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Европейски парламент
2019-2024

Комисия по земеделие и развитие на селските райони

AGRI_PV(2020)0526_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 26 май 2020 г., 10.00 − 12.00 ч. и 18.00 − 18.45 ч.

БРЮКСЕЛ 

с дистанционното участие на членовете на комисията по земеделие и развитие на 
селските райони, Комисията и Съвета

Заседанието беше открито на 26 май 2020 г., вторник, в 10.04 ч., под председателството 
на Норберт Линс (председател).

1. Приемане на дневния ред AGRI_OJ(2020)0526_1

Проектът на дневен ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Няма.

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

3. Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Докладчик по становище:
Юозас Олекас (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Водеща:

ENVI* – Станислав Полчак (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
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 Приемане на измененията

*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

4. Размяна на мнения с г-н Волфганг Бурчер, генерален директор на 
генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (AGRI)

Оратори: Норберт Линс, Волфганг Бурчер (ГД „Земеделие и развитие на селските 
райони“), Херберт Дорфман, Паоло Де Кастро, Улрике Мюлер, Иван Давид, 
Мартин Хойслинг, Збигнев Кужмюк, Люк Минг Фланаган, Ан Сандер, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес, Клара Агилера, Масали Агилар, Ян Хойтема, Симоне 
Шмидбауер, Ерик Андрийо, Марейд Макгинес, Изабел Карваляйш, Даниел Буда, 
Мара Бицото, Ирен Толре, Балаж Хидвеги

Заседанието беше прекъснато в 11.20 ч. и беше последвано от заседание на 
координаторите при закрити врати.

* * *

5. Заседание на координаторите

Координаторите заседаваха при закрити врати. Решенията им бяха одобрени от 
комисията на 26 май 2020 г.

* * *

Заседанието беше възобновено в 18.04 ч. под председателството на Норберт Линс 
(председател).

6. Съобщения на председателя
Обявяване на резултата от гласуването
Откриване на процедурата за дистанционно гласуване за окончателното гласуване на 

измененото становище

*** Процедура за дистанционно гласуване ***

7. Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
AGRI/9/01953

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Докладчик по становище:
Юозас Олекас (S&D) AD – PE648.361v02-00

AM – PE650.344v01-00
Водеща:

ENVI* – Станислав Полчак (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 Приемане на проекта на становище

Решение: Проектът на становище беше приет с изменения: 31 гласа „за“, 
13 „против“ и 4 „въздържал се“
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*** Край на процедурата за дистанционно гласуване ***

8. 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.
AGRI/9/01803
***I 2019/0254(COD) COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Докладчик:
Елси Катайнен (Renew)

Водеща:
AGRI

Подпомагащи:
DEVE  Решение: без становище
BUDG  Йоан ван Овертвелд (ECR) AL – PE644.725v03-00
CONT  Решение: без становище
ENVI  Решение: без становище
REGI  Херберт Дорфман (PPE) AD – PE646.963v04-00

 Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

Решение: Докладване пред комисията

Оратори: Норберт Линс, Елси Катайнен, Бронис Ропе, Клара Агилера, Петри Сарвама, 
Алвару Амару, Даниел Буда

9. Одобряване на препоръките, представени от координаторите на комисията 
по земеделие и развитие на селските райони в хода на тяхното заседание от 
26 май 2020 г.

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

Резултат: Докладчиците по ОСП информираха координаторите относно напредъка 
по възложения им доклад с оглед провеждането на гласуване в пленарна 
зала през октомври 2020 г. 

2. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОКЛАДИ

2.1. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР): 
конкретните мерки за предоставяне на извънредна временна подкрепа по линия 
на ЕЗФРСР в отговор на разпространението на COVID-19 – 2020/0075(COD)   

Решение: Г-н Линс ще бъде докладчик, докладът ще се разглежда съгласно 
неотложна процедура, следва да се поддържат контакти с цел 
постигане на споразумение относно измененията с оглед на пленарното 
заседание. 
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2.2. Еквивалентността на извършените в Украйна полски инспекции на посеви за 
производство на семена от зърнени култури и по отношение на еквивалентността 
на семената от зърнени култури, произведени в Украйна – 2020/0053(COD)

Решение: Докладът беше възложен на групата ECR за 3 точки.

3. РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СТАНОВИЩА

3.1. DEVE – Нова стратегия ЕС – Африка: партньорство за устойчиво и 
приобщаващо развитие 2020/2041(INI)

Решение: Становището беше възложено на групата GUE за 1 точка.

3.2.   ITRE – Нова стратегия за европейските МСП

Решение: Становището беше възложено на групата S&D за 1 точка.

3.3. ITRE – Европейска стратегия за данните

Решение: Становището беше възложено на групата PPE за 1 точка.

4. ДИСКУСИЯ ОТНОСНО 2 ДЕЛЕГИРАНИ АКТА

Резултат: Г-жа Сандер информира координаторите относно актуалното състояние 
на 2 делегирани акта относно плодове, зеленчуци и вино. 
Координаторите решиха да поддържат натиска над Комисията за 
получаване на отговор на писмата;  същевременно ще бъде започната 
процедура за възражение относно делегирания акт (приет на 30 април 2020 
г.) въз основа на член 219 от Регламент (ЕС) № 1308/2013, в зависимост от 
склонността на Комисията да подобри делегирания акт.  Координатори 
също така се споразумяха да започнат процедура за ранен отказ от 
възражение за делегирания акт (приет на 4 май 2020 г.) въз основа на член 
53 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 съгласно искането на г-жа Сандер.

5. ИСКАНИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ТОЧКИ В ДНЕВНИЯ РЕД НА 
ПРЕДСТОЯЩИТЕ 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

5.1. Отлагане на междупарламентарното заседание на комисията AGRI 

Решение: Координаторите решиха да отложат заседанието за 2021 г. 

5.2. Проучване на Съвместния изследователски център – съюзи на търговците на 
дребно в областта на селското стопанство и веригата за доставки на храни

Решение: Координаторите решиха да включат тази точка в дневния ред за 
предстоящо заседание на комисията AGRI след лятната ваканция.

6. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ ЗА СВЕДЕНИЕ
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Решение: да не се предприемат действия по отношение на нито един от 
документите в приложение I.

7. ЗА СВЕДЕНИЕ

7.1. Структуриран диалог с Комисията

Структуриран диалог между Парламента и Комисията се провежда всяка година 
съгласно Приложение IV към рамковото споразумение относно отношенията между 
двете институции. В рамката на този структуриран диалог комисиите провеждат 
размяна на мнения със съответните за тях членове на Комисията относно степента 
на изпълнение на настоящата годишна работна програма на Комисията, както и 
относно приоритетите, които ще бъдат отразени в програмата за следващата 
година. 

С оглед изготвянето на „обобщаващ доклад“, който СПК внася на Председателския 
съвет през юни и въз основа на който се изготвя съответната резолюция на ЕП, 
която се приема през юли, комисиите следва да докладват относно резултата от 
тези размени и да дадат сведения относно ограничен брой съществени законодателни 
цели, които те биха желали да бъдат разгледани в работната програма на 
Комисията за 2021 г. (не повече от 10 ключови послания).

Предвид ограниченията по отношение на заседанията и дейностите на комисиите, 
произтичащи от разпространението на коронавируса, СПК по изключение реши, че 
през тази година комисиите могат да провеждат размяна на мнения с членовете на 
Комисията също и в писмен вид.  Предвид извънредната ситуация председателят на 
комисията AGRI реши този път да бъде използвана писмената процедура . 

За да могат комисиите надлежно да разгледат писмените отговори, получени от 
членовете на Комисията, включително с оглед на предвиденото изменение на 
работната програма на Комисията за 2020 г., потвърдено от заместник-
председателя Шефчович на заседанието на СПК от 23 април, крайният срок за 
изпращане на приносите на комисиите до председателя на СПК беше удължен до 2 
юни (първоначално посочената дата беше 20 май).

Приносът, що се отнася до комисия AGRI, следва да включва основните послания на 
комисиите AGRI и SANTE (не повече от 10 ключови послания до Комисията, като 
искания, напомняния, изрази на одобрение и съжаление). Проект на текст за приноса 
на AGRI беше изготвен от секретариата въз основа на отговорите, получени от 
двамата членове на Комисията, и беше разпространен в групата.  Окончателен 
проект беше съгласуван чрез размяна по електронната поща между политическите 
съветници и секретариата. 

