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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.)

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
DROI Подкомисия по правата на човека
SEDE Подкомисия по сигурност и отбрана

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ

PPE Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
S&D Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
ALDE Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
Verts/ALE Група на Зелените/Европейски свободен алианс
ECR Европейски консерватори и реформисти
GUE/NGL Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица
EFD Група „Европа на свободата и демокрацията”
NI Независими членове
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2009 - 2010 

Заседания от 14 до 17 септември 2009 г.

СТРАСБУРГ 

ПРОТОКОЛ 

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Възобновяване на сесията
Заседанието бе открито в 17.00 ч.

2. Декларации на председателството
Председателят направи декларация относно церемониите по отбелязването на седемдесетата
годишнина от началото на Втората световна война. 

° 
° ° ° 

Той отдава почит на паметта на двамата военнослужещи от испанската Гражданска гвардия,
убити това лято от ЕТА .

Отдава почит на паметта на Ernest Glinne и Christopher Prout, някогашни членове на ЕП,
починали съответно на 10 август 2009 г. и 12 юли 2009 г.

Парламентът почете паметта на починалите с едноминутно мълчание.

3. Състав на Парламента
Компетентните белгийски органи уведомиха Парламента за назначаването на  Jean-Claude
Marcourt на длъжност несъвместима с положението на член на Европейския парламент, в
съответствие с член 7, параграф 3, от Акта за избиране на членове на Европейския парламент
чрез всеобщи преки избори.

Парламентът, на основание член 4, параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, обявява
мястото за свободно, считано от 16 юли 2009 г. 

° 
° ° ° 

Компетентните български органи уведомиха Парламента за назначаването на  Румяна
Желева за министър на Външните работи на България, считано от 27 юли 2009 г.

P7_PV(2009)09-14 PE 428.627 - 3
BG



Поради несъвместимостта на тази длъжност с положението на член на Европейския
парламент, в съответствие с член 7, параграф 1 от Акта за избиране на членове на
Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, Парламентът, на основание член 4,
параграфи 1 и 4 от Правилника за дейността, обявява мястото за свободно, считано от 27
юли 2009 г. и уведомява за това съответната държава-членка.

° 
° ° ° 

Компетентните белгийски органи уведомяват за назначаването на Marc Tarabella като член
на Европейския парламент на мястото на  Jean-Claude Marcourt. Съгласно член 4, параграф 1
от Правилника за дейността, Парламентът отбелязва назначаването, считано от 16 юли  2009
г.

Компетентните български органи уведомяват за назначаването на Андрей Ковачев като член
на Европейския парламент на мястото на Румяна Желева. Съгласно член 4, параграф 1 от
Правилника за дейността, Парламентът отбелязва назначаването, считано от 24 август  2009
г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните
пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Marc Tarabella и Андрей
Ковачев заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с всички
произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена декларация, че
не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския парламент.

4. Състав на политическите групи
Председателят на групата ECR уведоми председателството, че считано от 20 юли 2009 г.
Edward McMillan-Scott вече не е член на неговата група.

5. Състав на комисиите
Председателят получи от групите PPE, S&D, Verts/ALE, ECR и EFD молби за следните
назначения:

комисия INTA: David Campbell Bannerman

комисия ENVI: Milan Cabrnoch на мястото на Andrea Češková

комисия REGI: Jean-Paul Besset на мястото на Karima Delli, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
на мястото на Raffaele Baldassarre

комисия PECH: Joseph Daul вече не е постоянен член

комисия JURI: Raffaele Baldassarre на мястото на Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

комисия FEMM: Andrea Češková на мястото на Timothy Kirkhope

комисия PETI: Giles Chichester на мястото на Timothy Kirkhope

подкомисия DROI: Janusz Władysław Zemke
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подкомисия SEDE: Paweł Robert Kowal на мястото на Ryszard Antoni Legutko.

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

6. Искане за снемане на парламентарен имунитет
 Италианските съдебни органи представят пред Европейския парламент искане за снемане на
парламентарния имунитет на Roberto Fiore, бивш член на ЕП, в контекста на съдебно дело,
разглеждано в Съда във Виченца.

В съответствие с член 6, параграф 2 от Правилника за дейността, искането се отнася до
компетентата комисия и по-специално комисията JURI.

7. Одобряване на протокола от предишното заседание
Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

° 
° ° ° 

Patrice Tirolien и Raül Romeva i Rueda уведомиха, че са присъствали на заседанията съответно
на 15 и 16 юли 2009 г., но имената им не фигурират в присъствения списък. 

8. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
Компетентната комисия предаде следната поправката към приет текст от Европейския
парламент.

Поправка на позицията на Европейския парламент приета на второ четене на 23 април 2009
г. с оглед приемането на Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите
правила за достъп до пазара на международни автомобилни превози на товари (преработен)
(текст от значение за ЕИП) - P6_TA-PROV(2009)0277 - (11788/1/2008 – C6-0014/2009 –
2007/0099(COD)) - TRAN

В съответствие с член 216, параграф 4 от Правилника за дейността, поправката се счита за
приета, освен ако най-късно до четиридесет и осем часа от обявяването й политическа група
или най-малко четиридесет членове на Парламента поискат поправката да бъде подложена
на гласуване.

Поправката е на разположение на сайта Séance en direct.

9. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за решение на Съвета и на Комисията относно Споразумението за
партньорство и сътрудничество (СПС) между Европейските общности и държавите-членки,
от една страна, и Република Таджикистан, от друга страна (12475/2004 - C6-0118/2005 -
2004/0176(AVC)).

Разглеждане в комисия: водеща : AFET
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подпомагаща : INTA

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със
забавяне на плащане по търговските сделки За прилагане на Small Business Act (Акта за
малките предприятия) (Преработване) (COM(2009)0126 - C7-0044/2009 - 2009/0054(COD))

Разглеждане в комисия: водеща : IMCO
подпомагаща : ITRE, JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 18/2009 - Раздел III - Комисия (N7-
0007/2009 - C7-0094/2009 - 2009/2065(GBD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по
отношение на допустимостта на интервенции в сектора на жилищното строителство,
осъществявани в полза на маргинализирани общности (COM(2009)0382 - C7-0095/2009 -
2009/0105(COD))

Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща : BUDG

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директиви 2006/48/EО и 2006/49/EО по отношение на капиталовите изисквания за
търговските портфейли и за пресекюритизация и на надзорния преглед на политиките за
възнагражденията (COM(2009)0362 - C7-0096/2009 - 2009/0099(COD))

Разглеждане в комисия: водеща : ECON
подпомагаща : EMPL, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно мерките за
гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО (COM
(2009)0363 - C7-0097/2009 - 2009/0108(COD))

Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща : ENVI, ECON, IMCO

- Проект за коригиращ бюджет № 6 за финансовата 2009 година, утвърден от Съвета на 13
юли 2009 г. (11888/2009 - C7-0098/2009 - 2009/2047(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Инициатива на Чешката Република с оглед приемане на решение на Съвета за коригиране
на основните заплати и добавките, прилагани по отношение на персонала на Европол
(10985/2009 - C7-0099/2009 - 2009/0805(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща : BUDG

- Инициатива на Кралство Швеция и Кралство Испания с оглед приемането на Рамково
решение на Съвета относно акредитация на дейността на лаборатория за криминалистични
анализи (11419/2009 - C7-0100/2009 - 2009/0806(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1934/2006 относно
създаването на финансов инструмент за сътрудничество с индустриализирани и други страни
и територии с висок доход (COM(2009)0197 - C7-0101/2009 - 2009/0059(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща : DEVE, AFET, BUDG

- Предложение за решение на Съвета за възлагане на създадената с Регламент ХХ агенция на
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задачи, свързани с оперативното управление на ШИС II и ВИС в прилагане на дял VI от
Договора за ЕС (COM(2009)0294 - C7-0102/2009 - 2009/0090(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Предложение за регламент на Съвета за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 („Общ
регламент за ООП“) по отношение на интервенционните периоди 2009 и 2010 за масло и
обезмаслено мляко на прах (COM(2009)0354 - C7-0103/2009 - 2009/0094(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : AGRI

