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ПРОТОКОЛ 

СРЯДА, 20 НОЕМВРИ 2013 Г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието
Заседанието бе открито в 8.35 ч

2. Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с
процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от циромазин, фенпропидин, форметанат, оксамил и
тебуконазол във или върху определени продукти (D018241/04 - 2013/2949(RPS) - срок:
13/01/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за
храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и
до развитието и здравето на децата (D026716/03 - 2013/2937(RPS) - срок: 08/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията относно отказ за разрешение на някои здравни претенции за
храните, различни от претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и
до развитието и здравето на децата (D026717/03 - 2013/2946(RPS) - срок: 12/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на
Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали
(D027578/02 - 2013/2927(RPS) - срок: 26/01/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския
парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на
химикали (REACH) по отношение на приложение XVII (КМТ вещества) (D027631/03 -
2013/2936(RPS) - срок: 07/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността), IMCO (член 50 от Правилника за
дейността)
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- Регламент на Комисията за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент
и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на местни отоплителни
топлоизточници (D028689/03 - 2013/2931(RPS) - срок: 05/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение XVII към Регламент (ЕО) №
1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали („REACH“) по отношение на хромни(VI)
съединения (D028862/02 - 2013/2938(RPS) - срок: 07/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложениe II към Регламент (ЕО) № 396/2005 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на
остатъчни вещества от диметоморф, индоксакарб и пираклостробин в определени продукти
или върху тях (D029075/02 - 2013/2925(RPS) - срок: 25/12/2013)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от ацетамиприд, бутралин, хлоротолурон, даминозид,
изопротурон, пикоксистробин, пириметанил и тринексапак във и върху определени продукти
(D029076/03 - 2013/2961(RPS) - срок: 20/01/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от бифеназат, хлорпрофам, есфенвалерат, флудиоксонил и
тиобенкарб във или върху определени продукти (D029077/02 - 2013/2958(RPS) - срок:
19/01/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за поправка на текста на литовски език на Регламент (ЕС) №
432/2012 за създаване на списък на разрешените здравни претенции за храни, различни от
претенциите, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и
здравето на децата (D029486/02 - 2013/2954(RPS) - срок: 14/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: IMCO (член 50 от Правилника за дейността)

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 601/2012, отнасящо се за
потенциалите за глобално затопляне на парникови газове, различни от СО2 (D029604/01 -
2013/2930(RPS) - срок: 31/01/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI (член 50 от Правилника за дейността)
подпомагаща: ITRE (член 50 от Правилника за дейността)

- Директива на Комисията за изменение на приложение III към Директива 2008/57/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на нивото на допустимо шумово
замърсяване (D029662/02 - 2013/2935(RPS) - срок: 08/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : TRAN

- Регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 854/2004 на
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Европейския парламент и на Съвета по отношение на специфичните изисквания за
следкланичния преглед на домашни свине (D029861/03 - 2013/2962(RPS) - срок: 20/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Директива на Комисията за изменение на Директива 2012/9/ЕС по отношение на срока за
нейното транспониране и края на преходния период (D029899/02 - 2013/2957(RPS) - срок:
19/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на серен диоксид и сулфити
(E 220-228) в ароматизирани продукти на винена основа (D029999/02 - 2013/2947(RPS) -
срок: 12/01/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на
максимално допустимите количества от замърсителя цитринин в хранителни добавки на
основата на ориз, подложен на ферментация с червени дрожди Monascus purpureus
(D030008/02 - 2013/2964(RPS) - срок: 21/02/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI.

