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ЛЕГЕНДА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ
* процедура на консултация
** I процедура на сътрудничество, първо четене
** II процедура на сътрудничество, второ четене
*** одобрение
***I процедура на съвместно вземане на решение, първо четене
***II процедура на съвместно вземане на решение, второ четене
***III процедура на съвместно вземане на решение, трето четене
(Посочената процедура се базира на предложеното от Комисията правно основание.)

УКАЗАНИЯ ОТНОСНО ВРЕМЕТО ЗА ГЛАСУВАНЕ
Освен ако е указано обратното, докладчиците  уведомяват писмено председателството относно своята позиция
по измененията.

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ
AFET Комисия по външни работи
DEVE Комисия по развитие
INTA Комисия по международна търговия
BUDG Комисия по бюджети
CONT Комисия по бюджетен контрол
ECON Комисия по икономически и парични въпроси
EMPL Комисия по заетост и социални въпроси
ENVI Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
IMCO Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
TRAN Комисия по транспорт и туризъм
REGI Комисия по регионално развитие
AGRI Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH Комисия по рибно стопанство
CULT Комисия по култура и образование
JURI Комисия по правни въпроси
LIBE Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
AFCO Комисия по конституционни въпроси
FEMM Комисия по правата на жените и равенството между половете
PETI Комисия по петиции

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ
PPE-DE Група на Европейската народна партия (Християндемократи) и Европейските демократи
PSE Група на социалистите в Европейския парламент
ALDE Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
UEN Група на Съюза за Европа на нациите
Verts/ALE Група на Зелените/Европейски свободен алианс
GUE/NGL Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица
IND/DEM Група Независимост/Демокрация
ITS Група Идентичност, традиция, суверенитет
NI Независими членове
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ПРОТОКОЛ 

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието
Заседанието бе открито в 9.00 ч.

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от парламентарни комисии

1.1) доклади

- * Доклад относно свикването на междуправителствена конференция (МПК): становище на
Европейския парламент (член 48 от Договора за Европейския съюз) (11222/2007 - C6-
0206/2007 - 2007/0808(CNS)) – Комисия AFCO - Докладчик: Jo Leinen (A6-0279/2007)

3. Трансфер на бюджетни кредити
Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 14/2007 (C6-0148/2007 - SEC(2007)0560) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за съвкупен трансфер
на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25
юни 2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

° 
° ° ° 

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 16/2007 (C6-0164/2007 - SEC(2007)0674) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за съвкупен трансфер
на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25
юни 2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

° 
° ° ° 

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 17/2007 (C6-0165/2007 - SEC(2007)0675) .
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След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за съвкупен трансфер
на бюджетни кредити, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент от 25
юни 2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

° 
° ° ° 

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 19/2007 (C6-0189/2007 - SEC(2007)0677) .

Тя даде благоприятно становище по трансфера на бюджетни кредити, в съответствие с член
24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25.06.2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

° 
° ° ° 

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 20/2007 (C6-0167/2007 - SEC(2007)0678) .

Тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24,
параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

° 
° ° ° 

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 23/2007 (C6-0194/2007 - SEC(2007)0681) .

Тя даде разрешение за съвкупен трансфер на бюджетни кредити, в съответствие с член 24,
параграфи 2 и 3 от Финансовия регламент от 25 юни 2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

° 
° ° ° 

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 24/2007 (C6-0192/2007 - SEC(2007)0682) .

Тя даде благоприятно становище по трансфера на бюджетни кредити, в съответствие с член
24, параграф 2 от Финансовия регламент от 25.06.2002 г., изменен на 13.12.2006 г.

4. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, на
демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на
внесените предложения за резолюции)
Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за
провеждането на такива разисквания, на основание член 115 от Правилника за дейността, по
следните предложения за резолюции:

I. Хуманитарното положение на иракските бежанци

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Frédérique Ries, Marios Matsakis и Thierry
Cornillet, от името на групата ALDE, относно положението на иракските бежанци и
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вътрешно изселените лица (B6-0291/2007),

- André Brie, Marco Rizzo и Tobias Pflüger, от името на групата GUE/NGL, относно
хуманитарното положение на иракските бежанци (B6-0295/2007),

- Laima Liucija Andrikienė, Charles Tannock, Bernd Posselt и Eija-Riitta Korhola, от името на
групата PPE-DE, относно хуманитарното положение на иракските бежанци (B6-0299/2007),

- Paulo Casaca, Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Elena Valenciano Martínez-Orozco
и Javier Moreno Sánchez, от името на групата PSE, относно положението на иракските
бежанци и вътрешно изселените лица (B6-0300/2007),

- Angelika Beer, Joost Lagendijk, Raül Romeva i Rueda и Hélène Flautre, от името на групата
Verts/ALE, относно положението на иракските бежанци и вътрешно изселените лица (B6-
0303/2007),

- Roberta Angelilli, от името на групата UEN, относно хуманитарното положение на
иракските бежанци (B6-0308/2007).

II. Нарушаване на правата на човека в Приднестровието (Молдова)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato и Marios Matsakis, от името на групата ALDE,
относно нарушаването на правата на човека в Приднестровието и необходимостта от
подкрепа на ЕС за преодоляване на безизходното състояние на конфликта в този регион на
Република Молдова (B6-0292/2007),

- Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Zdzisław Zbigniew Podkański, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese
Vaidere, Janusz Wojciechowski, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński и Mieczysław Edmund
Janowski, от името на групата UEN, относно нарушаването на правата на човека в
Приднестровието (Молдова) (B6-0293/2007),

- Helmuth Markov, от името на групата GUE/NGL, относно нарушаването на правата на
човека в Приднестровието (Молдова) (B6-0296/2007),

- Roberta Alma Anastase, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock, Ovidiu Victor Ganţ,
Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian-Jean Marinescu, Maria Petre и Radu Ţîrle, от името на групата
PPE-DE, относно нарушаването на правата на човека в Приднестровието и необходимостта
от подкрепа на ЕС за преодоляване на безизходното състояние на конфликта в този регион
на Република Молдова (B6-0298/2007),

- Marianne Mikko, Pasqualina Napoletano, Hannes Swoboda, Raimon Obiols i Germà, Dan
Mihalache и Jan Marinus Wiersma, от името на групата PSE, относно нарушаването на правата
на човека в Приднестровието и необходимостта от подкрепа на ЕС за преодоляване на
безизходното състояние на конфликта в този регион на Република Молдова (B6-0302/2007),

- Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, относно нарушаването на правата на
човека в Приднестровието и необходимостта от подкрепа на ЕС за преодоляване на
безизходното състояние на конфликта в този регион на Република Молдова (B6-0304/2007).