За сведение на координаторите в Приложение II се намира приносът на комисията 
AGRI, който ще бъде изпратен до СПК до 2 юни. 

7.2. Актуализиран график на заседанията на комисията AGRI
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За сведение на координаторите в Приложение III се намира актуализираният график 
за комисията AGRI за 2020 г., съдържащ потенциални заседания на комисията AGRI 
през юни и юли. 

7.3. Нови показатели

С цел да се установи ефикасен и надежден начин да се измерва изпълнението на 
дейността в администрацията, бюрото за управление на проекти към генералния 
секретар започна да събира показатели във всички отдели на администрацията на ЕП, 
с които да се измерва удовлетвореността на клиентите и производителността.  Тези 
показатели следва да позволят на генералния секретар и на управлението да измерват 
напредъка в постигането на стратегически цели и да отчитат средносрочни и 
дългосрочни тенденции по отношение на изпълнението.   

Ежемесечното събиране на показателите за производителност започна с 
предоставянето на данните от януари и ще продължи, като данните за всеки месец се 
изпращат до 15 число от следващия месец. Когато е възможно, събирането ще се 
автоматизира от бюрото за управление на проекти посредством връзка със 
съществуващите бази данни (например количествени данни от секретариатите на 
комисиите, извлечени от ITER или AT4AM ) Що се отнася до данни, които по 
технически причини не могат да бъдат предадени по подобен автоматизиран начин, 
отделите ще ги вписват посредством специален интерфейс.  Удовлетвореността на 
клиентите също ще бъде измервана посредством въпросници, състоящи се от въпроси 
по четири от измеренията на дадена изпълнена услуга: качество, срок, съдействие и 
иновации.

8. РАЗНИ ВЪПРОСИ

8.1. Генералните директори на ГД AGRI и ГД SANTE ще представят F2F

Резултат: Координаторите решиха да поканят генералните директори на ГД AGRI 
и ГД SANTE да представят F2F на заседанието на комисията AGRI от 
11 юни. 

***

ПРИЛОЖЕНИЕ I

6.1. Принос на националния парламент на Италия относно преходните 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.

6.2. Доклад на Комисията до Европейския парламент, Съвета и  Сметната палата 
относно оценките за Изпълнителната агенция за потребителите, 
здравеопазването, селското стопанство и храните, 
Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия, Изпълнителната 
агенция за иновации и мрежи, Изпълнителната агенция за образование, 
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аудиовизия и култура, Изпълнителната агенция за научни изследвания и 
Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски 
съветCOM(2020)184, SWD(2020)73, SWD(2020)74, SWD(2020)75, SWD(2020)76, 
SWD(2020)77, SWD(2020)78.

6.3. Proposta di risoluzione sull'istituzione di un fondo specifico per il finanziamento e il 
supporto al settore vitivinicolo europeo in seguito alle perdite causate dalla crisi della 
Covid-19 - Elena Lizzi, Marco Campomenosi - B9 0153/2020

6.4. Становище от парламента на Франция, с което се иска да бъдат засилени 
извънредните мерки за ОСП с цел справяне с последствията от пандемията от 
COVID-19 и да се потвърди обективният приоритет на целите по ОСП пред 
европейските правила относно конкуренцията

6.5. Работен документ на службите на Комисията за 2019 г. относно годишното 
изследване относно тежестта – опитите на ЕС да опрости законодателството – 
SWD(2020)81

6.6. Становище от Сената на Френската република относно европейския 
законодателен акт в областта на климата 

6.7. Предложение за решение на Съвета за определяне на позицията, която да се заеме 
от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет, създаден със 
Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна 
енергия, по отношение на приемането на решение за изменение на 
Споразумението – COM(2020)195

6.8. Решения на инвестиционния комитет на ЕФСИ от май 2020 г. и докладване 
относно изменението на споразумението за ЕФСИ 

6.9. Решения на инвестиционния комитет на ЕФСИ – проекти, които преди това са 
били предмет на споразумение за поверителност

6.10. Мотивирано становище относно COM(2020)80 final (европейския законодателен 
акт в областта на климата), приет от комисията по въпросите на ЕС към 
Федералния съвет на Австрия на нейното заседание от 6 май 2020 г. 