3. Делегирани актове (член 87а от Правилника за дейността)
Следните проекти на делегирани актове бяха предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) №168/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за безопасност при
експлоатацията на превозните средства за одобряването на дву-, три- и четириколесни
превозни средства (текст от значение за ЕИП) (C(2013)06950 – 2013/2926(DEA))
Срок за възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 24 октомври 2013 г.
Водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията относно условията за предоставяне на разположение на
уебсайт на декларация за експлоатационни показатели относно строителни продукти (C
(2013)07086 – 2013/2928(DEA))
Срок за възражения: три месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2013 г.
Водеща: IMCO

- Приложение към Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложения І, II и ІV
към Регламент (ЕС) № 978/2012 за прилагане на схема от общи тарифни преференции (C
(2013)07167 – 2013/2929(DEA))
Срок за възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 30 октомври 2013 г.
Водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №228/2013 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на регистъра на операторите, размера на
помощта, предоставена за предлагането на продуктите на пазара извън региона, графичния
символ, освобождаването от вносни мита за някои животни от рода на едрия рогат добитък и
финансирането на определени специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените
региони на Съюза (C(2013)07257 – 2013/2940(DEA))
Срок за възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 7 ноември 2013 г.
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Водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) №229/2013 на
Европейския парламент и на Съвета за определяне на специфични мерки в областта на
селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море (C(2013)07259 –
2013/2939(DEA))
Срок за възражения: два месеца, считано от датата на получаване на 7 ноември 2013 г.
Водеща: AGRI

4. Финансиране, управление и мониторинг на Общата
селскостопанска политика ***I - Европейски земеделски фонд за
развитие на селските райони ***I - Обща организация на пазарите на
селскостопански продукти ***I - Директни плащания в полза на
селскостопански производители по схеми за подпомагане в
рамките на ОСП ***I - Преходни разпоредби относно подпомагането
на развитието на селските райони ***I   (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика [COM
(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските
райони. Докладчик: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Комисия
по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-
0361/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ
регламент за ООП“) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Комисия по
земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Michel Dantin (A7-0366/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика [COM(2011)0625 - C7-
0336/2011- 2011/0280(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони.
Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното
разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти
(ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през
2014 г. [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Комисия по земеделие и развитие
на селските райони. Докладчик: Albert Deß (A7-0326/2013)

Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos, Michel Dantin и Albert Deß представиха своите
доклади.
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Изказаха се: Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета) и Dacian Cioloş (член на
Комисията).

Изказаха се: Peter Jahr (докладчик по становището на комисията BUDG), Esther de Lange
(докладчик по становището на комисията CONT), Tamás Deutsch (докладчик по становището
на комисията CONT), Karin Kadenbach (докладчик по становището на комисията ENVI),
Giommaria Uggias (докладчик по становището на комисията REGI), Elisabeth Schroedter
(докладчик по становището на комисията REGI), Younous Omarjee (докладчик по
становището на комисията REGI), Mairead McGuinness, от името на групата PPE, Paolo De
Castro, от името на групата S&D, George Lyon, от името на групата ALDE, Martin Häusling, от
името на групата Verts/ALE, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от
George Lyon, James Nicholson, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата
GUE/NGL, John Stuart Agnew, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП,
Elisabeth Köstinger, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, José Bové, който/която отговори
също така на въпрос „синя карта“ от John Stuart Agnew, Janusz Wojciechowski, Alfreds Rubiks,
Giancarlo Scottà и Marine Le Pen.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski, Iratxe García Pérez, Britta Reimers, Alyn Smith, Julie
Girling, João Ferreira, Morten Messerschmidt, Jarosław Kalinowski, Eric Andrieu, Herbert
Dorfmann, Ulrike Rodust, Elisabeth Jeggle, Csaba Sándor Tabajdi, Sergio Paolo Francesco
Silvestris, Ivari Padar, Мария Габриел, Christel Schaldemose, María Auxiliadora Correa Zamora,
Spyros Danellis, Sandra Kalniete, Vasilica Viorica Dăncilă, Astrid Lulling, Marc Tarabella, Christa
Klaß и Alain Cadec.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly, Luís
Paulo Alves, Izaskun Bilbao Barandica, Ruža Tomašić, Andrew Henry William Brons и Zofija
Mazej Kukovič.