III. Правата на човека във Виетнам

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Marco Cappato, Marios Matsakis, Jules Maaten и Frédérique Ries,
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от името на групата ALDE, относно Виетнам (B6-0290/2007),

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно Виетнам (B6-0294/2007),

- Bernd Posselt, Charles Tannock и Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, относно
правата на човека във Виетнам (B6-0297/2007),

- Pasqualina Napoletano и Marc Tarabella, от името на групата PSE, относно Виетнам (B6-
0301/2007),

- Frithjof Schmidt, от името на групата Verts/ALE, относно Виетнам (B6-0305/2007),

- Gintaras Didžiokas, Hanna Foltyn-Kubicka, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan и
Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, относно правата на човека във
Виетнам (B6-0306/2007).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 142 от Правилника за дейността.

5. Пълно изграждане на вътрешния пазар на пощенските услуги в
Общността ***I (разискване)
Доклад по предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Директива 97/67/ЕО относно пълното изграждане на вътрешния пазар на пощенските
услуги в Общността [COM(2006)0594 - C6-0354/2006 - 2006/0196(COD)] - Комисия по
транспорт и туризъм. Докладчик: Markus Ferber (A6-0246/2007)

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Markus Ferber представи доклада.

Изказаха се: Pervenche Berès (докладчик по становището на комисията ECON), Stephen
Hughes (докладчик по становището на комисията EMPL), Hannes Swoboda (докладчик по
становището на комисията ITRE), Markus Pieper (докладчик по становището на комисията
REGI), Marianne Thyssen, от името на групата PPE-DE, Brian Simpson, от името на групата
PSE, Luigi Cocilovo, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата UEN, Eva
Lichtenberger, от името на групата Verts/ALE, Francis Wurtz, от името на групата GUE/NGL,
Michael Henry Nattrass, от името на групата IND/DEM, Luca Romagnoli, от името на групата
ITS, Alessandro Battilocchio, независим член на ЕП, Mathieu Grosch, Inés Ayala Sender, Dirk
Sterckx, Seán Ó Neachtain, Pierre Jonckheer, Erik Meijer, Johannes Blokland, Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou, Saïd El Khadraoui и Nathalie Griesbeck.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gérard ONESTA
Заместник-председател

Изказаха се: Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Joost Lagendijk, Patrick Louis, Corien Wortmann-
Kool, Robert Navarro, Jeanine Hennis-Plasschaert, Claude Turmes, Etelka Barsi-Pataky, Alain
Hutchinson, Ona Juknevičienė, Christine De Veyrac, Zita Gurmai, Olle Schmidt, Astrid Lulling,
Emanuel Jardim Fernandes, Reinhard Rack, Nicole Fontaine и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.10 от протокола от 11.07.2007 г.

Изказа се Reinhard Rack, за да изрази съжалението си по повод на отсъствието на Съвета.
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6. Политика в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла
книга (разискване)
Доклад относно политика в областта на финансовите услуги (2005–2010 г.) – Бяла книга
[2006/2270(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Ieke van den
Burg (A6-0248/2007)

Ieke van den Burg представи доклада.

Изказа се Charlie McCreevy (член на Комисията).

Изказаха се: Jean-Paul Gauzès (докладчик по становището на комисията JURI), Othmar Karas,
от името на групата PPE-DE, Pervenche Berès, от името на групата PSE, Margarita
Starkevičiūtė, от името на групата ALDE, и Sahra Wagenknecht, от името на групата
GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luisa MORGANTINI
Заместник-председател

Изказаха се: John Whittaker, от името на групата IND/DEM, Petre Popeangă, от името на
групата ITS, Gunnar Hökmark, Harald Ettl, Sharon Bowles, Alexander Radwan, Antolín Sánchez
Presedo и Charlie McCreevy.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.12 от протокола от 11.07.2007 г.

7. Модернизиране на трудовото право с цел посрещане на
предизвикателствата на 21-ви век (разискване)
Доклад за осъвременяване на трудовото законодателство с цел посрещане на
предизвикателствата на 21-ви век [2007/2023(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси.
Докладчик: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007)

Jacek Protasiewicz представи доклада.

Изказа се Vladimír Špidla (член на Комисията).

Изказаха се: Donata Gottardi (докладчик по становището на комисията ECON), Mia De Vits
(докладчик по становището на комисията IMCO), Kartika Tamara Liotard (докладчик по
становището на комисията FEMM), José Albino Silva Peneda, от името на групата PPE-DE,
Ole Christensen, от името на групата PSE, Luigi Cocilovo, от името на групата ALDE, Jan
Tadeusz Masiel, от името на групата UEN, Elisabeth Schroedter, от името на групата
Verts/ALE, Roberto Musacchio, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името
на групата IND/DEM, и Roger Helmer, независим член на ЕП.

Поради настъпване на времето за гласуване, разискванията се преустановяват в този момент.

Разискванията ще бъдат възобновени в 15.00 ч. (точка 13).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател
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8. Време за гласуване
Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни
гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

8.1. Избиране на заместник-председател на Европейския парламент
(гласуване)
Следващата точка в дневния ред бе избирането на заместник-председател, който ще заеме
мястото на Pierre Moscovici, което е освободено вследствие на подаването на неговата
оставка, считано от 26.06.2007 г. 

Председателят обяви, че е получил от групата РSE кандидатурата на Martine Roure.

Тъй като Martine Roure е единственият кандидат, председателят предложи на Асамблеята да
пристъпи към гласуване чрез акламация, в съответствие с член 12, параграф 1 от Правилника
за дейността.