***

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Комисията по земеделие и развитие на селските райони:

по отношение на члена на Комисията Януш Войчеховски (въпроси, засягащи ГД AGRI)

1. отбелязва пакета от мерки във връзка с COVID-19, приет от Комисията в отговор на 
кризата, като най-малката първа стъпка в правилната посока, така че да бъде 
призната ключовата роля на земеделските стопани от ЕС в гарантирането на 

file://epadesres/LEG_ACTS_AGRI/AGRI/PV/1207/epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0184
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0073
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0074
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0075
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0076
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0077
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0078
file://epadesres/public/seance_pleniere/textes_deposes/prop_resolution/2020/0153
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2020/0081
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/PUBLIC/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0080
file://epadesres/public/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2020/0195
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продоволствена сигурност и здравословна околна среда за гражданите на ЕС;  
изразява дълбоко съжаление, че всички тези мерки взети заедно, както и 
изключително ниският бюджетен принос, въобще не се доближават до това, което е 
необходимо, за да се помогне на земеделските стопани, изправени пред настоящите 
предизвикателства, и да се гарантира, че хранителният сектор ще продължи да бъде 
стабилен и ефективен;  призовава за допълнителна подкрепа, която да позволи на 
европейските земеделски стопани да се изправят пред непосредствените проблеми и 
да продължат в средносрочен и дългосрочен план своята жизненоважна дейност за 
производство на питателна и устойчива храна; 

2. приветства общото потвърждение на значението на наличната пряка подкрепа и 
пазарни инструменти в предложенията за ОСП след 2020 г., с някои уточнения, и 
особено новия независим резерв за извънредни ситуации, проектиран да бъде по-
ефективен;  призовава за широк набор от мерки, предвидени в рамките на новата 
ОСП за подкрепа на земеделските стопани в прехода към по-устойчиво земеделие с 
по-рядко използване на ресурси и по-често използване на иновативни и 
алтернативни земеделски практики;  приветства намерението на Комисията да 
опрости ОСП; 

3. отбелязва с одобрение намерението на Комисията да внесе преразгледано 
предложение за МФР, в което е взето предвид, че въпреки безпрецедентните 
обстоятелства, произтичащи от извънредното положение във връзка с COVID-19, 
доставките на хранителни продукти за гражданите на ЕС продължават да се 
осъществяват в достатъчно големи количества благодарение на земеделските 
стопани и хранителната промишленост на ЕС; настоятелно призовава Комисията да 
упражни натиск бюджетът за ОСП да бъде увеличен или поне поддържан на 
сегашното му ниво, като счита, че същевременно земеделските стопани трябва да 
бъдат стимулирани да предоставят обществени блага;  отхвърля напълно 
ренационализацията на ОСП, която би имала неблагоприятно въздействие върху 
единния пазар;  приветства споразумението, постигнато в комисията AGRI и 
одобрено на пленарно заседание, във връзка с Преходния регламент, с което се 
гарантира, че ОСП и плащанията на земеделските стопани ще продължат по време 
на преходния период, и подчертава важността на своевременно сключване на 
споразумение между съзаконодателите, с което да се постигне регулаторна 
сигурност за сектора; 