Изказаха се: Dacian Cioloş, Vytautas Leškevičius, Giovanni La Via, Luis Manuel Capoulas Santos,
Michel Dantin и Albert Deß.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.19 от протокола от 20.11.2013 г, точка 8.20 от протокола от 20.11.2013
г, точка 8.21 от протокола от 20.11.2013 г, точка 8.22 от протокола от 20.11.2013 г и
точка 8.23 от протокола от 20.11.2013 г.

5. Работна програма на Комисията за 2014 г. (разискване) 
Изявление на Комисията: Работна програма на Комисията за 2014 г. (2013/2838(RSP))

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: József Szájer, от името на групата PPE, Enrique Guerrero Salom, от името на
групата S&D, Andrew Duff, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата
Verts/ALE, Konrad Szymański, от името на групата ECR, Rolandas Paksas, от името на групата
EFD, и Mario Borghezio, независим член на ЕП.
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Изказаха се: Maroš Šefčovič и Yannick Jadot, последният относно изказването на
предхождащия го оратор.

Разискването приключи.

Изказа се Dubravka Šuica, за да отбележи присъствието в пленарната зала на хърватски
ветерани.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч. в очакване на тържественото заседание, бе подновено
в 12.10 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

6. Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
От 12.10 ч до 12.30 ч Парламентът провежда тържествено заседание по случай връчването на
наградата „Сахаров“ на Malala Yousafzaï.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Tarja Cronberg, председател на Делегацията за връзки с Иран, за да заклейми
терористичния атентат, извършен вчера срещу иранското посолство в Бейрут, и Potito Salatto
относно същото това изказване.

7. Поправкa (член 216 от Правилника за дейността)
Поправката  P7_TA-PROV(2013)0115(COR01) беше обявена на пленарното заседание вчера
(точка 7 от протокола от 19.11.2013 г).

Тъй като поправката не е предмет на възражения от страна на политическа група или най-
малко четиридесет членове на ЕП (член 211, параграф 4 от Правилника на дейността), тя се
счита за приета.

8. 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.

8.1. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година:
целия текст  (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно съвместния проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата
2014 година, одобрен от Помирителния комитет в рамките на бюджетната процедура
[13176/2013 - C7-0260/2013- 2013/2145(BUD)] - Делегация на Европейския парламент в
Помирителния комитет за бюджета. Съдокладчици: Anne E. Jensen и  Monika Hohlmeier (A7-
0387/2013)
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(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърляне на текста)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0472)

Изказвания

След гласуването, Algimantas Rimkūnas (действащ председател на Съвета) установи, че
Парламентът е потвърдил споразумението , постигнато от помирителния комитет на неговото
заседание от 11 и 12 ноември 2013 г. Той също така посочи, че Съветът решително поддържа
общите изявления, приложени към споразумението, и че се ангажира напълно да ги зачита.

Председателят направи след това следното изявление:

"Общият текст, постигнат на 12 ноември 2013 г. от помирителния комитет беше одобрен
както от Праламента, така и от Съвета. Бюджетната процедура е проведена в съответствие с
Договорите. Във връзка с това бюджетната процедура за финансовата 2014 г.  може да се
счита за приключена. Обявявам бюджета на Европейския съюз за финансовата 2014 г. за
окончателно приет. Председателят на Парламента ще подпише бюджета днес."