- Предложение за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да прилага намалени
акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион
Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни напитки (eaux-de-vie)
в автономния регион Азорски острови (COM(2009)0259 - C7-0104/2009 - 2009/0075(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : REGI
подпомагаща : AGRI, ECON

- Проект на решение на Съвета за приемане на правилата за поверителност на информацията
на Европол (11943/2009 - C7-0105/2009 - 2009/0807(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение на Съвета за приемане на правилата за прилагане, регламентиращи
отношенията на Европол с партньорите му, включително обмена на лични данни и
класифицирана информация (11944/2009 - C7-0106/2009 - 2009/0808(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение на Съвета за определяне на списъка на третите държави и организации,
с които Европол сключва споразумения (11946/2009 - C7-0107/2009 - 2009/0809(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение на Съвета за приемане на правилата за прилагане към аналитичните
работни досиета на Европол (11947/2009 - C7-0108/2009 - 2009/0810(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Федерална република Германия,
Кралство Испания, Френската република, Република Унгария , Кралство Нидерландия,
Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия с оглед приемането на решение на Съвета за създаване
на Европейска мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) и за отмяна на Решение
2001/427/ПВР (11421/2009 - C7-0109/2009 - 2009/0812(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Инициатива на Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания,
Република Естония, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република
Латвия, Република Литва, Унгария, Кралство Нидерландия, Румъния, Република Словения,
Словашката република и Кралство Швеция с оглед приемането на Проект за рамково
решение относно трансфера на производства по наказателни дела (11119/2009 - C7-0110/2009
- 2009/0811(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и Съвета относно общностните насоки
за развитието на трансевропейската транспортна мрежа (преработено) (COM(2009)0391 - C7-
0111/2009 - 2009/0110(COD))

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN
подпомагаща : JURI
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- Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за
определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават
външните граници на държавите-членки, както и тези, чиито граждани се освободени от това
изискване (COM(2009)0366 - C7-0112/2009 - 2009/0104(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща : AFET

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането
на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2009)0423 - C7-
0113/2009 - 2009/2078(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща : EMPL

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането
на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2009)0371 - C7-
0115/2009 - 2009/2066(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща : EMPL

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 25/2009 - Раздел III - Комисия (N7-
0008/2009 - C7-0116/2009 - 2009/2080(GBD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 26/2009 - Раздел III - Комисия (N7-
0009/2009 - C7-0117/2009 - 2009/2081(GBD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 28/2009 - Раздел III - Комисия (N7-
0010/2009 - C7-0118/2009 - 2009/2082(GBD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 29/2009 - Раздел III - Комисия (N7-
0011/2009 - C7-0119/2009 - 2009/2084(GBD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 30/2009 - Раздел III - Комисия (N7-
0012/2009 - C7-0120/2009 - 2009/2085(GBD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 31/2009 - Раздел III - Комисия (N7-
0013/2009 - C7-0121/2009 - 2009/2086(GBD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно мобилизирането
на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (COM(2009)0445 - C7-0122/2009 -
2009/2083(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща : REGI

- Предложение за регламент на Съвета за създаване на програма за документацията за улова
на червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 (COM(2009)
0406 - C7-0124/2009 - 2009/0116(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : PECH
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- Предложение за регламент на Съвета относно уведомяването на Комисията за
инвестиционни проекти за енергийна инфраструктура в Европейската общност, както и за
отмяна на Регламент (ЕО) № 736/96 (COM(2009)0361 - C7-0125/2009 - 2009/0106(CNS))

Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща : ENVI

- Предложение за директива .../.../ЕО на Европейския парламент и на Съвета от […] относно
единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари (кодифицирана
версия) (COM(2009)0446 - C7-0126/2009 - 2009/0123(COD))

Разглеждане в комисия: водеща : JURI

- Проект за коригиращ бюджет № 7 за финансовата 2009 година, утвърден от Съвета на 7
септември 2009 г. (12951/2009 - C7-0130/2009 - 2009/2046(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Проект за коригиращ бюджет № 8 за финансовата 2009 година, утвърден от Съвета на 7
септември 2009 г. (12952/2009 - C7-0131/2009 - 2009/2050(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета относно сключването на
Споразумението между Европейската общност и правителството на Монголия относно някои
аспекти на въздухоплавателните услуги (COM(2007)0731 - C7-0001/2009 - 2007/0252(CNS)) -
TRAN - Докладчик: Brian Simpson (A7-0001/2009)

- * Доклад относно предложението за решение на Съвета за сключване на протокол за
изменение на Споразумението за морски транспорт между Европейската общност и нейните
държави-членки, от една страна, и правителството на Китайска народна република, от друга
страна, за да се вземе предвид присъединяването на Република България и Румъния към
Европейския съюз (08127/2009 - C7-0030/2009 - 2008/0133(CNS)) - TRAN - Докладчик: Brian
Simpson (A7-0002/2009)

- Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 6/2009 на Европейския съюз за
финансовата 2009 г. (2009/2047(BUD)) - BUDG - Докладчик: Jutta Haug (A7-0003/2009)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО)
№ 73/2009 за установяване на общи правила за схеми за директно подпомагане в рамките на
Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за подпомагане на
земеделски стопани, за изменение на регламенти (EО) № 1290/2005, (EО) № 247/2006, (EО)
№ 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1782/2003 (COM(2009)0321 - C7-0093/2009 -
2009/0084(CNS)) - AGRI - Докладчик: Paolo De Castro (A7-0004/2009)

- * Доклад относно предложението за регламент на Съвета за дерогация от Регламент (ЕО) №
1234/2007 („Общ регламент за ООП“) по отношение на интервенционните периоди 2009 и
2010 за масло и обезмаслено мляко на прах (2009/0094(CNS)) - AGRI - Докладчик: Paolo De
Castro (A7-0005/2009)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията,
съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между
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Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто
финансово управление (2009/2066(BUD)) - BUDG - Докладчик: Reimer Böge (A7-0006/2009)

- *** Препоръка относно предложението за решение на Съвета и на Комисията относно
сключване на Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейските
общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Таджикистан, от друга
страна (12475/2004 - C6-0118/2005 - 2004/0176(AVC)) - AFET - Докладчик: Alojz Peterle (A7-
0007/2009)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизирането на средства от фонд „Солидарност” на Европейския съюз в съответствие с
точка 26 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския
парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление
(COM(2009)0308 - C7-0051/2009 - 2009/2048(BUD)) - BUDG - Докладчик: Reimer Böge (A7-
0008/2009)

- Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 7/2009 на Европейския съюз за
финансовата 2009 година, Ураганът „Клаус” във Франция (2009/2046(BUD)) - BUDG -
Докладчик: Jutta Haug (A7-0009/2009)

- Доклад относно проект на коригиращ бюджет № 8/2009 на Европейския съюз за
финансовата 2009 година: Европол, Евроюст, OLAF (2009/2050(BUD)) - BUDG - Докладчик:
Jutta Haug (A7-0010/2009)

3) от членове на Парламента

3.1) въпроси, изискващи устен отговор за разглеждане във времето за въпроси (член 116 от
Правилника за дейността) (B7-0203/2009)

до Съвета

- Harkin Marian, Moraes Claude, McGuinness Mairead, Kratsa-Tsagaropoulou Rodi, Kelly Seán,
Posselt Bernd, Chountis Nikolaos, Aylward Liam, Crowley Brian, Gallagher Pat the Cope, Toussas
Georgios, Higgins Jim, Pafilis Athanasios, Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Martin Hans-
Peter, Siekierski Czesław Adam, Ţicău Silvia-Adriana, Gál Kinga

