литовските земеделски стопани няма да се прилагат 
справедливи, равни и недискриминационни плащания. 

В двата си отговора до комисията PETI, отнасящи се до тази петиция, Комисията първо 
е посочила, че постепенното въвеждане на преките плащания в края на десетгодишния 
преходен период след присъединяването на Литва следва да бъде ясно разграничено от 
сближаването на преките плащания, тъй като последното се отнася до постепенното 
намаляване на разликите между държавите членки по отношение на размера на 
помощта за хектар (т.нар. „външно сближаване“). Първата стъпка към такова 
сближаване е била договорена през февруари 2013 г. като част от общото споразумение 
по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014 – 2020 г. Преди това 
размерът на земеделската площ не е бил използван пряко като критерий за определяне 
на сумите, разпределени за отделните държави членки. Според Комисията това 
обяснява разликите между държавите членки при определянето на подпомагането за 
хектар. Следователно преките плащания в дадена държава членка, дори и поетапно 
въвеждани до равнище от 100%, не са непременно свързани със средната стойност в ЕС 
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за хектар.

Освен това Комисията отбелязва, че съществуват различия и между държавите членки, 
присъединили се към ЕС преди 2004 г., което отразява политическите решения, взети 
до момента по отношение на разпределението на подпомагането. Комисията също така 
твърди, че сближаването на преките плащания понастоящем се изпълнява в полза на 
литовските земеделски стопани. Освен това Комисията се позовава на своя неотдавна 
представен пакет от мерки (съобщението на Комисията относно следващата МФР, 
представено на 2 май 2018 г., и предложението на Комисията относно ОСП за периода 
след 2020 г., представено на 1 юни 2018 г.), като посочва, че чрез него се предлага 
значително да се продължи сближаването на равнищата на директните плащания за 
хектар между държавите членки; по същество Комисията предлага за всички държави 
членки, чиито преки плащания са под 90% от средната стойност за ЕС, 50% от 
разликата между настоящото равнище и 90% от средната стойност за ЕС да бъде 
преодоляна по време на следващата МФР.

На заседанието си от 5 ноември 2019 г. координаторите на комисията AGRI са взели 
под внимание въпросната петиция.

Координаторите на комисията AGRI биха желали да подчертаят, че бъдещите 
разпределения на средства за ОСП зависят пряко от резултатите от преговорите между 
институциите на ЕС във връзка с пакета на Комисията относно ОСП за периода след 
2020 г. и МФР за периода 2021 – 2027 г. В действителност въпросът за сближаването на 
преките плащания между държавите членки зависи и от тези резултати. Поради това 
комисията AGRI не е в състояние да даде ясно указание на вносителя на петицията, 
докато двете законодателни процедури относно ОСП за периода след 2020 г. и относно 
МФР за периода 2021 – 2027 г. са в процес на разглеждане.

И накрая, като се има предвид връзката между въпроса за външното сближаване на 
преките плащания и бюджета за ОСП, който трябва да бъде приет в рамките на МФР за 
периода 2021 – 2027 г., координаторите на комисията AGRI препоръчват на комисията 
PETI да отнесе тази петиция до комисията по бюджети на Парламента, така че 
последната да я вземе предвид по време на по-нататъшните си законодателни дейности. 
 

С уважение,

Норберт ЛИНС
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ПРИЛОЖЕНИЕ II

8.1. Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме 
от името на Съюза на осмата сесия на Управителния орган по Международния 
договор за растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие
COM(2019) 428 final – 2019/0201 (NLE)

8.2. Решение за изпълнение на Комисията от 4 септември 2019 г. за разрешаване на 
дерогации от Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета и от Делегиран регламент (ЕС) № 639/2014 на Комисията по отношение 
на изпълнението на определени условия, свързани с плащането за екологизиране 
за референтната 2019 година в Белгия, Испания, Франция, Литва, Полша и 
Португалия.
C(2019) 6438 final

8.3. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета: 30-ти годишен 
доклад относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз и 
борбата с измамите – 2018 г.
COM(2019) 444 final - SWD(2019) 361 final - SWD(2019) 362 final - SWD(2019) 
363 final - SWD(2019) 364 final - SWD(2019) 365 final

8.4. Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Европейския съвет и 
Съвета: Време за решение относно финансовата рамка на Съюза за периода 
2021—2027 г.: приносът на Европейската комисия за заседанието на 
Европейския съвет на 17—18 октомври 2019 г.
COM(2019) 456 final

8.5. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
разработването, валидирането и правното приемане на алтернативни методи на 
изпитването върху животни в сферата на козметичните продукти (2018 г.)
COM(2019) 479 final

8.6. Доклад на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно 
упражняването на правомощието за приемане на делегирани актове, 
предоставено на Комисията съгласно Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически 
инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и 
Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти 
(ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически 
инвестиции, изменен с Регламент (ЕС) 2017/2396 на Европейския парламент и 
на Съвета от 13 декември 2017 г. за изменение на регламенти (ЕС) № 1316/2013 
и (ЕС) 2015/1017 по отношение на удължаването на срока на действие на 
Европейския фонд за стратегически инвестиции, както и въвеждането на 
технически подобрения за този фонд и за Европейския консултантски център по 
инвестиционни въпроси
COM(2019) 485 final