8.2. Mобилизиране на инструмента за гъвкавост — финансиране на
програмите на структурните фондове за Кипър  (член 138 от Правилника за
дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизирането на инструмента за гъвкавост [COM(2013)0647 - C7-0302/2013- 2013/2223
(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Jean-Luc Dehaene (A7-0388/2013)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0473)

8.3. Коригиращ бюджет № 9/2013 г.: Мобилизиране на средства от фонд
„Солидарност“ на ЕС в полза на Румъния (суша и горски пожари през
2012 г. ) и на Германия, Австрия и Чешката република (наводнения през
май и юни 2013 г.)  (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно позицията на Съвета относно коригиращ бюджет № 9/2013 г. на бюджета на
Европейския съюз за финансовата 2013 г., раздел III – Комисия [14872/2013 - C7-0388/2013-
2013/2257(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Giovanni La Via (A7-0390/2013)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
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приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0474)

Изказвания

След гласуването,  Algimantas Rimkūnas (действащ председател на Съвета) потвърди, че
изменението на позицията на Съвета, прието от Парламента, отговаря на политическото
споразумение, постигнато при  помирителната процедура. Той обяви, че Съветът одобрява
приетото от Парламента изменение на позицията на Съвета относно коригиращ бюджет №  9
за 2013 г. Той заключи, че не е необходимо свикване на заседание на помирителния комитет
съгласно член 314, параграф 5 от Договора за функциониренато на Европейския съюз.

8.4. Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на ЕС — суша и
горски пожари в Румъния и наводнения в Германия, Австрия и Чешката
република (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, съгласно точка 26
от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент,
Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление (суши и
горски пожари в Румъния и наводнения в Германия, Австрия и Чешката република) [COM
(2013)0692 - C7-0343/2013- 2013/2255(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: José Manuel
Fernandes (A7-0369/2013)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0475)

8.5. Мобилизиране на инструмента за гъвкавост с цел допълване на
финансирането в общия бюджет на ЕС за 2013 г. за финансиране на
Европейския социален фонд с оглед увеличаване на средствата за
Франция, Италия и Испания  (член 138 от Правилника за дейността)
(гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизиране на Инструмента за гъвкавост [COM(2013)0559 - C7-0235/2013- 2013/2159
(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Reimer Böge (A7-0370/2013)

(Квалифицирано мнозинство и три пети от подадените гласове)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0476)

8.6. Европейски системи за спътникова навигация ***I (член 138 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
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изграждане и експлоатация на европейските системи за спътникова навигация [COM(2011)
0814 - C7-0464/2011- 2011/0392(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и
енергетика. Докладчик: Marian-Jean Marinescu (A7-0321/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0477)

8.7. Макрофинансова помощ за Йордания ***I (член 138 от Правилника за
дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
предоставяне на макрофинансова помощ на Хашемитското кралство Йордания [COM(2013)
0242 - C7-0119/2013- 2013/0128(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик:
Vital Moreira (A7-0335/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0478)

8.8. Споразумение между Европейския съюз и Руската федерация
относно прекурсорите на наркотични вещества  *** (член 138 от
Правилника за дейността) (гласуване)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския
съюз на споразумение между Европейския съюз и Руската федерация относно прекурсорите
на наркотични вещества [12221/2013 - C7-0308/2013- 2013/0005(NLE)] - Комисия по
международна търговия. Докладчик: Franck Proust (A7-0342/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0479)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

8.9. Третите държави и организации, с които Европол сключва
споразумения * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно проекта на решение на Съвета за изменение на Решение 2009/935/ПВР за
определяне на списъка на третите държави и организации, с които Европол сключва
споразумения [16229/2012 - C7-0011/2013- 2013/0801(CNS)] - Комисия по граждански
свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Philip Claeys (A7-0351/2013)
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(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0480)

8.10. Правната рамка на Общността за консорциум за европейска
научноизследователска инфраструктура * (член 138 от Правилника за
дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №
723/2009 относно правната рамка на Общността за консорциум за европейска
научноизследователска инфраструктура (ERIC) [COM(2012)0682 - C7-0421/2012- 2012/0321
(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Amalia Sartori
(A7-0331/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10) 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2013)0481)

8.11. Общоприложими разпоредби за европейските фондове ***I
(гласуване) 
Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, обхванати от
общата стратегическа рамка, и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета [COM(2013)0246 - C7-0107/2013- 2011/0276(COD)] -
Комисия по регионално развитие. Съдокладчици: Lambert van Nistelrooij и Constanze Angela
Krehl (A7-0274/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0482)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0482)

Изказвания
Преди гласуването, Pervenche Berès (председател de la комисия EMPL) поиска приетото от
комисия EMPL изменение да се подложи на гласуване, и във връзка с това искане - João
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Ferreira, Elisa Ferreira и Ashley Fox (Председателят не даде ход на искането).