до Комисията

- Figueiredo Ilda, Crowley Brian, Ţicău Silvia-Adriana, Siekierski Czesław Adam, Provera Fiorello,
Higgins Jim, Papastamkos Georgios, Moraes Claude, Aylward Liam, Posselt Bernd, Gallagher Pat
the Cope, Toussas Georgios, Gutiérrez-Cortines Cristina, Harkin Marian, McGuinness Mairead,
Vanhecke Frank, Kelly Seán, Chountis Nikolaos, Theocharous Eleni, De Rossa Proinsias, Pafilis
Athanasios, Zwiefka Tadeusz, Czarnecki Ryszard, Cancian Antonio, Martin Hans-Peter

3.2) предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Cristiana Muscardini. Предложение за резолюция относно Eвропейска система на
здравеопазване (B7-0022/2009)

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Rolandas Paksas. Предложение за резолюция относно прилагането на член 37 от акта
относно условията за присъединяване на Чешката Република, Естония, Кипър, Латвия,
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Литва, Унгария, Малта, Полша, Словения и Словакия, и на член 4 от Протокол № 4, с цел
удължаване на срока на експлоатация на втори блок на атомната електроцентрала Игналина
до 2012 г. (B7-0023/2009)

Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща : ENVI

3.3) предложения за препоръка (член 121 от Правилника за дейността)

- Juan Fernando López Aguilar, S-D. Предложение за препоръка до Съвета относно бъдещото
пространство на свобода, сигурност и правосъдие (2010–2014 г.) (B7-0028/2009)

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща : PETI, FEMM, AFCO, JURI, AFET

10. Въпроси за устен отговор (внасяне)
Внесени са следните документи от членове на Парламента:

1) въпроси за устен отговор (член 115 от Правилника за дейността):

- (O-0079/2009) Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo и
Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert
и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Законът на Литва за защита на
малолетни лица от вредното въздействие на публична информация (B7-0201/2009);

- (O-0080/2009) Sophia in 't Veld, Jeanine Hennis-Plasschaert, Leonidas Donskis, Gianni Vattimo и
Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert
и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Законът на Литва за
защита на малолетни лица от вредното въздействие на публична информация (B7-
0202/2009);

- (O-0081/2009) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy
Meyer и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Закон на Литва
за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация (B7-
0204/2009);

- (O-0082/2009) Rui Tavares, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Willy
Meyer и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Закон на
Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на обществена информация
(B7-0205/2009);

- (O-0083/2009) Michael Cashman, Claude Moraes и Emine Bozkurt, от името на групата S-D,
към Съвета: Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на
обществена информация (B7-0206/2009);

- (O-0084/2009) Michael Cashman, Claude Moraes и Emine Bozkurt, от името на групата S-D,
към Комисията: Закон на Литва за защита на непълнолетни лица от вредното въздействие на
обществена информация (B7-0207/2009);

- (O-0085/2009) Paolo De Castro, от името на комисията AGRI, към Комисията: Криза в сектор
млекопроизводство (B7-0208/2009);

- (O-0088/2009) Eva Joly, от името на комисията DEVE, към Комисията: Въздействието на
глобалната финансова и икономическа криза върху развиващите се страни и върху
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сътрудничеството за развитие (B7-0209/2009).

11. Трансфер на бюджетни кредити
Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 19/2009 (N7-0001/2009 - C7-0050/2009 - 2009/2049(GBD)) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата
цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности, като припомни на Европейската комисия, че за
изпълнението на това действие е необходимо образцово междуинституционално
сътрудничество. Тя очаква от Комисията, наред с другото, получаването на всички
документи, свързани с изпълнението на това действие, преди приемането на бюджета на
Европейските общности за 2010 г.

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 20/2009 (N7-0002/2009 - C7-0074/2009 - 2009/2054(GBD)) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата
цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности, като припомни на Европейската комисия, че за
изпълнението на това действие е необходимо образцово междуинституционално
сътрудничество.  Тя очаква от Комисията, наред с другото, получаването на всички
документи, свързани с изпълнението на това действие, преди приемането на бюджета на
Европейските общности за 2010 г.

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 21/2009 (N7-0003/2009 - C7-0087/2009 - 2009/2058(GBD)) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата
цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности, като припомни на Европейската комисия, че за
изпълнението на това действие е необходимо образцово междуинституционално
сътрудничество.  Тя очаква от Комисията, наред с другото, получаването на всички
документи, свързани с изпълнението на това действие, преди приемането на бюджета на
Европейските общности за 2010 г.

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 22/2009 (N7-0004/2009 - C7-0088/2009 - 2009/2059(GBD)) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата
цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности, като припомни на Европейската комисия, че за
изпълнението на това действие е необходимо образцово междуинституционално
сътрудничество.  Тя очаква от Комисията, наред с другото, получаването на всички
документи, свързани с изпълнението на това действие, преди приемането на бюджета на
Европейските общности за 2010 г.

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 23/2009 (N7-0005/2009 - C7-0089/2009 - 2009/2060(GBD)) .

След като се запозна със становището на Съвета, тя даде разрешение за трансфера в неговата
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цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности, като припомни на Европейската комисия, че за
изпълнението на това действие е необходимо образцово междуинституционално
сътрудничество. Тя очаква от Комисията, наред с другото, получаването на всички
документи, свързани с изпълнението на това действие, преди приемането на бюджета на
Европейските общности за 2010 г.

Комисията по бюжети разгледа предложението на Европейската комисия за трансфер на
бюджетни кредити DEC 24/2009 (N7-0006/2009 - C7-0090/2009 - 2009/2061(GBD)) .

Tя даде разрешение за трансфера в неговата цялост, в съответствие с член 24, параграф 3 от
Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, като
припомни на Европейската комисия, че за изпълнението на това действие е необходимо
образцово междуинституционално сътрудничество.  Тя очаква от Комисията, наред с
другото, получаването на всички документи, свързани с изпълнението на това действие,
преди приемането на бюджета на Европейските общности за 2010 г.

12. Петиции
Изброените по-долу петиции, вписани в регистъра на посочените дати в съответствие с член
201, параграф 6 от Правилника за дейността, са изпратени на компетентната комисия:

22 юли 2009 г.

от Gabriela Anegroaie-Ionita (n° 0918/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n°
0919/2009); от Jacqueline Reimann-Wilhelm (n° 0920/2009); от (пожелал да запази анонимност)
(n° 0921/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 0922/2009); от Mariya Dimitrova
Aleksandrova (n° 0923/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 0924/2009); от Joeri Hoste
(n° 0925/2009); от Gordon Davidson (n° 0926/2009); от Joachim Düster (n° 0927/2009); от Jean
Schuster (n° 0928/2009); от Daniel Monchaux (58 подписа) (n° 0929/2009); от Peter Van
Ysendyck (n° 0930/2009); от Nikolaos Kagiaoglou (n° 0931/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 0932/2009); от Cristina Trancioveanu (Fort Romania Srl) (n° 0933/2009); от
Michał Mazurkiewicz (n° 0934/2009); от Sonia Gutiérrez García (n° 0935/2009); от Handsdieter
Vergin (Binistische Vereinigung e. V.) (n° 0936/2009); от Christos Kampitsis (n° 0937/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (n° 0938/2009); от Loren Bruno (n° 0939/2009); от (пожелал
да запази анонимност) (n° 0940/2009); от Ioannis Dorotheos Paparrigopoulos (Association pour
l'égalité et les droits de l'enfant) (n° 0941/2009); от Abdul Samed Velli (n° 0942/2009); от Alojzy
Górny (n° 0943/2009); от Lorenza Ferraris (4 подписа) (n° 0944/2009).

24 юли 2009 г.