8.7. Писмо за внасяне на корекции № 1 в проекта на общ бюджет за 2020 г. – 

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0428
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/c/2019/6438
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0444
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0361
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0362
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0363
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0363
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0364
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0365
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0456
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0479
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0485
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Актуализирани прогнозни нужди за селскостопанските разходи – Корекции, 
отнасящи се до законодателните предложения, включени в пакета за готовност 
за Брексит, от 4 септември 2019 г. – Увеличаване на административните 
бюджети и други актуализации въз основа на последните развития – Корекция 
на устройството на бюджета и техническа корекция
COM(2019) 487 final

8.8. Работен документ на службите на Комисията – Оценка на Регламент (ЕС) 
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 
относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския 
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета относно мерките за горското стопанство 
в рамките на развитието на селските райони
SWD(2019) 389 final - SWD(2019) 391 final

8.9. Съвет: Писмо относно предварителното споразумение, постигнато след 
междуинституционалните преговори относно „Женевския акт на Лисабонската 
спогодба за наименованията за произход и географските указания: действие на 
Съюза след присъединяването му към Акта“ 2018/0189 (COD)

8.10. Съвет: Извънредно общо събрание на Международната организация по лозата и 
виното (OIV), 18 октомври 2019 г. – Установяване на позицията на Съюза 
относно проекта на резолюция OENO-TECHNO на OIV 
12939/19

8.11. Европейска инвестиционна банка (ЕИБ): Европейски фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ) – решения, взети от Инвестиционния комитет на ЕФСИ 
през октомври 2019 г. 

 

13. Разни въпроси

Няма.

14. Следващи заседания

18 ноември 2019 г., 14.30 – 16.00 ч. и 16.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
4 декември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. (Брюксел)
5 декември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 17.10 ч.

file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2019/0487
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0389
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2019/0391
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0189(COD)&l=en
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/conseil/2019/12939
https://www.eib.org/attachments/strategies/efsi-investment-committee-decisions-2019-sept-11-en.pdf
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1. EU/USA Agreement on the Allocation of a Share in the Tariff Rate Quota for imports 
of high-quality beef

1.1. Final vote

33 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI Dino Giarrusso

PPE Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert 
Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Sheila Ritchie

S&D Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

7 -
GUE/NGL Lucke Ming Flanagan

ID Ivan David, Gilles Lebreton

Verts/ALE Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Bronis Ropė, Sarah Wiener

3 0
GUE/NGL Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

S&D Maria Noichl

Corrections to votes and voting intentions

+

-

0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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2. Conclusion of the Agreement in the form of an exchange of letters between the 
European Union and Ukraine amending the trade preferences for poultry meat and poultry 
meat preparations provided for by the Association Agreement between the European Union 
and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and 
Ukraine, of the other part

2.1. Final vote

34 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Zbigniew Kuźmiuk, Veronika Vrecionová

NI Dino Giarrusso

PPE Álvaro Amaro, Franc Bogovič, Daniel Buda, Herbert Dorfmann, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Norbert 
Lins, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Anne Sander, Annie Schreijer-Pierik, Michal Wiezik, Juan 
Ignacio Zoido Álvarez

Renew Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Dacian Cioloş, Jérémy Decerle, Martin Hlaváček, Elsi Katainen, 
Sheila Ritchie

S&D Clara Aguilera, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, 
Ivo Hristov, Juozas Olekas, Pina Picierno

9 -
GUE/NGL Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis

ID Ivan David, Gilles Lebreton

Verts/ALE Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Sarah Wiener

2 0
S&D Maria Noichl

Verts/ALE Bronis Ropė

Corrections to votes and voting intentions

+

-

0

Key to symbols:
+ : in favour
- : against
0 : abstention
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Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
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Clara Aguilera, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea, Benoît Biteau, Isabel Carvalhais, Asger 
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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/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
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Monica Pesce (VVA Brussels), Mr Daniel Traon (Arcadia)
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Gael Cabassut (DG AGRI), Paul Csiszár (DG COMP), Falvio Coturni (DG TRADE), Alberto D’Avino (DG AGRI), Luuk De Klein 
(DG COMP), Antonio Di Giulio (DG SANTE), Christine Franke (DG AGRI), Tassos Haniotis (DG AGRI), Kaido Kroon (DG AGRI), 
Adrien Mexis (DG COMP), Brigitte Misonne (DG AGRI), Davide Nicodemo (DG AGRI), Michael Niejahr (DG AGRI), Recetta-Liisa 
Saarinen (DG AGRI), Michael Scannel (DG AGRI), Ingela Scheer-Hennings (DG COMP)
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Merwan Souaci (Ministry of Agriculture of France), Louis Van Ginneken (Permanent Representation of the 
Netherlands to the EU)
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