4. изразява съжаление, че Комисията е взела решението да приеме стратегията „От 
фермата до трапезата“ точно през този период, тъй като смята, че преди да бъде 
въведена нова инициатива в областта на политиката, която ще окаже съществено 
въздействие върху селското стопанство на ЕС, жизненоважно е всички усилия 
понастоящем да бъдат съсредоточени, за да се гарантира, че селскостопанската 
хранителна система ще продължи да бъде източник на продоволствена сигурност по 
време на пандемията от COVID-19;  счита, че също така е от изключителна важност 
Парламентът да има възможност надлежно да разглежда предложенията в областта 
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на законодателството, които ще произтекат от стратегията „От фермата до 
трапезата“; подчертава значението на програмата за научни изследвания и иновации 
„Хоризонт Европа“ за засилване на продоволствената сигурност и за стимул на 
устойчивостта на селското стопанство на ЕС в икономически, екологичен и социален 
план; напълно подкрепя предложението на Комисията през следващия финансов 
период да бъдат отделени 10 милиарда евро за научни изследвания в областта на 
селското стопанство и храните; изразява убеждение, че цифровизацията на селското 
стопанство на ЕС във висшия интерес на земеделските стопани и техните среди ще 
бъде ключов фактор за ускорението на прехода към по-устойчиво селско стопанство;  
подчертава необходимостта от стабилна хранителна система, включваща различни 
средства за доставка на хранителни продукти до потребителите, включително 
местни пазари и къси вериги на доставки;  приветства факта, че Комисията набляга 
на стимулирането на устойчивото икономическо развитие на биологичното 
земеделие в ЕС; приветства намерението да се търсят начини да се подобри 
етикетирането за произхода на хранителните продукти, за да бъдат потребителите 
по-добре информирани; 

5. подчертава важността на предстоящата дългосрочна визия за селските райони и на 
консултацията с техните жители, както и с техните местни и регионални органи, 
която ще започне след лятото, с цел да се повиши осведомеността по отношение на 
проблемите и въпросите в тези райони; 

6. счита, че споразуменията за свободна търговия могат да генерират по-голяма 
икономическа активност и да създадат заетост, но настоятелно призова Комисията 
надлежно да признае и отрази чувствителността на някои сектори/продукти в 
търговските преговори и да гарантира наличността на укрепен предпазен механизъм, 
гарантиращ еднакви условия на конкуренцията между земеделските стопани в ЕС и 
тези в другите части на света;  напомня на Комисията призива от страна на 
Парламента за ускорено развитие на европейската стратегия за протеините, с която 
да се намали силната зависимост на Европа по отношение на вносни протеини; 

по отношение на члена на Комисията Стела Кириакиду (въпроси, засягащи ГД SANTE):

7. отбелязва, че на земеделските стопани трябва да се предостави алтернатива на 
химическите пестициди и торове на достъпна цена;  счита, че иновативните методи 
за култивиране на растения могат да се превърнат в алтернативен начин за 
гарантиране на достатъчно големи производствени количества и на засилена 
продоволствена сигурност, като същевременно гарантират и най-високо ниво на 
безопасност на храните;  

8. счита, че потребителите в ЕС имат правото на изчерпателна информация и 
подчертава важността да има прозрачна система за етикетиране на хранителните 
продукти;  подчертава, че високите стандарти на ЕС за производството на 



PE653.755v02-00 10/17 PV\1207785BG.docx

BG

хранителни продукти следва да се прилагат и по отношение на храните, внесени от 
трети страни, тъй като в противен случай земеделските стопани от ЕС ще бъдат 
поставени в неблагоприятно положение;

9. приветства намерението от страна на Комисията хуманното отношение към 
животните да бъде предвидено в нейната стратегия „От фермата до трапезата“; 
подчертава, че Парламентът, в хода на изпълнението на своя доклад от 2019 г. 
относно транспортирането на животни, е призовал Комисията да изготви нова 
стратегия за хуманното отношение към животните за 2020 – 2024 г.;  настоятелно 
призовава Комисията, в хода на своята оценка на стратегията за хуманно отношение 
към животните да разгледа различни начини за гарантиране на ефективното и 
уеднаквено правоприлагане на настоящото законодателство на ЕС в областта на 
хуманното отношение към животните, особено по отношение на транспортирането 
на животни;

10. счита, че предвид трудностите, пред които земеделските стопани са изправени 
вследствие на извънредното положение във връзка с COVID-19, Зеленият пакт и 
неговата стратегия „От фермата до трапезата“ следва да предложат, по-конкретно, 
реална възможност за земеделските стопани да извлекат полза в икономическо 
отношение от интегрирането на принципа на устойчивост и добро здраве навсякъде 
по веригата за хранителни доставки. 

***

ПРИЛОЖЕНИЕ III

АКТУАЛИЗИРАН ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА ОТ ЯНУАРИ ДО ДЕКЕМВРИ 2020 
г.

януари – май 2020 г. юни – декември 2020 г.