от Rachid Elaïdi (n° 0945/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 0947/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (n° 0948/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n°
0949/2009); от Patrice Nieutin (n° 0950/2009); от Gregor Johannsen (n° 0951/2009); от (пожелал
да запази анонимност) (n° 0952/2009); от Luis Gómez Romero (Asociación de Vecinos Alcalá)
(n° 0953/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 0954/2009); от Ramón Seco Vasco
(SocialisWord) (n° 0955/2009); от Stefan Rostas (Organisation Européenne des droits de l'Homme)
(n° 0956/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 0957/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 0958/2009); от Jens Genzer (n° 0959/2009); от Dumitru Mindru (n° 0960/2009);
от Karl Sandberg (n° 0961/2009); от John Roberts (n° 0962/2009); от Maria Teresa Ferrando Lucas
(Association X Fragile Europe) (n° 0963/2009); от Willi Ulrich (n° 0964/2009); от Christopher
Painter (n° 0965/2009); от Klaus Bender (n° 0966/2009); от Jurgen Deceuninck (n° 0967/2009); от
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(пожелал да запази анонимност) (n° 0968/2009); от Stefan Adamcio (n° 0969/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (148 подписа) (n° 0970/2009); от Angela Flanagan (2 подписа)
(n° 0971/2009); от Jorge Reichert (n° 0972/2009); от Dimitrios Desillas (n° 0973/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (n° 0974/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n°
0975/2009); от José Antonio Chisbert Caparrós (n° 0976/2009); от Jürgen Düring (n° 0977/2009);
от Mirosława Strąk (Autonomiczny Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników
Zatrudnionych u Pracodawców Spółek Grupy PKP S.A) (2 подписа) (n° 0978/2009); от (пожелал
да запази анонимност) (n° 0979/2009); от Pieter Daems (n° 0980/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 0981/2009).

5 август 2009 г.

от Birgit Meyer (n° 0982/2009); от Marian Jozef Smotrzyk (n° 0983/2009); от Czeslaw Marek
Domieniecki (n° 0984/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 0985/2009); от Ioan Marta
(n° 0986/2009); от Domenico Menchi (n° 0987/2009); от Josep Carles Rius Baró (Collegi от
Periodistes de Catalunya) (3 подписа) (n° 0988/2009); от Zoltán Házik (Kárpáti Harsona) (2
подписа) (n° 0989/2009); от Damien Thiery (4 подписа) (n° 0990/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 0991/2009); от Ivana Kamenicka (n° 0992/2009); от Eugene Bourgeois (n°
0993/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 0994/2009); от Esther Cuadrado Barbería (n°
0995/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 0996/2009); от Martin Eschenberg (n°
0997/2009); от Christiane Lauer-Härtel (n° 0998/2009); от Sieglinde Müller (n° 0999/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (n° 1000/2009); от Lutz Elsner (n° 1001/2009); от Bernhard
Heitz (n° 1002/2009); от Edit Dénes (European Committee Hungarian Human Rights Central
Europe Foundation Amsterdam) (140 подписа) (n° 1003/2009); от Andrea Dominijanni (3
подписа) (n° 1004/2009); от Pia Lehmann (n° 1005/2009); от Lajos Kollár (Kárpáti Harsona) (n°
1006/2009); от Butnaru Dan (n° 1007/2009); от Bruno Teixeira de Sousa (n° 1008/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (n° 1009/2009); от José Las Navas (n° 1010/2009); от (пожелал
да запази анонимност) (n° 1011/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1012/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (n° 1013/2009); от Matthias Schroetter (n° 1014/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (n° 1015/2009); от Marja Tuk-Koek (n° 1016/2009); от Frank
Herbrik (n° 1017/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1018/2009); от (пожелал да
запази анонимност) (n° 1019/2009); от Miklós Blaho (n° 1020/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 1021/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1022/2009); от (пожелал
да запази анонимност) (n° 1023/2009); от Andromahi Apostolou (n° 1024/2009); от Kostas
Papadopoulos (n° 1025/2009); от Petar Troyanski (n° 1026/2009); от Verónica Posea (n°
1027/2009); от Isaac Ibáñez García (n° 1028/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n°
1029/2009); от Gianluca Fenderico (n° 1030/2009); от António Manuel Ferro Terramoto (Sindicato
dos Trabalhadores da Pesca do Sul e APOS, Associação de Valorização do Património Cultural e
Ambiental de Olhão, Associação Nacional de Conservação da Natureza em Lisboa ) (780 подписа)
(n° 1031/2009); от Marga Ramthun (INC Consulting S.A.R.L) (n° 1032/2009).

1 септември 2009 г.

от Elizabeth Schinkel (n° 1033/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1034/2009); от
(пожелал да запази анонимност) (n° 1035/2009); от Antonio Lupo (n° 1036/2009); от Nathalie
Ranson (n° 1038/2009); от Felicia Stefanescu (n° 1039/2009); от Marin Melinescu (n° 1040/2009);
от (пожелал да запази анонимност) (n° 1041/2009); от Anne Bland (n° 1042/2009); от Heinrich
Gantschnig (n° 1043/2009); от Eleonora Stefan (n° 1044/2009); от Alejandro Izquierdo López (n°
1045/2009); от Luis Torrent Suñe (Comunitat de Veïns) (n° 1046/2009); de (пожелал да запази
анонимност) (n° 1047/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1048/2009); от (пожелал
да запази анонимност) (n° 1049/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1050/2009); от
Franz Xaver Müller (n° 1051/2009); от Wilhelm Heyer (n° 1052/2009); от Harsona Kárpáti (n°
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1053/2009); от Marija Trepte (n° 1054/2009); от Sylvia Rögele (n° 1055/2009); от Helga Thurner
(n° 1056/2009); от María José Chaves Reyes (2 подписа) (n° 1057/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 1058/2009); от Nikolaos Livieratos (Protivoulia Politon Prevezas) (n°
1059/2009); от Ángeles Sánchez Celdrán (n° 1060/2009); от Nicolae Birsan (n° 1061/2009); от
Tomasz Marcin Artur Mielniczuk (n° 1062/2009); от Stanislav Kocur (n° 1063/2009); от Ewa
Szybawska (n° 1064/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1065/2009); от Jean-Paul
Cubaynes (Comité Catholique contre la faim et pour le développement) (13 подписа) (n°
1066/2009); от Ioan Pop (n° 1067/2009); от Andrzej Kubik (n° 1068/2009); от Gisela Michalowski
(n° 1069/2009); от Oliver Wittmann (n° 1070/2009); от Frank Peters (n° 1071/2009); от Ion Adrian
Dragomir (n° 1072/2009); от Javier Quintana (Asociación Era para la Integración) (n° 1073/2009);
от Michele Salamone (FIALS) (n° 1074/2009); от Marta Abramowicz (Kampania Przeciw
Homofobii) (n° 1075/2009); от Carlos San Miguel Bel (Industrias Piscícolas Españolas Agrupadas
S.A.) (4 подписа) (n° 1076/2009); от Richard Frederick Parsons (n° 1077/2009); от Yosheba Sainz
de la Higuera y Gartzia (n° 1078/2009); от Władysław Fizek (n° 1079/2009); от Emmanouil
Moulos (n° 1080/2009); от Joachim Schroeder (n° 1081/2009); от Paloma Olmedo del Rosal
(Asociación de Amigos del Palacio de Boadilla del Monte) (3000 подписа) (n° 1082/2009); от
Cyprian Mittermayr (2 подписа) (n° 1083/2009); от Andrzej Rukuszewicz (n° 1084/2009); от Jerzy
Lesiewicz (n° 1085/2009); от Heinz Rudolf Götten (n° 1086/2009); от Marcin Czerniec (Wójt
Gminy Kaminiec Ząbkowicki) (n° 1087/2009); от Manfred Neumann (n° 1088/2009); от Marta
Genova (n° 1089/2009); от José Antonio García Martín (n° 1090/2009); от Liliane Veronica Ojog-
Schulze (n° 1091/2009); от Dimitri Tchernitchko (n° 1092/2009); от Adolfo Pablo Lapi (n°
1093/2009); от Mark A. Sammut (n° 1094/2009); от Irena Wróbel (n° 1095/2009); от (пожелал да
запази анонимност) (n° 1096/2009); от Alexander Junger (n° 1097/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 1098/2009); от Lesley Christensen (n° 1099/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 1100/2009); от Maria Esther Tauroni Bernabeu (n° 1101/2009); от Gérard
Cussinet (Association de défense pour le droit au logement et à la consommation) (n° 1102/2009);
от Teresa Alcázar Serrano (n° 1103/2009); от Bolesław Tokarski (n° 1104/2009); от Elena Boncea
(n° 1105/2009); от António Matos Santos (n° 1106/2009); от Georgeta Iordanescu (n° 1107/2009);
от Adrian Vlad Bellamy (n° 1108/2009); от Helmut Möller (n° 1109/2009); от Matthias Schrötter
(n° 1110/2009); от Karin Berekoven (n° 1111/2009); от Velina Stefanova Stefanova (n°
1112/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1113/2009); от Amedeo Intonti (n°
1114/2009); от Giovanni Scipione (n° 1115/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n°
1116/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1117/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 1118/2009); от Piotr Kalisz (n° 1119/2009); от Marco Griffini (Amici dei
Bambini) (n° 1120/2009); от Zygmunt Gibowski (n° 1121/2009); от Stanislaw Wlodarek (n°
1122/2009).