Парламентът отбеляза съгласието си с това предложение.

Асамблеята избра Martine Roure чрез акламация.

Председателят обяви Martine Roure за заместник-председател на Европейския парламент и я
поздрави за избирането й. В съответствие с член 17, параграф 1 от Правилника за дейността,
тя зае, по реда на старшинство, мястото на предишния заместник-председател.

8.2. Искане за консултиране с Комитета на регионите относно
Доброволен принос към икономическото и социално сближаване (член
118 от Правилника за дейността) (гласуване)
Искане за консултиране с Комитета на регионите относно Доброволен принос към
икономическото и социално сближаване

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

одобрява се

8.3. Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране ЕО-Алжир
(допълнителен протокол) *** (член 131 от Правилника за дейността)
(гласуване)
Препоръка за предложението за решение на Съвета относно сключването на протокол към
Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и
нейните държави-членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от
друга страна, за да се вземе предвид присъединяването към Европейския съюз на Чешката
република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва,
Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката
република [08937/2007 - COM(2006)0765 - C6-0153/2007 - 2006/0254(AVC)] - Комисия по
външни работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0274/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ
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приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0291)

Парламентът дава, следователно, своето одобрение.

8.4. Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Молдова
(присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските
общности и техните държави-членки от една страна и Република Молдова от друга страна, за
да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския
съюз [COM(2007)0009 - C6-0103/2007 - 2007/0003(CNS)] - Комисия по външни работи.
Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0224/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0292)

8.5. Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Украйна
(присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските
общности и техните държави-членки, от една страна, и Украйна, от друга страна, за да се
вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
[COM(2007)0007 - C6-0102/2007 - 2007/0004(CNS)] - Комисия по външни работи. Докладчик:
Jacek Saryusz-Wolski (A6-0216/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0293)

8.6. Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Армения
(присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските
общности и техните държави-членки от една страна и Република Армения от друга страна, за
да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския
съюз [COM(2007)0113 - C6-0161/2007 - 2007/0041(CNS)] - Комисия по външни работи.
Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0254/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 
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(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0294)

8.7. Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Азербайджан
(присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските
общности и техните държави-членки от една страна и Република Азербайджан от друга
страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към
Европейския съюз [COM(2007)0114 - C6-0160/2007 - 2007/0040(CNS)] - Комисия по външни
работи. Докладчик: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0255/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0295)

8.8. Споразумение за партньорство и сътрудничество ЕО-Грузия
(присъединяване на България и Румъния към ЕС) * (член 131 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад за предложението за решение на Съвета и на Комисията относно сключване на
Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските
общности и техните държави-членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, за да се
вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към Европейския съюз
[COM(2007)0098 - C6-0162/2007 - 2007/0046(CNS)] - Комисия по външни работи. Докладчик:
Jacek Saryusz-Wolski (A6-0256/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0296)

8.9. Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26 юли
1995 г. за използването на информационни технологии за митнически
цели * (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и
Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за
Европейския съюз, за използването на информационни технологии за митнически цели
[COM(2007)0211 - C6-0168/2007 - 2007/0079(CNS)] - Комисия по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jean-Marie Cavada (A6-0265/2007)
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(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0297)

8.10. Пряко застраховане, различно от животозастраховането
(изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (член 131 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 92/49/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно
от животозастраховането, относно изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията
[COM(2006)0924 - C6-0009/2007 - 2006/0289(COD)] - Комисия по икономически и парични
въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A6-0237/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ и ПРОЕКТ НА
ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Pervenche Berès (докладчик) направи декларация по реда на член 131, параграф 4 от
Правилника за дейността и оттегли първата част на изменението на компетентната комисия.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0298)

8.11. Предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни
книжа (изпълнителни правомощия, предоставени на Комисията) ***I (член
131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 85/611/ЕИО на Съвета относно координирането на законовите,
подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно
инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) относно изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията [COM(2006)0926 - C6-0010/2007 - 2006/0293(COD)] - Комисия
по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche Berès (A6-0239/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0299)

P6_PV(2007)07-10 PE 392.943 - 13
BG



8.12. Презастраховане (изпълнителни правомощия, предоставени на
Комисията) ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2005/68/ЕО, свързана с презастраховането, по отношение на
изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията [COM(2006)0905 - C6-0017/2007 -
2006/0280(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Pervenche
Berès (A6-0238/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Pervenche Berès (докладчик) направи декларация по реда на член 131, параграф 4 от
Правилника за дейността и оттегли изменението на компетентната комисия.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0300)

8.13. Нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД)
***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на нова статистическа класификация на продуктите по дейности (КПД) и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 3696/93 на Съвета [COM(2006)0655 - C6-0376/2006 -
2006/0218(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Guntars Krasts
(A6-0242/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА
ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0301)

8.14. Организация на извадково изследване на работната сила в
Общността ***I (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Регламент на Съвета (ЕО) № 577/98 относно организацията на извадково изследване на
работната сила в Общността [COM(2006)0565 - C6-0326/2006 - 2006/0180(COD)] - Комисия
по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jan Andersson (A6-0181/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА
ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ
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Jan Andersson (докладчик) направи декларация по реда на член 131, параграф 4 от
Правилника за дейността и отбеляза, че изменения 1-3 на компетентната комисия се
оттеглят.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0302)

8.15. Етикетиране на офисното оборудване съобразно с енергийната
ефективност (преработено) ***I (член 131 от Правилника за дейността)
(гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
общностна програма за етикетиране съобразно с енергийната ефективност на офисното
оборудване (преработено) [COM(2006)0576 - C6-0329/2006 - 2006/0187(COD)] - Комисия по
промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Nikolaos Vakalis (A6-0234/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА
ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

Nikolaos Vakalis (докладчик) прави изказване на основание член 131, параграф 4 от
Правилника за дейността.