6 януари, понеделник, 15.00 − 18.30 ч.

22 януари, сряда, 9.00 − 12.30 ч.
22 януари, сряда, 14.30 − 18.30 ч.
23 януари, четвъртък, 9.00 − 12.30 ч.

2 юни, вторник, 9.00 – 11.00 ч.

11 юни, четвъртък, 9.00 – 11.00 ч. и 
17:30 – 18.00 ч.

23 юни, вторник, 10.00 – 12.00 ч. и 
18.00 – 18.45 ч. (очаква се 
потвърждение)
23 юни, вторник, 14.00 –16.00 ч. 
(коорд.) очаква се потвърждение

17 февруари, понеделник, 15.00 – 18.30 ч.
18 февруари, вторник, 9.00 – 12.30 ч.
18 февруари, вторник, 14.30 – 18.30 ч.

6 юли, понеделник, 9.00 – 11.00 ч. и 
17.30 – 18.00 ч. (очаква се 
потвърждение)

15 юли, сряда, 9.00 − 11.00 ч.
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15 юли, сряда, 14.00 – 16.00 ч. (коорд.) 
очаква се потвърждение

31 август, понеделник, 15.00 – 18.30 ч.
1 септември, вторник, 9.00 – 12.30 ч.
1 септември, вторник, 14.30 – 18.30 ч.

15 април, сряда, 15.00 − 17.00 ч.

28 април, вторник, 9.00 – 9.30 ч.
28 април, вторник, 17.00 – 18.30 ч.

30 април, четвъртък, 10.00 – 12.00 ч.

12 октомври, понеделник, 15.00 – 
18.30 ч.

28 октомври, сряда, 9.00 − 12.30 ч.
28 октомври, сряда, 14.30 − 18.30 ч.
29 октомври, четвъртък, 9.00 − 12.30 ч.

7 май, четвъртък, 9.00 – 11.00 ч.

11 май, понеделник, 17.00 – 19.00 ч.

20 май, сряда, 15.00 − 17.00 ч.

26 май, вторник, 10.00 – 12.00 ч. и 18.00 – 
18.45 ч. 

9 ноември, понеделник, 15.00 – 18.30 
ч.

30 ноември, понеделник, 15.00 – 18.30 
ч.
1 декември, вторник, 9.00 – 12.30 ч.
1 декември, вторник, 14.30 – 18.30 ч.

7 декември, понеделник, 15.00 − 18.30 
ч.

10. Разни въпроси

Няма.

11. Следващи заседания
 2 юни 2020 г., 9.00 – 11.00 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.28 ч.

* * *
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Резултати от поименните гласувания

Съдържание

1. Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб..................13
(засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен 
мащаб) – окончателно гласуване на проекта на ..................................................................13
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1. Ролята на ЕС за опазване и възстановяване на горите в световен мащаб
(засилване на действията на ЕС за опазване и възстановяване на горите в 

световен мащаб) – окончателно гласуване на проекта на
измененото становище

1.1. Окончателно гласуване

31 +
ECR Mazaly Aguilar, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

GUE/NGL Manuel Bompard, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp

NI Dino Giarrusso

RENEW Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Jérémy Decerle, Martin Hlavacek, Elsi Katainen,

Ulrike Müller, Hilde Vautmans

S&D Clara Aguilera, Eric Andrieu, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Adrian-Dragoş Benea,

Isabel Carvalhais, Paolo De Castro, Juozas Olekas, Pina Picierno, Marc Tarabella

VERTS/ALE Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Pär Holmgren, Bronis Ropė, Sarah Wiener

13 −
ID Ivan David

PPE Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Jaroslaw Kalinowski,

Norbert Lins, Marlene Mortler, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine

Schneider, Annie Schrijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

4 0
ECR Bert-Jan Ruissen

ID Mara Bizzotto, Angelo Ciocca

PPE Anne Sander

Поправки на вот и намерения за гласуване

+  

−  

0  
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ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
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Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Franc Bogovič, Manuel Bompard, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Balázs Hidvéghi, Pär Holmgren, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew 
Kuźmiuk, Christine Schneider, Sylwia Spurek, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić, Michaela Šojdrová, Hilde Vautmans

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE
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NI
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