7 септември 2009 г.

от Anna Czeslawa Rozicky (n° 1123/2009); от Giulio Citarella (SC Citarella Srl) (n° 1124/2009);
от Alain Gendrot (n° 1125/2009); от Krystyna Węclewicz-Grajek (2 подписа) (n° 1126/2009); от
Jan Fokke Oosterhof (n° 1127/2009); от Faustino-Francisco García Ruiz (n° 1128/2009); от
Ernestas Žižminskas (n° 1129/2009); от Ramón Peña Bertolín (Plataforma de afectados PEMU) (n°
1130/2009); от Jonás Pérez de León (Partido Verde Canario) (n° 1131/2009); от (пожелал да
запази анонимност) (n° 1132/2009); от Hakija Durmisevic-Mesic (Cool-Design) (n° 1133/2009);
от Ioana Focsa (n° 1134/2009); от Sorin Stelian Sasaran (n° 1135/2009); от Ecaterina Stirbu (n°
1136/2009); от Rudolf Piltz (n° 1137/2009); от Raili Marjatta Kehusmaa (n° 1138/2009); от
Angred Limbersky (n° 1139/2009); от David Bodenstein (n° 1140/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 1141/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1142/2009); от Rudolf
Beer (n° 1143/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1144/2009).

9 септември 2009 г.
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от Carlos Lázaro Robla (n° 1145/2009); от Lozan Stoimenov (Movement People's First) (n°
1146/2009); от Irvana Artico (n° 1147/2009); от Paspio Antonio Germosen (n° 1148/2009); от
Uwe Káser (n° 1149/2009); от Thomas Garner (n° 1150/2009); от Pauline Stewart (2 подписа) (n°
1151/2009); от Adrian Vlad Bellamy (n° 1152/2009); от Gino Trevisanato (n° 1153/2009); от
Marcelle Tamene (n° 1154/2009); от Manfred Braun (n° 1155/2009); от Jan Sĕc (2 подписа) (n°
1156/2009); от Jerzy Leśniak (n° 1157/2009); от Dominik Wallenfels (n° 1158/2009); от Teresa
Kizinska (n° 1159/2009); от Werner Sandig (n° 1160/2009); от Mario Cesena (n° 1161/2009); от
Brian Cave (n° 1162/2009); от Giorgio Baldassarri Höger von Högersthal (n° 1163/2009); от
Mykola Korsikov (n° 1164/2009); от Paul Dieter Wilschrey (n° 1165/2009); от Miccaela-Monika
Potter (n° 1166/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1167/2009); от (пожелал да
запази анонимност) (n° 1168/2009); от Guido Pütz (n° 1169/2009); от Genzer Jens (n°
1170/2009); от Andreas Metzler (n° 1171/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n°
1172/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1173/2009); от Hempel Hempel (n°
1174/2009); от Bashar Faried (n° 1175/2009); от Friedhelm Berger (n° 1176/2009); от Veit
Wilhelmy (n° 1177/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1178/2009); от Richard Horn
(n° 1179/2009); от Ekaterina Gedeonova (n° 1180/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n°
1181/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1182/2009); от (пожелал да запази
анонимност) (n° 1183/2009); от (пожелал да запази анонимност) (n° 1184/2009); от (пожелал
да запази анонимност) (n° 1185/2009); от Jerzy Śmiechowski (n° 1186/2009); от Mircea-Ioan
Furtuna (n° 1187/2009).

13. Предаване на текстове на споразумения от Съвета
Съветът предаде заверено копие на следния документ:

- Споразумение между Европейската общност и правителството на Азербайджанската
република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги.

14. Мерки за прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
Долуизброените мерки за прилагане, попадащи в приложното поле на процедурата по
регулиране с контрол, бяха предадени на Парламента :

- Проект на Директива../…/ЕО на Комисията от […] година за изменение на приложение VІІ
към Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно оперативната
съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (D005105-02 - 2009/2683
(RPS) - срок : 07/07/2009 - 07/10/2009)

Разглеждане в комисия: 

водеща : TRAN

Проект на Решение на Комисията от […] година относно приемането на основни параметри
на регистрите на свидетелства за управление на влак и допълнителните удостоверения,
предвидени в Директива 2007/59/EO (D005094-02 - 2009/2684(RPS) - срок : 07/07/2009 -
07/10/2009)

Разглеждане в комисия: 

водеща : TRAN

- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на Регламент
(ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
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Международен стандарт за финансово отчитане (МСФО) 1  (D005638-01 - 2009/2633(RPS) -
срок : 23/07/2009 - 23/10/2009)

Разглеждане в комисия: 

водеща : JURI

подпомагаща : ECON

- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на Регламент
(ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
Разяснение 9 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово
отчитане (КРМСФО) и на Международен счетоводен стандарт (МСС) 39 (D005657/01 -
2009/2634(RPS) - срок : 23/07/2009 - 23/10/2009)
Разглеждане в комисия: 

водеща :  JURI

подпомагаща : ECON

- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на Регламент
(ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
разяснение 17 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово
отчитане (КРМСФО) (D005690-01 - 2009/2637(RPS) - срок : 23/07/2009 - 23/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : JURI

подпомагаща : ECON

- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на Регламент
(ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие
с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета във връзка с
разяснение 18 на Комитета за разяснения на международните стандарти за финансово
отчитане (КРМСФО) (D005691-01 - 2009/2638(RPS) - срок : 23/07/2009 - 23/10/2009)

Разглеждане в комисия: 

водеща : JURI

подпомагаща : ECON

- Проект на Регламент (ЕО) № …/2009 на Комисията от […] година за изменение на
Регламент (ЕО) № 1702/2003 за определяне на правила за прилагане на сертифициране за
летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани
с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и
производствени организации (D004800-04 - 2009/2640 (RPS) - срок : 27/07/2009 - 27/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : TRAN
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- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за прилагане на Регламент
(ЕО) № 862/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността
за миграцията и международната закрила по отношение на определенията на категориите
основания за издаване на разрешения за постоянно пребиваване (D005596-01 - 2009/2639
(RPS) - срок : 25/07/2009 - 25/10/2009

Разглеждане в комисия:

водеща : LIBE

- Проект на Директива (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на Директива
2004/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на общите показатели за
безопасност и общите методи за изчисляване на разходите при произшествие (D005097/02 -
2009/2641 (RPS) - срок : 28/07/2009 - 28/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : TRAN

- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за определяне на критерии,
позволяващи на държавите-членки да ползват дерогация от общите основни стандарти за
сигурност на гражданското въздухоплаване, както и да приемат алтернативни мерки за
сигурност (D003814/03 - 2009/2642 (RPS) - срок : 28/07/2009 - 28/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : TRAN

- Предложение за Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на
Регламент (ЕО) № 300/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
спецификациите за национални програми за контрол на качеството в областта на
сигурността на гражданското въздухоплаване (D004777/02 - 2009/2643 (RPS) - срок :
28/07/2009 - 28/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : TRAN