8.12. Европейски социален фонд ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 [COM(2011)0607 -
C7-0327/2011- 2011/0268(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик:
Elisabeth Morin-Chartier (A7-0250/2012)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0483)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0483)

Изказвания

Rebecca Harms, относно предходното гласуване.

8.13. Европейски фонд за регионално развитие и цел "Инвестиции за
растеж и работни места" ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
специални разпоредби по отношение на Европейския фонд за регионално развитие и целта
„Инвестиции за растеж и работни места“ и за отмяна на Регламент (EО) № 1080/2006 [COM
(2011)0614 - C7-0328/2011- 2011/0275(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик:
Jan Olbrycht (A7-0268/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 13) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0484)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0484)

8.14. Европейски фонд за регионално развитие и цел "Европейско
териториално сътрудничество" ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
специални разпоредби за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел
„Европейско териториално сътрудничество“ [COM(2011)0611 - C7-0326/2011- 2011/0273
(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Riikka Pakarinen (A7-0280/2013)
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(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 14) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0485)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0485)

8.15. Кохезионен фонд ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1084/2006 [COM(2011)0612 - C7-
0325/2011- 2011/0274(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Victor Boştinaru
(A7-0270/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 15) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0486)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0486)

8.16. Европейска група за териториално сътрудничество ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1082/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли
2006 г. относно Европейската група за териториално сътрудничество (ЕГТС) с цел по-голяма
яснота, опростяване и усъвършенстване на процеса на създаване и функциониране на такива
групи [COM(2011)0610 - C7-0324/2011- 2011/0272(COD)] - Комисия по регионално развитие.
Докладчик: Joachim Zeller (A7-0309/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0487)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0487)

P7_PV(2013)11-20 PE 524.073 - 16

BG



8.17. Баланс между половете сред директорите без изпълнителни
функции на дружествата, допуснати до борсова търговия ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителни функции на
дружествата, допуснати до борсова търговия, и свързани с това мерки [COM(2012)0614 - C7-
0382/2012- 2012/0299(COD)] - Комисия по правни въпроси - Комисия по правата на жените и
равенството между половете. Съдокладчици: Evelyn Regner и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-
0340/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 17) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0488)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0488)

8.18. Основни информационни документи за инвестиционни продукти ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
основните информационни документи за инвестиционни продукти [COM(2012)0352 - C7-
0179/2012- 2012/0169(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик:
Pervenche Berès (A7-0368/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 18) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0489)

Pervenche Berès (докладчик) предложи отлагане на гласуването на проект на законодателна
резолюция в съответствие с член 57, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобри искането. Въпросът е отнесен до  компетентната комисия за
преразглеждане. 

8.19. Финансиране, управление и мониторинг на Общата селскостопанска
политика ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска политика [COM
(2011)0628 - C7-0341/2011- 2011/0288(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските
райони. Докладчик: Giovanni La Via (A7-0363/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19) 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0490)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0490)

Изказвания

Преди гласуването, Paolo De Castro (председател на комисия AGRI).