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0303)

8.16. Конвенция на ООН за Професионален кодекс на линейни
конференции (отмяна на Регламент (ЕИО) № 954/79 на Съвета) ***I (член
131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета,
отменящ Регламент (ЕИО) № 954/79 относно ратификацията от държавите-членки на, или
тяхното присъединяване към Конвенцията на ООН за Професионален кодекс на линейни
конференции [COM(2006)0869 - C6-0059/2007 - 2006/0308(COD)] - Комисия по
икономически и парични въпроси. Докладчик: Corien Wortmann-Kool (A6-0258/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0304)

8.17. Риболовна дейност в Антарктика * (член 131 от Правилника за
дейността) (гласуване) 
Доклад по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №
601/2004 на Съвета от 22 март 2004 г. за определяне на някои контролни мерки за
риболовната дейност в зоната, обхваната от Конвенцията за опазване на живите морски
ресурси на Антарктика, и за отмяна на Регламенти (ЕИО) № 3943/90, (ЕО) № 66/98 и (ЕО) №
1721/1999 [COM(2006)0867 - C6-0054/2007 - 2007/0001(CNS)] - Комисия по рибно
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стопанство. Докладчик: Rosa Miguélez Ramos (A6-0213/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА, ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ и ПРОЕКТ НА
ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0305)

8.18. Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26
юли 1995 г. за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция
за Европол)* (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно препоръката за решение на Съвета относно присъединяването на България и
Румъния към Конвенцията от 26 юли 1995 г., приета на основание член К.3 от Договора за
Европейския съюз, за създаване на Европейска полицейска служба (Конвенция за Европол)
[COM(2007)0215 - C6-0169/2007 - 2007/0076(CNS)] - Комисия по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Genowefa Grabowska (A6-0260/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0306)

8.19. Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията за
взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 29 май 2000 г. * (член
131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно препоръката за приемане на решение на Съвета относно присъединяването
на България и Румъния към установената от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за
Европейски съюз Конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 29 май 2000
г. между държавите-членки на Европейския съюз [COM(2007)0213 - C6-0158/2007 -
2007/0080(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.
Докладчик: Genowefa Grabowska (A6-0261/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0307)

8.20. Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 17
юни 1998 г. за лишаване от право на управление на МПС * (член 131 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно препоръката за приемане на решение на Съвета относно присъединяването
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на България и Румъния към Конвенцията от 17 юни 1998 г., приета на основание член К.3 от
Договора за Европейския съюз, за лишаване от правоуправление на ППС [COM(2007)0214 -
C6-0155/2007 - 2007/0075(CNS)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи. Докладчик: Genowefa Grabowska (A6-0269/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0308)

8.21. Присъединяване на България и Румъния към Конвенцията от 26
май 1997 г. за борба с корупцията */***I (член 131 от Правилника за
дейността) (гласуване) 
Доклад относно препоръката за решение на Съвета за присъединяването на България и
Румъния към Конвенцията от 26 май 1997 г., приета на основание член К.3, параграф 2, буква
в) от Договора за Европейския съюз, за борбата с корупцията, в която участват длъжностни
лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите-членки на Европейския
съюз [COM(2007)0218 - C6-0156/2007 - 2007/0072(CNS)] - Комисия по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jörg Leichtfried (A6-0272/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0309)

8.22. „Поправки“ (нов член 204а в Правилника за дейността на
Европейския парламент) (член 131 от Правилника за дейността)
(гласуване) 
Доклад за добавяне на нов член 204а относно „Списъци на грешки“ в Правилника за
дейността на Европейския парламент [2005/2041(REG)] - Комисия по конституционни
въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A6-0229/2007)

(Квалифицирано мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0310)

Новата разпоредба ще влезе в сила на първия ден от следващата месечна сесия.
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8.23. Прилагане и тълкуване на правилника (изменение на член 201 от
Правилника за дейността на Европейския парламент) (член 131 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад за изменение на член 201 от Правилника за дейността на Европейския парламент
относно прилагането или тълкуването на Правилника за дейността [2006/2192(REG)] -
Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Richard Corbett (A6-0230/2007)

(Квалифицирано мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0311)

Новата разпоредба ще влезе в сила на първия ден от следващата месечна сесия.

8.24. Запитване относно имунитета и привилегиите на Alessandra
Mussolini (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад по искане за консултация относно имунитета и привилегиите на Alessandra Mussolini
[2006/2301(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Klaus-Heiner Lehne (A6-
0251/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0312)

8.25. Искане за защита на имунитета и привилегиите на Ashley Mote (член
131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно искане за запазване на имунитета и привилегиите на Ashley Mote [2007/2122
(IMM)] - Комисия по правни въпроси. Докладчик: Francesco Enrico Speroni (A6-0250/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0313)

8.26. Проект на коригиращ бюджет № 4/2007 (член 131 от Правилника за
дейността) (гласуване) 
Доклад относно проекта на коригиращ бюджет № 4/2007 на Европейския съюз за
финансовата 2007 година [10966/2007 – C6 0195/2007 – 2007/2072(BUD)] - Комисия по
бюджети. Докладчик: James Elles (A6-0268/2007)
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(Квалифицирано мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0314)

8.27. Разходи за превод (член 131 от Правилника за дейността)
(гласуване) 
Доклад за Специален доклад № 9/2006 на Европейската сметна палата относно разходите за
превод на Комисията, Европейския парламент и Съвета [2007/2077(INI)] - Комисия по
бюджетен контрол. Докладчик: Alexander Stubb (A6-0215/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0315)

8.28. Намаляване на административните разходи, наложени от
законодателството (член 131 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад за намаляване на административните разходи, наложени от законодателството
[2005/2140(INI)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Jan Mulder (A6-0275/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P6_TA(2007)0316)

8.29. Приложимо право към извъндоговорни задължения (“Рим II”) ***III
(гласуване) 
Доклад относно съвместен проект, одобрен от помирителния комитет, на регламент на
Европейския парламент и на Съвета относно приложимото право към извъндоговорни
задължения (“Рим II”) - [PE-CONS 3619/2007 - C6-0142/2007 - 2003/0168(COD)] - Делегация
на Европейския парламент в Помирителния комитет - Докладчик: Diana Wallis (A6-
0257/2007)