подпомагаща : LIBE

- Проект на Директива на Комисията от […] година за изменение на приложение I към
Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
максималните равнища на арсеник, теобромин, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium
L. и Abrus precatorius L. (D004463/02 - 2009/2648 (RPS) - срок 28/07/2009- 28/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

подпомагаща : AGRI

- Проект на Решение на Комисията от […] година  относно приемането на референтния
документ, посочен в член 27, параграф 3 от Директива 2008/57/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно оперативната съвместимост на железопътната система в
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рамките на Общността (D005157/02 - 2009/2644 (RPS) - срок : 29/07/2009 - 29/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : TRAN

- Проект на Директива (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за изменение на Директива
2009/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно правилата и стандартите за
безопасност на пътническите кораби (D002288/04 - 2009/2645 (RPS) - срок : 31/07/2009 -31/
10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : TRAN

- Проект на Решение на Комисията за изменение на Решение 2007/589/ЕО по отношение на
включването на насоки за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове от
улавянето, преноса и съхранението в геоложки обекти на въглероден диоксид  (D004164/03 -
2009/2646 (RPS) - срок : 04/08/2009 - 04/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

- Проект на Решение на Комисията от […] година относно едностранното включване на
допълнителни парникови газове и дейности от страна на Австрия в схемата за търговия с
парникови газове на Общността в съответствие с член 24 от Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (D004163/03 - 2009/2647 (RPS) -  срок : 04/08/2009 -
04/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

подпомагаща : ITRE

- Проект на Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година относно образци на
Общността за свидетелства за управление на локомотив, допълнителни удостоверения,
заверени копия на допълнителните удостоверения и формуляри за заявления за свидетелства
за управление на локомотив съобразно с Директива 2007/59/ЕО на Европейския парламент и
на Съвета (D005169/02 - 2009/2649 (RPS) - срок : 07/08/2009 - 07/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : TRAN

- Проект на Регламент на Комисията от […] година за изменение на Директива 2002/72/ЕО
относно материали и предмети от пластмаси, предназначени за контакт с храни  (D005345/03
- 2009/2650 (RPS) - срок : 11/08/2009 - 11/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI
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- Проект на Решение на Комисията от […] година относно изискванията за безопасност, на
които трябва да отговарят европейските стандарти за бебешки и детски столчета за вана,
помощни средства за къпане, вани и стойки за вана съгласно Директива 2001/95/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета  (D005220-03 - 2009/2653 (RPS) - срок : 14/08/2009 -
14/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

- Проект на Регламент на Комисията от […] година за отхвърляне на здравни претенции за
храни, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и развитието и здравето на
децата(D004836/03 - 2009/2652 (RPS) - срок : 18/08/2009 - 18/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

подпомагаща : IMCO

- Проект на Регламент на Комисията от […] година за отхвърляне на здравна претенция за
храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до
развитието и здравето на децата (D004835/03 - 2009/2651 (RPS) - срок : 18/08/2009 -
18/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

подпомагаща : IMCO

- Проект на Регламент на Комисията от […] година за изменение на приложения ІІ и ІІІ към
Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
максимално допустимите граници на остатъчни вещества от азоксистробин, ацетамиприд,
кломазон, цифлуфенамид, емамектин бензоат, фамоксадон, фенбутакалаен оксид,
флуфеноксурон, флуопиколид, индоксакарб, йоксинил, мепанипирим, протиоконазол,
пиридалил, тиаклоприд и трифлоксистробин във и върху определени продукти  (D005207/02
- 2009/2658 (RPS) - срок : 18/08/2009 - 18/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

- Проект на Регламент на Комисията от […] година за изменение на Регламент (ЕО) №
353/2008 за създаване на правила за прилагане за заявления за разрешение на здравни
претенции, предвидени в член 15 от Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент
и на Съвета (D004837/03- 2009/2657 (RPS) - срок : 18/08/2009 - 18/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

подпомагща : IMCO

- Проект на Регламент на Комисията от […] година за изменение на Директива 2002/46/ЕО и
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Регламент (ЕО) № 1925/2006 по отношение на списъците с витамини и минерали и формите,
под които те могат да се влагат в храни, включително и добавките към храните (D005352/03-
2009/2656 (RPS) - срок : 18/08/2009 - 18/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

- Проект на Директива (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година за съставяне на трети
списък с индикативни гранични стойности на професионална експозиция в изпълнение на
Директива 98/24/ЕО на Съвета и за изменение на Директива 2000/39/ЕО на Комисията
(D004467/03- 2009/2655 (RPS) - срок : 19/08/2009 - 19/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : EMPL

- Проект на Регламент на Комисията от […] година за изменение на приложение II към
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно информацията за
хранителната верига, която се предоставя от предприятията за хранителни продукти, които
управляват кланици (D005314/03- 2009/2654 (RPS) - срок : 19/08/2009 - 19/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

- Проект на Решение на Комисията от […] година относно изискванията за безопасност, на
които трябва да отговорят европейските стандарти за монтирани от потребителя и
обезопасени спрямо деца заключващи устройства за прозорци и балконски врати, съгласно
Директива 2001/95/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (D005221/03- 2009/2659 (RPS)
- срок : 14/08/2009 - 14/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

- Предложение за Регламент (ЕО) № …/.. на Комисията от […] година  за адаптиране за
десети път към техническия прогрес на Регламент (ЕИО) № 3821/85 на Съвета относно
контролните уреди за регистриране на данните за движението при автомобилен транспорт
(D005409/02 - 2009/2660 (RPS) - срок : 21/08/2009 - 21/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : TRAN

- Предложение за Регламент на Комисията от […] година за определяне на преходни
разпоредби за прилагането на Регламенти (ЕО) № 853/2004, (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) №
882/2004 на Европейския парламент и на Съвета(D005046/04 - 2009/2661 (RPS) - срок :
25/08/2009 - 25/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

подпомагаща : AGRI
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- Предложение за Регламент на Комисията от […]за изменение на приложение ІІ към
Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
максимално допустимите граници на остатъчни вещества от диметоат, етефон, фенамифос,
фенаримол, метамидофос, метомил, ометоат, оксидеметон метил, процимидон, тиодикарб и
винклозолин във и върху определени продукти (D003156/03 - 2009/2662 (RPS) - срок :
28/08/2009 - 28/10/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

- Проект на Решение на Комисията от […] година за изменение на Решение 2004/407/ЕО по
отношение на разрешаването на вноса на желатин за фотографски цели в Чешката република
(D005811-02 - 2009/2664 (RPS) - срок : 03/09/2009 - 03/11/2009)

Разглеждане в комисия:

водеща : ENVI

подпомагаща : AGRI

15. Ред на работа
Съгласно дневния ред се пристъпва към определяне реда на работа.

Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през септември 2009 г. (PE
427.526/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член140 от
Правилника за дейността):

понеделник

Няма предложения за промени.
Вторник

Няма предложения за промени.
Изказа се Bruno Gollnisch, който иска Председателят да проведе заседание на независимите
членове, които да изберат свой представител в Председателския съвет(Председателят
отговаря, че това ще стане в рамките на настоящата месечна сесия). 

Сряда

Искане от страна на групата Verts/ALE за отлагане на избирането на председателя на
Комисията (точка 17 от Проекта на дневен ред) за след провеждането на ирландския
референдум на 2 октомври 2009 г. за Договора от Лисабон.

Изказаха се: Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, който аргументира искането,
Martin Schulz, от името на групата S-D, и Joseph Daul, от името на групата PPE.

С поименно гласуване (135 „за“, 248 „против“, 14 „въздържали се“), Парламентът отхвърля
искането.

Véronique De Keyser и Diane Dodds уведомяват, че са искали да гласуват „за“. Jan Zahradil и
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Kay Swinburne уведомяват, че са искали да гласуват „против“. 

Четвъртък

- не се предлага промяна
° 

° ° ° 

С това редът на работа е определен.