8.20. Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) [COM(2011)0627 - C7-0340/2011- 2011/0282(COD)] - Комисия
по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-
0361/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 20) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0491)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0491)

8.21. Обща организация на пазарите на селскостопански продукти ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти („Общ
регламент за ООП“) [COM(2011)0626 - C7-0339/2011- 2011/0281(COD)] - Комисия по
земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Michel Dantin (A7-0366/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 21) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0492)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0492)

P7_PV(2013)11-20 PE 524.073 - 18

BG



8.22. Директни плащания в полза на селскостопански производители по
схеми за подпомагане в рамките на ОСП ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за
подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика [COM(2011)0625 - C7-
0336/2011- 2011/0280(COD)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони.
Докладчик: Luis Manuel Capoulas Santos (A7-0362/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 22) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0493)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0493)

8.23. Преходни разпоредби относно подпомагането на развитието на
селските райони ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),
както и за изменение на Регламент (ЕС) № [...] [RD] по отношение на ресурсите и тяхното
разпределение за 2014 г. и за изменение на Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета и регламенти
(ЕС) № [...] [DP], (ЕС) № [...] [HZ] и (ЕС) № [...] [sCMO] във връзка с прилагането им през
2014 г. [COM(2013)0226 - C7-0104/2013- 2013/0117(COD)] - Комисия по земеделие и развитие
на селските райони. Докладчик: Albert Deß (A7-0326/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 23) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0494)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0494)

8.24. Разпоредби относно финансовото управление за някои държави
членки, които изпитват или са застрашени от сериозни затруднения с
финансовата стабилност и относно правилата за освобождаване от
задължение за някои държави членки ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на някои разпоредби
относно финансовото управление за някои държави членки, които изпитват или са
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застрашени от сериозни затруднения с финансовата стабилност, и относно правилата за
освобождаване от задължение за някои държави членки [COM(2013)0301 - C7-0143/2013-
2013/0156(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Oldřich Vlasák (A7-
0312/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 24) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2013)0495)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0495)

Изказвания

Oldřich Vlasák (докладчик) преди гласуването.

8.25. Финансови средства, отпуснати за някои държави членки от
Европейския социален фонд ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета по отношение на финансовите
средства, отпуснати за някои държави членки от Европейския социален фонд [COM(2013)
0560 - C7-0244/2013- 2013/0271(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Jan
Olbrycht (A7-0381/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 25) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ

одобрява се (P7_TA(2013)0496)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0496)

Изказвания

Rui Tavares, преди гласуването, и Alexander Graf Lambsdorff, относно провеждането на
гласуването.

8.26. Протокол между ЕС и Кирибати в областта на рибарството ***
(гласуване)
Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването на Протокола за определяне
на възможностите и финансовото съдействие, предвидени в Споразумението за партньорство
в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, и Република
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Кирибати, от друга страна [13331/2012 - C7-0036/2013- 2012/0229(NLE)] - Комисия по рибно
стопанство. Докладчик: Isabella Lövin (A7-0345/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2013)0497)

Парламентът дава своето съгласие за сключването на протокола.

Изказвания

Isabella Lövin (докладчик), преди гласуването.

8.27. Местоположението на седалищата на институциите на Европейския
съюз (гласуване)
Доклад относно местоположението на седалищата на институциите на Европейския съюз
[2012/2308(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Съдокладчици: Ashley Fox и Gerald
Häfner (A7-0350/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 27)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA-PROV(2013)0498)

9. 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.

Устни обяснения на вот:

Доклад Anne E. Jensen и Monika Hohlmeier - A7-0387/2013
Marina Yannakoudakis и Bernd Posselt

Доклад Marian-Jean Marinescu - A7-0321/2013
Adam Bielan и Bernd Posselt

Доклад Lambert van Nistelrooij и Constanze Angela Krehl - A7-0274/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Marisa Matias, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Peter Jahr, Andrej
Plenković, Alda Sousa и Elisa Ferreira

Доклад Elisabeth Morin-Chartier - A7-0250/2012
Davor Ivo Stier, Elena Băsescu и Mario Borghezio
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Доклад Jan Olbrycht - A7-0268/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Adam Bielan, Giommaria Uggias, Joseph
Cuschieri и Francesca Barracciu