(за одобрение е необходимо обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0317)
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8.30. Програма за действие на Общността в областта на здравето (2007-
2013 г.) ***II (гласуване) 
Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета с оглед приемане на решение
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на втора Програма за действие на
Общността в областта на здравето (2007-2013 г.) [16369/2/2006 - C6-0100/2007 - 2005/0042
(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик:
Antonios Trakatellis (A6-0184/2007)

(Квалифицирано мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29) 

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА 

обявено за одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0318)

8.31. Пускане на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи живак
***II (гласуване) 
Препоръка за второ четене относно общата позиция на Съвета за приемане на директива на
Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 76/769/ЕИО на Съвета
относно ограниченията за пускането на пазара на някои измервателни уреди, съдържащи
живак [05665/1/2007 - C6-0114/2007 - 2006/0018(COD)] - Комисия по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: María Sornosa Martínez (A6-
0218/2007)

(Квалифицирано мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30) 

ОБЩА ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА 

Обявява се за приета (P6_TA(2007)0319)

8.32. Установяване на обща процедура за разрешение на добавки в
храни, хранителни ензими и ароматизанти за храни ***I (гласуване) 
Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на обща процедура за разрешение на хранителни добавки, хранителни ензими
и ароматични продукти за храни [COM(2006)0423 - C6-0258/2006 - 2006/0143(COD)] -
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa
Westlund (A6-0153/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0320)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ
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приема се (P6_TA(2007)0320)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Hartmut Nassauer, преди гласуването, относно списъка с вота на групата PPE-DE.

8.33. Добавки в храни ***I (гласуване) 
Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
хранителните добавки [COM(2006)0428 - C6-0260/2006 - 2006/0145(COD)] - Комисия по
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Åsa Westlund (A6-
0154/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0321)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0321)

8.34. Хранителни ензими ***I (гласуване) 
Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
хранителните ензими и за изменение на Директива 83/417/EИО на Съвета, Регламент (ЕО) №
1493/1999 г. на Съвета, Директива 2000/13/EО и Директива 2001/112/EО на Съвета [COM
(2006)0425 - C6-0257/2006 - 2006/0144(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве
и безопасност на храните. Докладчик: Avril Doyle (A6-0177/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0322)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0322)

8.35. Ароматизанти и някои хранителни съставки с ароматни свойства,
предназначени за употреба в или върху храни ***I (гласуване) 

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
ароматични продукти и някои хранителни съставки с ароматни свойства, предназначени за
употреба в или върху храни, и за изменение на Регламент (EИО) № 1576/89 на Съвета,
Регламент (EИО) № 1601/91 на Съвета, Регламент (EО) № 2232/96 и Директива 2000/13/EО
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[COM(2006)0427 - C6-0259/2006 - 2006/0147(COD)] - Комисия по околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните. Докладчик: Mojca Drčar Murko (A6-0185/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0323)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0323)

8.36. Сближаване на акцизните ставки върху алкохола и алкохолните
напитки * (окончателно гласуване)

Доклад по предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 92/84/ЕИО
относно сближаването на акцизните ставки за алкохол и алкохолни напитки [COM(2006)
0486 - C6-0319/2006 - 2006/0165(CNS)] - Комисия по икономически и парични въпроси.
Докладчик: Astrid Lulling (A6-0148/2007)

Разискването ще се състои на 22.05.2007 (точка 20 от протокола от 22.05.2007 г).

На заседанието си от 23 май 2007 г. Парламентът отхвърли предложението за директива
(точка 54 от протокола от 23.05.2007 г)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Изказаха се: Astrid Lulling (докладчик), която препоръча отхвърляне на измененията на
компетентната комисия,  както и доклада на комисията, и   Pervenche Berès (председател на
комисията ECON), относно това изказване.

отхвърля се

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

отхвърля се

(Законодателна резолюция, потвърждаваща отхвърлянето на предложението на Комисията, е
включена в „Приети текстове“ (P6_TA(2007)0324).)

8.37. Установяване и обозначаване на Европейската критична
инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване на
нейната защита * (гласуване) 
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Доклад по предложението за директива на Съвета относно установяването и обозначаването
на Европейската критична инфраструктура и оценяването на необходимостта от подобряване
на нейната защита [COM(2006)0787 - C6-0053/2007 - 2006/0276(CNS)] - Комисия по
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert
(A6-0270/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P6_TA(2007)0325)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0325)

8.38. Перспективи пред вътрешния пазар на газ и електроенергия
(гласуване)

Доклад относно перспективите за вътрешния пазар на газ и електроенергия [2007/2089(INI)] -
Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Alejo Vidal-Quadras (A6-
0249/2007)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0326)

Изказвания във връзка с гласуването:

- Alejo Vidal-Quadras (докладчик) представи устно изменение на изменение 2, което бе
одобрено.

8.39. Производство на рибно брашно и рибно масло (гласуване)
Доклад относно промишления риболов и производството на рибно брашно и рибно масло
[2004/2262(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Struan Stevenson (A6-0155/2005)

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P6_TA(2007)0327)

P6_PV(2007)07-10 PE 392.943 - 23
BG



° 
° ° ° 

Изказа се Åsa Westlund, която отбеляза, че е искала два пъти безрезултатно електронна
проверка по време на гласуването на следните доклади (A6-0153/2007 и  A6-0154/2007)
(Председателят прие това за сведение).

9. Свикване на междуправителствена конференция (краен срок за
внасяне на изменения)
Председателят обяви, че крайният срок за внасяне на изменения по доклада Leinen относно
свикване на междуправителствена конференция (A6-0279/2007) (точка 46 от ДР) е удължен
до вторник, 10.07.2007 г., 15.00 ч.