16. Време за гласуване
Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни
гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение
единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.

16.1. Числен състав на междупарламентарните делегации (гласуване)
предложение за решение, внесено в съответствие с член 198 от Правилника за дейността от
Председателския съвет, относно числения състав на междупарламентарните делегации,
делегациите в съвместните парламентарни комитети и делегациите в комисиите за
парламентарно сътрудничество и многостранните парламентарни асамблеи (B7-0034/2009)

(необходимо е обикновено мнозинство) 

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2009)0002)

16.2. Oдобряване на назначаването на г-н Algirdas Šemeta за член на
Европейската комисия (гласуване)
Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член  106, параграф 4 от Правилника за
дейността, от Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S-D,
Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, и
Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, за одобряване на назначаването на г-н
Algirdas Šemeta за член на Комисията (B7-0037/2009)

Бе проведено тайно гласуване, в съответствие с Приложение XVII, параграф 2, от
Правилника за дейността.

(необходимо е обикновено мнозинство)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2009)0003)
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Имената на участвалите в гласуването членове на Парламента са отразени в
приложението към настоящия протокол.

16.3. Одобряване на назначаването на г-н Paweł Samecki за член на
Европейската комисия (гласуване)
Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член   106, параграф 4 от Правилника
за дейността, от Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S-
D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, и
Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, за одобряване на назначаването на г-н
Paweł Samecki за член на Комисията (B7-0035/2009)

Бе проведено тайно гласуване, в съответствие с Приложение XVII, параграф 2, от
Правилника за дейността.

(необходимо е обикновено мнозинство)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2009)0004)

Имената на участвалите в гласуването членове на Парламента са отразени в
приложението към настоящия протокол.

16.4. Одобряване на назначаването на г-н Karel De Gucht за член на
Европейската комисия (гласуване)
Предложение за резолюция, внесено в съответствие с член   106, параграф 4 от Правилника
за дейността, от Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S-
D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Malcolm Harbour, от името на групата ECR, и
Francesco Enrico Speroni, от името на групата EFD, за одобряване на назначаването на г-н
Karel De Gucht за член на Комисията (B7-0036/2009)

Бе проведено тайно гласуване, в съответствие с Приложение XVII, параграф 2, от
Правилника за дейността.

(необходимо е обикновено мнозинство)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2009)0005)

Имената на участвалите в гласуването членове на Парламента са отразени в
приложението към настоящия протокол.

° 
° ° ° 
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Estelle Grelier и Adrian Severin уведомиха, че апаратите им за гласуване не са  работили по
време на гласуването относно предложенията за резолюции B7-0037/2009, B7-0035/2009 и
B7-0036/2009.

17. Обяснениe на вот
Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 170 от Правилника за дейността, се съдържат в
пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

18. 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.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Gianni PITTELLA
Заместник-председател

19. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на
Парламента към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания,
съгласно член 144 от Правилника за дейността:

Seán Kelly, Vasilica Viorica Dăncilă, Sergej Kozlík, João Ferreira, John Bufton, Krisztina Morvai,
Rareş-Lucian Niculescu, Евгени Кирилов, Jelko Kacin, Ilda Figueiredo, Nicole Sinclaire, Diane
Dodds, Eduard Kukan, Rovana Plumb, Izaskun Bilbao Barandica, Georgios Toussas, Gerard Batten,
George Becali, Csaba Sógor, Arlene McCarthy, Siiri Oviir, Hans-Peter Martin, Carlos José Iturgaiz
Angulo, Ioan Mircea Paşcu, Chris Davies, Elisabeth Köstinger, Joanna Senyszyn, Bill Newton
Dunn, Ioannis Kasoulides, Derek Vaughan, Pál Schmitt, Bogusław Liberadzki, Tunne Kelam, Boris
Zala, Alojz Peterle, Liisa Jaakonsaari, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Piotr Borys и
Seán Kelly.

20. Преструктуриране на европейската автомобилна индустрия, по-
специално случаят Опел (разискване) 
Изявление на Комисията: Преструктуриране на европейската автомобилна индустрия, по-
специално случаят Опел

Vladimír Špidla (член на Комисията) и Neelie Kroes (член на Комисията) font la déclaration.

Изказаха се: Werner Langen, от името на групата PPE, включително за да отговорят на
въпрос, зададен от Íñigo Méndez de Vigo чрез вдигане на синя карта, (член 149, параграф 8 от
Правилника за дейсността), Udo Bullmann, от името на групата S-D, Guy Verhofstadt, от
името на групата ALDE, и Rebecca Harms, от името на групата Verts/ALE.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Silvana KOCH-MEHRIN
Заместник-председател

Изказаха се: Evžen Tošenovský, от името на групата ECR, Thomas Händel, от името на групата
GUE/NGL, Frank Vanhecke, независим член на ЕП, Ivo Belet, Jutta Steinruck, Jorgo
Chatzimarkakis, Bart Staes, Derk Jan Eppink, Angelika Niebler, Kathleen Van Brempt, Chris
Davies, Frieda Brepoels, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Philippe Lamberts, Veronica
Lope Fontagné, Mario Pirillo, Dirk Sterckx, Marianne Thyssen, Arlene McCarthy, Bogusław Sonik
и Olle Ludvigsson.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Petru Constantin Luhan,
Matthias Groote, Hans-Peter Martin, Theodor Dumitru Stolojan, Saïd El Khadraoui, Krisztina
Morvai и Richard Howitt.

Изказаха се: Vladimír Špidla и Neelie Kroes.

Разискването приключи.

21. Горски пожари от лято 2009 г. (разискване) 
Изявление на Комисията: Горски пожари от лято 2009 г.

Stavros Dimas (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Theodoros Skylakakis, от името на групата PPE, Anni Podimata, от името на
групата S-D, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, Michail Tremopoulos, от
името на групата Verts/ALE, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela,
от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Michel Barnier, Edite Estrela,
François Alfonsi, Georgios Toussas, Mario Mauro, Andres Perello Rodriguez, Veronica Lope
Fontagné, Francesca Balzani, Françoise Grossetête, Kriton Arsenis и Markus Pieper.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Inés Ayala Sender, Gaston Franco, Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Gabriel Mato
Adrover, José Manuel Fernandes, Lambert van Nistelrooij и Antonio Cancian.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Juan
Fernando López Aguilar, Ilda Figueiredo, Malika Benarab-Attou и Petru Constantin Luhan.

Изказа се Stavros Dimas.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 110, параграф 2
от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 16.9.2009 г.
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22. Споразумение за свободна търговия с Южна Корея:
въздействие върху европейската индустрия (разискване) 
Изявление на Комисията: Споразумение за свободна търговия с Южна Корея: въздействие
върху европейската индустрия

Catherine Ashton (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Kader Arif, от името на групата S-D,
Michael Theurer, от името на групата ALDE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL,
David Campbell Bannerman, от името на групата EFD, Peter Šťastný, Gianluca Susta, Zuzana
Roithová и David Martin.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Seán Kelly, Gerard Batten,
David Martin и Sari Essayah.

Изказа се Catherine Ashton.

Разискването приключи.

23. Последици от икономическата и финансова криза за
развиващите се страни и за сътрудничеството за развитие
(разискване) 
Въпрос, изискващ устен отговор (O-0088/2009) зададен от Eva Joly, от името на комисията
DEVE, към Комисията: Въздействието на глобалната финансова и икономическа криза върху
развиващите се страни и върху сътрудничеството за развитие (B7-0209/2009)

Eva Joly разви въпроса, изискващ устен отговор.

Karel De Gucht (член на Комисията) отговори на въпроса, изискващ устен отговор.

Изказаха се: Enrique Guerrero Salom, от името на групата S-D, Louis Michel, от името на
групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, и Corina Creţu.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Zuzana Roithová, Anna
Záborská и Sari Essayah.

Изказа се Karel De Gucht.

Предложенията за резолюции, които следва да бъдат внесени в съответствие с член 108,
параграф 5 от Правилника за дейността, ще бъдат обявени впоследствие.