Доклад Riikka Pakarinen - A7-0280/2013
Raffaele Baldassarre, Rosa Estaràs Ferragut и Giommaria Uggias

Доклад Victor Boştinaru - A7-0270/2013
Rosa Estaràs Ferragut, Seán Kelly, Csaba Sógor, Oleg Valjalo и Elena Băsescu

Доклад Joachim Zeller - A7-0309/2013
Rosa Estaràs Ferragut и Andrej Plenković

Доклад Evelyn Regner и Rodi Kratsa-Tsagaropoulou - A7-0340/2013
Claudette Abela Baldacchino, Anna Maria Corazza Bildt, Emer Costello, Mitro Repo, Seán Kelly,
Oleg Valjalo, Charles Tannock и Anna Záborská

Доклад Giovanni La Via - A7-0363/2013
Csaba Sógor, Andrej Plenković и Ivana Maletić

Доклад Pervenche Berès - A7-0368/2013
Anna Záborská

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0361/2013
Adam Bielan и Ivana Maletić

Доклад Michel Dantin - A7-0366/2013
Marina Yannakoudakis

Доклад Luis Manuel Capoulas Santos - A7-0362/2013
Paolo Bartolozzi и Elena Băsescu

Доклад Albert Deß - A7-0326/2013
Petri Sarvamaa

Доклад Ashley Fox и Gerald Häfner - A7-0350/2013
Anna Maria Corazza Bildt, Mitro Repo, Davor Ivo Stier, Zdravka Bušić, Oleg Valjalo, Vicky Ford,
Charles Tannock, Bernd Posselt и Anna Záborská.

10. 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.
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(Заседанието, прекъснато в 14.40 ч, бе възобновено в 15.00 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

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

12. „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и
иновации (2014—2020 г.) ***I - Правила за участие и разпространение
на резултатите в „Хоризонт 2020“ ***I - Специфична програма за
изпълнение на „Хоризонт 2020“ * - Стратегическа иновационна
програма на Европейския институт за иновации и технологии ***I -
Европейски институт за иновации и технологии ***I  (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и иновации
(2014—2020 г.) [COM(2011)0809 - C7-0466/2011- 2011/0401(COD)] - Комисия по
промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Teresa Riera Madurell (A7-0427/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на правилата за участие и разпространение на резултатите в „Хоризонт 2020“ –
рамкова програма за научни изследвания и иновации (2014–2020 г.) [COM(2011)0810 - C7-
0465/2011- 2011/0399(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика.
Докладчик: Christian Ehler (A7-0428/2012)

Доклад относно предложението за решение на Съвета за създаване на специфичната
програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ — рамкова програма за научни изследвания и
иновации (2014—2020 г.) [COM(2011)0811 - C7-0509/2011- 2011/0402(CNS)] - Комисия по
промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Maria Da Graça Carvalho (A7-
0002/2013)

Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
стратегическата иновационна програма на Европейския институт за иновации и технологии
(EIT): приносът на EIT за по-иновативна Европа [COM(2011)0822 - C7-0462/2011- 2011/0387
(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Marisa Matias
(A7-0422/2012)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 294/2008 за създаване на Европейски институт за иновации
и технологии [COM(2011)0817 - C7-0467/2011- 2011/0384(COD)] - Комисия по
промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Philippe Lamberts (A7-0403/2012)

Teresa Riera Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho, Marisa Matias и Philippe
Lamberts представиха своите доклади.