10. Обяснениe на вот
Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се
съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад María Sornosa Martínez - A6-0218/2007: Ivo Belet, Philip Claeys

Доклад Åsa Westlund - A6-0154/2007: Zuzana Roithová

Доклад Alejo Vidal-Quadras - A6-0249/2007: Markus Pieper

Доклад Jeanine Hennis-Plasschaert - A6-0270/2007: Hubert Pirker

11. Поправки на вот и намерения за гласуване
Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance
en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в
печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в
продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и
се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

(Заседанието, прекъснато в 13.10 ч., бе възобновено в 15.05 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Luigi COCILOVO
Заместник-председател

12. Одобряване на протокола от предишното заседание
Протоколът от предишното заседание бе одобрен.
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13. Модернизиране на трудовото право с цел посрещане на
предизвикателствата на 21-ви век (продължeние на разискването)
Доклад за осъвременяване на трудовото законодателство с цел посрещане на
предизвикателствата на 21-ви век [2007/2023(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси.
Докладчик: Jacek Protasiewicz (A6-0247/2007) 

Изказаха се: Thomas Mann, Jan Andersson, Elizabeth Lynne, Konrad Szymański, Ilda Figueiredo,
Ana Mato Adrover, Françoise Castex, Ona Juknevičienė, Mieczysław Edmund Janowski, Edit
Bauer, Joel Hasse Ferreira, Siiri Oviir, Andrzej Tomasz Zapałowski, Richard Falbr, Anneli
Jäätteenmäki, Wiesław Stefan Kuc, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Maria Matsouka, Janusz
Wojciechowski, Ria Oomen-Ruijten, Richard Howitt, Zita Pleštinská, Agnes Schierhuber, Monica
Maria Iacob-Ridzi, Tadeusz Zwiefka, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews и Vladimír Špidla
(член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mechtild ROTHE
Заместник-председател

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.13 от протокола от 11.07.2007 г.

14. Командироване на работници (разискване) 
въпрос за устен отговор (O-0041/2007) зададен от Jan Andersson, от името на комисията
EMPL, на Комисията: Командироването на работници (B6-0132/2007)

Jan Andersson разви въпроса, изискващ устен отговор.

Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Philip Bushill-Matthews, от името на групата PPE-DE, Anne Van Lancker, от
името на групата PSE, Anne E. Jensen, от името на групата ALDE, Elisabeth Schroedter, от
името на групата Verts/ALE, Mary Lou McDonald, от името на групата GUE/NGL, Thomas
Mann, Jean Louis Cottigny, Evelyne Gebhardt, Proinsias De Rossa и Vladimír Špidla.

Предложение за резолюция, внесено на основание член  108, параграф 5 от Правилника за
дейността, в заключение на разискванията:

- Jan Andersson, от името на комисията EMPL, sur la communication de la Commission
"Détachement de travailleurs dans le cadre de la prestation de services - en tirer les avantages et les
potentialités maximum tout en garantissant la protection des travailleurs" (B6-0266/2007).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.14 от протокола от 11.07.2007 г.

15. Бъдеща морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и
моретата (разискване)
Доклад за бъдещата морска политика на ЕС: Европейска визия за океаните и моретата
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[2006/2299(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Willi Piecyk (A6-0235/2007)

Willi Piecyk представи доклада.

Изказа се Joe Borg (член на Комисията).

Изказаха се: Satu Hassi (докладчик по становището на комисията ENVI), Jorgo Chatzimarkakis
(докладчик по становището на комисията ITRE), Struan Stevenson (докладчик по
становището на комисията РECH), Yiannakis Matsis (докладчик по становището на
комисията REGI), Luís Queiró, от името на групата PPE-DE, Paulo Casaca, от името на групата
PSE, Josu Ortuondo Larrea, от името на групата ALDE, Ian Hudghton, от името на групата
Verts/ALE, Georgios Toussas, от името на групата GUE/NGL, Johannes Blokland, от името на
групата IND/DEM, Jim Allister, независим член на ЕП, Corien Wortmann-Kool, Robert Navarro,
Anne E. Jensen, Marian-Jean Marinescu, Matthias Groote, Francesco Musotto, Riitta Myller, David
Casa, Jamila Madeira и Margie Sudre.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Manuel António dos SANTOS
Заместник-председател

Изказаха се: Richard Howitt, Rosa Miguélez Ramos, Emanuel Jardim Fernandes, Karin Jöns и Joe
Borg

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.3 от протокола от 12.07.2007 г.

16. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0133/2007).

Първа част

Въпрос 28 (Catherine Stihler): 
Günter Verheugen (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на
един уточняващ въпрос, зададен от Catherine Stihler.

Въпрос 26 (Brian Crowley): 
Vladimír Špidla (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос,
зададен от Brian Crowley.

Въпрос 27 (Olle Schmidt): 
Franco Frattini (заместник-председател на Комисията) отговори на въпроса, както и на
уточняващите въпроси, зададени от Olle Schmidt, Jörg Leichtfried и Jim Allister.

Втора част

Въпрос 29 (Stavros Arnaoutakis): 
Joe Borg (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси,
зададени от Stavros Arnaoutakis, Reinhard Rack и Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Въпрос 30 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): 
Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на един уточняващ
въпрос, зададен от Marie Panayotopoulos-Cassiotou.
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Въпрос 31 (Bernd Posselt): 
Benita Ferrero-Waldner отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от
Bernd Posselt, Reinhard Rack и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 32 (Evgeni Kirilov): Положението с българските медицински сестри и палестинския
лекар в Либия.
Benita Ferrero-Waldner отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от
Евгени Кирилов, Glyn Ford и Bogusław Sonik.

Въпроси 33 и 34 ще получат писмен отговор.

Въпрос 35 (Georgios Papastamkos): 
Andris Piebalgs (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси,
зададени от Georgios Papastamkos, Paul Rübig и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 36 (Dimitrios Papadimoulis): 
Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на един уточняващ въпрос, зададен от Dimitrios
Papadimoulis.