Разискването приключи.

Гласуване: следващата месечна сесия.

24. Парламентарен имунитет
С писмо от 16 юли 2009 г., председателят на комисията по правни въпроси уведоми
председателя на Парламента, че искането за снемане на парламентарния имунитет на Karin
Resetarits, внесено от компетентните австрийски органи на 22 април 2009 г., следва да бъде
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обявено за невалидно.

Мандатът на член на ЕП на Karin Resetarits е изтекъл на 13 юли 2009 г. В приложение на
член 57, параграф 6 от Федералната австрийска конституция, имунитетът на австрийските
членове на стария парламент изтича в деня на учредителното заседание на новия парламент.

° 
° ° ° 

Компетентните чешки органи уведомиха Парламента, в съответствие с член 7, параграф 9 от
Правилника за дейността, относно съдебните решения, взети вследствие на решението на
Европейския парламент от 13 октомври 2005 г. за снемане на имунитета на Vladimír Železný
в рамките на текущо съдебно производство в Общинския съд в Прага.

Горепосоченото съобщение ще бъде предадено за информация на комисията по правни
въпроси.

25. Дневен ред на следващото заседание
Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE
427.526/OJMA).

26. Закриване на заседанието
Заседанието бе закрито в 22.55 ч.

Klaus Welle Jerzy Buzek
генерален секретар председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

14.9.2009

Подписали:

Abad,  Áder,  Agnew,  Albertini,  Albrecht,  Alfano,  Alfonsi,  Allam,  Alvarez,  Alvaro,  Alves,
Andreasen,  Andrikienė,  Angelilli,  Antinoro,  Antonescu,  Antoniozzi,  Arif,  Arlacchi,  Arsenis,
Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia
i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten,
Baudis, Bauer, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès,
Berlato,  Berlinguer,  Besset,  Bielan,  Bilbao  Barandica,  Бинев,  Bisky,  Bizzotto,  Blinkevičiūtė,
Bloom, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt,
Bradbourn,  Brantner,  Brepoels,  Březina,  Briard  Auconie,  Brok,  Brons,  Brzobohatá,  Bufton,
Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman,
Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Caspary, Castex, del Castillo Vera,
Cavada,  Cercas,  Češková,  Chatzimarkakis,  Chichester,  Childers,  Chountis,  Christensen,  Claeys,
Clark,  Coelho,  Cofferati,  Cohn-Bendit,  Colman,  Comi,  Corazza  Bildt,  Cornelissen,  Correia  De
Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino,  Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Crowley,
Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danjean, Dantin, Daul, David, Davies, de Brún,
Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva,
De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant,
Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink,
Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio,
Ferber, Fernandes, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová,
Flautre,  Fleckenstein,  Florenz,  Fontana,  Ford,  Foster,  Fox,  Fraga Estévez,  Franco,  Gahler,  Gál,
Gallagher,  Gallo,  García-Margallo  y  Marfil,  García  Pérez,  Gardini,  Garriga  Polledo,  Gauzès,
Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis,
Goebbels,  Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  Göncz,  Goulard,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grech,
Grelier,  Greze,  Griesbeck,  Griffin,  Gróbarczyk,  Groote,  Grosch,  Grossetête,  Gruny,  Grzyb,
Gualtieri,  Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou,  Häfner,
Haglund,  Hall,  Händel,  Handzlik,  Hankiss,  Hannan,  Harbour,  Harkin,  Harms,  Hassi,  Haug,
Häusling,  Hautala,  Havel,  Hedh,  Helmer,  Hénin,  Hennis-Plasschaert,  Herczog,  Herranz  García,
Hibner, Jim Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt,
Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't
Veld,  Йотова,  Itälä,  Iturgaiz  Angulo,  Ivan,  Ивaнова,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jadot,  Jahr,
Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong,
Junqueras  Vies,  Juvin,  Kacin,  Kaczmarek,  Kadenbach,  Калфин,  Kalinowski,  Kalniete,  Kamall,
Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller,
Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin,
Kohlíček,  Kolarska-Bobińska,  Koppa,  Korhola,  Kósa,  Köstinger,  Ковачев,  Kowal,  Kozlík,
Kožušník,  Krahmer,  Kratsa-Tsagaropoulou,  Krehl,  Kreissl-Dörfler,  Kuhn,  Kukan,  Lamassoure,
Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le
Foll,  Legutko,  Lehne,  Le  Hyaric,  Leichtfried,  Lepage,  Jean-Marie  Le  Pen,  Marine  Le  Pen,
Lewandowski,  Lichtenberger,  Liese,  Liotard,  Lisek,  Lochbihler,  Lövin,  Lope  Fontagné,  López
Aguilar,  López-Istúriz  White,  Lösing,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,
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Lunacek,  Lynne,  McAvan,  McCarthy,  Mcclarkin,  McGuinness,  McMillan-Scott,  Macovei,
Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin,
Hans-Peter  Martin,  Martínez  Martínez,  Masip  Hidalgo,  Maštálka,  Mastella,  Matera,  Mathieu,
Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni,  Meissner,
Mélenchon,  Melo,  Méndez  de  Vigo,  Merkies,  Messerschmidt,  Meyer,  Louis  Michel,  Migalski,
Михайлова, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier,
Morkūnaitė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Newton
Dunn,  Neyts-Uyttebroeck,  Nicholson,  Nicolai,  Niculescu,  Niebler,  van  Nistelrooij,  Nitras,
Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis,
Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška,
Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pittella,
Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi,
Protasiewicz,  Provera,  Quisthoudt-Rowohl,  Rangel,  Ranner,  Rapkay,  Rapti,  Regner,  Reimers,
Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi,  Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort,  Rodust,
Roithová,  Romero López,  Romeva i  Rueda,  Ronzulli,  Rosbach,  Rossi,  Roth-Behrendt,  Rouček,
Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez
Presedo, Sârbu, Sargentini,  Sartori, Saryusz-Wolski,  Saudargas, Schaake, Schaldemose, Schlyter,
Olle  Schmidt,  Schmitt,  Schnellhardt,  Schnieber-Jastram,  Scholz,  Schöpflin,  Schroedter,  Martin
Schulz,  Werner  Schulz,  Schwab,  Scicluna,  Scotta',  Scurria,  Seeber,  Sehnalová,  Senyszyn,
Serracchiani,  Severin,  Siekierski,  Silvestris,  Simon,  Simpson, Sinclaire, Sippel,  Siwiec,  Skinner,
Skrzydlewska,  Skylakakis,  Smith,  Smolková,  Sógor,  Soini,  Sommer,  Søndergaard,  Sonik,  Sosa
Wagner,  Soullie,  Speroni,  Staes,  Stassen,  Šťastný,  Stavrakakis,  Steinruck,  Sterckx,  Stevenson,
Stihler, van der Stoep, Stolojan, Димитър Стоянов, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler,
Sturdy,  Surján,  Susta,  Alf  Svensson,  Eva-Britt  Svensson,  Swinburne,  Swoboda,  Szymański,
Tabajdi,  Takkula,  Tănăsescu,  Tannock,  Tarabella,  Tarand,  Tatarella,  Tavares,  Teixeira,  Thaler,
Thein,  Theocharous,  Theurer,  Thomsen,  Thun  Und  Hohenstein,  Thyssen,  Tirolien,  Tőkés,
Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa I Balcells, Triantaphyllides,
Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев,
Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo,
Vaughan, Vergiat,  Vergnaud, Verheyen, Guy Verhofstadt,  Vidal-Quadras,  Вигенин,  de Villiers,
Vlasák, Vlasto, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Henri Weber, Renate Weber, Weiler, Werthmann,
Westlund,  Westphal,  Wieland,  Wikström,  Willmott,  Wils,  Hermann  Winkler,  Iuliu  Winkler,
Włosowicz,  Wojciechowski,  Wortmann-Kool,  Yannakoudakis,  Záborská,  Zahradil,  Zala,  Zalba
Bidegain, Zalewski, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka
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