Въпрос 37 (Justas Vincas Paleckis): 
Andris Piebalgs отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Justas
Vincas Paleckis и Paul Rübig.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж.
Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

(Заседанието, прекъснато в 19.10 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

17. Състав на комисиите и делегациите
Председателят получи от групите PSE и Verts/ALE следните молби за назначения:

комисия AFET: Béatrice Patrie

комисия IMCO: Catherine Anita Neris на мястото на Béatrice Patrie

комисия REGI: Pierre Pribetich на мястото на Bernadette Bourzai

комисия AGRI: Bernadette Bourzai

комисия CULT: Mikel Irujo Amezaga

комисия LIBE: Roselyne Lefrançois

комисия FEMM: Roselyne Lefrançois

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Mikel Irujo Amezaga
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Bernard Poignant вече не е член на комисия PECH 

Горепосочените назначения се считат за утвърдени, ако не са оспорени преди одобряването
на настоящия протокол.

18. Първи пакет за железниците (разискване)
Доклад относно прилагането на първия железопътен пакет [2006/2213(INI)] - Комисия по
транспорт и туризъм. Докладчик: Michael Cramer (A6-0219/2007)

Michael Cramer представи доклада.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE-DE, Robert Navarro, от името на
групата PSE, Nathalie Griesbeck, от името на групата ALDE, Roberts Zīle, от името на групата
UEN, Erik Meijer, от името на групата GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Leopold Józef
Rutowicz, Pedro Guerreiro и Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 12.07.2007 г.

19. Общи правила за извършване на въздухоплавателни
транспортни услуги ***I (разискване)
Доклад по предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
общи правила за извършване на въздухоплавателни транспортни услуги в Общността
(преработка) [COM(2006)0396 - C6-0248/2006 - 2006/0130(COD)] - Комисия по транспорт и
туризъм. Докладчик: Arūnas Degutis (A6-0178/2007)

Arūnas Degutis представи доклада.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Elisabeth Jeggle, от името на групата PPE-DE, Ulrich Stockmann, от името на
групата PSE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Jaromír Kohlíček, от
името на групата GUE/NGL, Georg Jarzembowski, Inés Ayala Sender, Jim Higgins и Jacques
Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.11 от протокола от 11.07.2007 г.

20. „Нека Европа продължава да се движи - устойчива мобилност
за нашия континент“ (разискване)
Доклад по „Нека Европа продължава да се движи - устойчива мобилност за нашия
континент“ [2006/2227(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Etelka Barsi-
Pataky (A6-0190/2007)

Etelka Barsi-Pataky представи доклада.

Изказа се Jacques Barrot (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Satu Hassi (докладчик по становището на комисията ITRE), Dieter-Lebrecht Koch,
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от името на групата PPE-DE, Inés Ayala Sender, от името на групата PSE, Paolo Costa, от
името на групата ALDE, Sepp Kusstatscher, от името на групата Verts/ALE, Johannes Blokland,
от името на групата IND/DEM, Reinhard Rack, Anne E. Jensen, Renate Sommer, Jerzy Buzek и
Jacques Barrot.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 12.07.2007 г.

21. Двустранни търговски отношения ЕС-Китай (разискване)
въпрос за устен отговор (O-0032/2007) зададен от Helmuth Markov, от името на комисията
INTA, на Комисията: Последни развития в двустранните търговски отношения с Китай (B6-
0129/2007)

Helmuth Markov разви въпроса, изискващ устен отговор.

Peter Mandelson (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Georgios Papastamkos, от името на групата PPE-DE, Francisco Assis, от името на
групата PSE, Jorgo Chatzimarkakis, от името на групата ALDE, Cristiana Muscardini, от името
на групата UEN, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Georg Jarzembowski, Joan
Calabuig Rull, Marek Aleksander Czarnecki, Christofer Fjellner, Carlos Carnero González, Tunne
Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Peter Mandelson и Bastiaan Belder, за да зададе въпрос на
Комисията, на който Peter Mandelson се ангажира да даде писмен отговор.

Разискването приключи.

22. Дневен ред на следващото заседание
Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE
391.081/OJME).

23. Закриване на заседанието
Заседанието бе закрито в 24.00 ч.

Harald Rømer Hans-Gert Pöttering
генерален секретар председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

10.7.2007

Подписали:

Adamou,  Agnoletto,  Aita,  Albertini,  Allister,  Alvaro,  Anastase,  Andersson,  Andrejevs,  Andria,
Angelilli,  Antoniozzi,  Arif,  Arnaoutakis,  Ashworth,  Assis,  Athanasiu,  Atkins,  Attard-Montalto,
Attwooll,  Aubert,  Audy, Auken, Ayala Sender,  Aylward, Ayuso, Baco,  Badia i  Cutchet,  Баева,
Bărbuleţiu,  Barón Crespo,  Barsi-Pataky, Batten,  Battilocchio,  Batzeli,  Bauer,  Beaupuy, Beazley,
Becsey,  Beer,  Belder,  Belet,  Belohorská,  Bennahmias,  Beňová,  Berend,  Berès,  van  den  Berg,
Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Бинев, Birutis, Blokland, Bobošíková, Böge, Bösch, Bonde,
Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Bossi, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt,
Bradbourn,  Braghetto,  Brejc,  Brepoels,  Breyer,  Březina,  Brie,  Brok,  Brunetta,  Budreikaitė,  van
Buitenen,  Buitenweg,  Bulfon,  Bullmann,  van  den  Burg,  Burke,  Buruiană-Aprodu,  Bushill-
Matthews,  Busk,  Buşoi,  Busuttil,  Buzek,  Cabrnoch,  Calabuig Rull,  Callanan,  Camre,  Capoulas
Santos,  Cappato,  Carlotti,  Carnero  González,  Casa,  Casaca,  Cashman,  Casini,  Caspary,  Castex,
Castiglione,  Catania,  Cavada,  Cederschiöld,  Cercas,  Chatzimarkakis,  Chichester,  Chiesa,
Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Чуколов, Ciornei, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-
Bendit,  Corbett,  Corbey,  Cornillet,  Correia,  Coşea,  Paolo  Costa,  Cottigny,  Coûteaux,  Cramer,
Corina Creţu, Gabriela Creţu,  Crowley, Marek Aleksander Czarnecki,  Ryszard Czarnecki,  Daul,
Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De
Rossa,  De  Sarnez,  Descamps,  Désir,  Deß,  Deva,  De  Veyrac,  De  Vits,  Díaz  de  Mera  García
Consuegra,  Dičkutė,  Didžiokas,  Díez  González,  Dillen,  Dimitrakopoulos,  Dîncu,  Dobolyi,
Dombrovskis,  Doorn,  Douay,  Dover,  Doyle,  Drčar  Murko,  Duchoň,  Duff,  Duka-Zólyomi,
Dumitrescu,  Ebner,  Ehler,  Ek,  El  Khadraoui,  Elles,  Esteves,  Estrela,  Ettl,  Jill  Evans,  Jonathan
Evans,  Robert  Evans,  Färm, Fajmon,  Falbr,  Farage,  Fatuzzo,  Fava,  Fazakas,  Ferber,  Fernandes,
Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fjellner, Flasarová, Flautre,
Florenz,  Foglietta,  Foltyn-Kubicka,  Fontaine,  Ford,  Fourtou,  Fraga  Estévez,  Frassoni,  Freitas,
Friedrich,  Gahler,  Gál,  Gaľa,  Ganţ,  García-Margallo  y  Marfil,  García  Pérez,  Gargani,  Garriga
Polledo,  Gaubert,  Gauzès,  Gawronski,  Gebhardt,  Gentvilas,  Geremek,  Geringer  de  Oedenberg,
Gewalt,  Gierek, Giertych, Gill,  Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels,  Goepel, Golik,
Gollnisch, Gomes, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf,
Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch,
Grossetête,  Gruber,  Guardans Cambó,  Guellec,  Guerreiro,  Guidoni,  Gurmai,  Gutiérrez-Cortines,
Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall,  Hammerstein, Hamon, Handzlik,  Harangozó, Harbour, Harkin,
Harms,  Hasse  Ferreira,  Hassi,  Haug,  Hazan,  Heaton-Harris,  Hedh,  Hellvig,  Helmer,  Henin,
Hennicot-Schoepges,  Hennis-Plasschaert,  Herczog,  Herranz  García,  Herrero-Tejedor,  Hieronymi,
Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson,
Хюсменова,  Iacob-Ridzi,  Ibrisagic,  in  't  Veld,  Йотова,  Irujo  Amezaga,  Itälä,  Iturgaiz  Angulo,
Jackson,  Jäätteenmäki,  Jałowiecki,  Janowski,  Jarzembowski,  Jeggle,  Jensen,  Jöns,  Jørgensen,
Jonckheer,  Jordan  Cizelj,  Juknevičienė,  Kaczmarek,  Kallenbach,  Kamall,  Kamiński,  Karas,
Karatzaferis, Karim, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Казак, Tunne Kelam, Kelemen, Kindermann,
Kinnock,  Кирилов,  Kirkhope,  Klamt,  Klaß,  Klich,  Klinz,  Knapman,  Koch,  Koch-Mehrin,
Kohlíček,  Konrad,  Kónya-Hamar,  Korhola,  Kósáné  Kovács,  Koterec,  Kozlík,  Krahmer,  Krasts,
Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kudrycka, Kuhne, Kušķis,
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Kusstatscher,  Kuźmiuk,  Lagendijk,  Laignel,  Lamassoure,  Lambrinidis,  Landsbergis,  Lang,  De
Lange,  Langen,  Langendries,  Laperrouze,  La  Russa,  Lauk,  Lavarra,  Lax,  Lechner,  Le  Foll,
Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le
Rachinel,  Lévai,  Lewandowski,  Libicki,  Lichtenberger,  Lienemann,  Liese,  Liotard,  Lipietz,
Locatelli,  Losco,  Louis,  Ludford,  Lulling,  Lynne,  Любчева,  Maaten,  McAvan,  McCarthy,
McDonald, McGuinness, McMillan-Scott,  Madeira, Maldeikis,  Manders,  Maňka, Thomas Mann,
Mantovani,  Marinescu,  Markov,  Marques,  Martens,  David  Martin,  Hans-Peter  Martin,  Martínez
Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Mato Adrover, Matsakis, Matsis, Matsouka,
Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez
del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mihăescu, Mihalache, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell,
Младенов, Mölzer, Moisuc, Montoro Romero, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon,
Morin, Morţun, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Musotto, Mussolini, Musumeci,
Myller,  Napoletano,  Nassauer,  Nattrass,  Navarro,  Neris,  Newton  Dunn,  Neyts-Uyttebroeck,
Nicholson, Nicholson of Winterbourne, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Occhetto, Öger,
Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea,
Őry,  Ouzký,  Oviir,  Paasilinna,  Pack,  Pafilis,  Pahor,  Paleckis,  Panayotopoulos-Cassiotou,
Панайотов, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Папаризов, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello,
Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski,
Pirker,  Piskorski,  Pistelli,  Pittella,  Pleštinská,  Plumb,  Podestà,  Podgorean,  Pöttering,  Pohjamo,
Poignant,  Polfer,  Pomés  Ruiz,  Popeangă,  Portas,  Posselt,  Post,  Prets,  Pribetich,  Protasiewicz,
Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Раева, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits,
Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rogalski, Roithová,
Romagnoli,  Romeva i  Rueda,  Rosati,  Roszkowski,  Roth-Behrendt,  Rothe,  Rouček,  Roure,  Rudi
Ubeda, Rübig, Rühle, Rutowicz,  Ryan, Sacconi, Saïfi,  Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra,
Salinas García, Samaras, Samuelsen, Sánchez Presedo, dos Santos, Sartori, Saryusz-Wolski, Savi,
Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schlyter, Olle Schmidt, Frithjof
Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schwab, Seeber,
Seeberg, Segelström, Seppänen, Şerbu, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec,
Skinner, Škottová, Smith, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz,
Speroni,  Staes,  Stănescu,  Staniszewska,  Starkevičiūtė,  Šťastný,  Stauner,  Ставрева,  Sterckx,
Stevenson, Stihler, Stockmann, Стоянов, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján,
Susta,  Svensson,  Swoboda,  Szabó,  Szájer,  Szejna,  Szent-Iványi,  Szymański,  Tabajdi,  Tajani,
Takkula, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţîrle, Titford, Titley, Toma,
Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi,
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