Изказаха се: Vytautas Leškevičius (действащ председател на Съвета), Máire Geoghegan-Quinn
(член на Комисията) и Androulla Vassiliou (член на Комисията).
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Изказаха се: Bill Newton Dunn (докладчик по становището на комисията DEVE), Nils Torvalds
(докладчик по становището на комисията BUDG), Nathalie Griesbeck (докладчик по
становището на комисията TRAN), Oldřich Vlasák (докладчик по становището на комисията
REGI), Ioannis A. Tsoukalas (докладчик по становището на комисията РECH), Emma
McClarkin (докладчик по становището на комисията CULT), Piotr Borys (докладчик по
становището на комисията JURI) и Alajos Mészáros (докладчик по становището на комисията
JURI).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Antigoni Papadopoulou (докладчик по становището на комисията FEMM), Ioannis
A. Tsoukalas, от името на групата PPE, Norbert Glante, от името на групата S&D, Kent
Johansson, от името на групата ALDE, Claude Turmes, от името на групата Verts/ALE, Vicky
Ford, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Roger Helmer,
от името на групата EFD, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Claude
Turmes, Francisco Sosa Wagner, независим член на ЕП, Pilar del Castillo Vera, Judith A. Merkies,
Jürgen Creutzmann, Margrete Auken, Konrad Szymański, Paul Murphy, Franz Obermayr,
който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luis Yáñez-Barnuevo García,
Angelika Niebler, Patrizia Toia, Philippe De Backer, Evžen Tošenovský, Ewald Stadler, Paul Rübig,
Véronique De Keyser, Izaskun Bilbao Barandica, Susy De Martini, Krišjānis Kariņš, който/която
отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Marita Ulvskog, Mirosław
Piotrowski, Lambert van Nistelrooij и Adam Gierek.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta ANGELILLI
Заместник-председател

Изказаха се: Hermann Winkler, Edit Herczog, Seán Kelly, Britta Thomsen, Dubravka Šuica, Peter
Skinner, António Fernando Correia de Campos, Моника Панайотова, Jean-Pierre Audy и Zbigniew
Ziobro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Anna
Záborská, Jan Kozłowski, Маруся Любчева, Pat the Cope Gallagher, Andrew Henry William
Brons, Danuta Jazłowiecka и Miroslav Mikolášik.

Изказаха се: Máire Geoghegan-Quinn, Androulla Vassiliou, Vytautas Leškevičius, Teresa Riera
Madurell, Christian Ehler, Maria Da Graça Carvalho и Marisa Matias.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 21.11.2013 г, точка 8.1 от протокола от 21.11.2013 г,
точка 8.5 от протокола от 21.11.2013 г, точка 8.2 от протокола от 21.11.2013 г и точка 8.3
от протокола от 21.11.2013 г.

13. Конкурентоспособност на предприятията и на малките и
средните предприятия (2014—2020 г.) ***I - План за действие
„Предприемачество 2020 г.“: възраждане на предприемаческия дух
в Европа  (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
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създаване на Програма за конкурентоспособност на предприятията и за малките и средните
предприятия (2014—2020г.) [COM(2011)0834 - C7-0463/2011- 2011/0394(COD)] - Комисия по
промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jürgen Creutzmann (A7-0420/2012)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000110/2013) зададен от Paul Rübig, от името на
комисията ITRE, към Комисията: План за действие "Предприемачество 2020 г." - Възраждане
на предприемаческия дух в Европа (2013/2532(RSP)) (B7-0520/2013).

Jürgen Creutzmann представи доклада. 

Paul Rübig разви въпроса.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Paul Rübig (докладчик по становището на комисията BUDG), Emma McClarkin
(докладчик по становището на комисията IMCO), Marina Yannakoudakis (докладчик по
становището на комисията FEMM), Bendt Bendtsen, от името на групата PPE, който отговори
също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Patrizia Toia, от името на групата S&D,
Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Inês
Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Magdi Cristiano Allam, от името на групата
EFD, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, Cristina Gutiérrez-Cortines, Josefa Andrés
Barea, Ruža Tomašić, Derek Roland Clark, Andreas Mölzer, Alajos Mészáros, António Fernando
Correia de Campos и Maria Da Graça Carvalho.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Моника
Панайотова, Danuta Jazłowiecka, Andrej Plenković, Georgios Papanikolaou, Edit Herczog, Anneli
Jäätteenmäki, Jaroslav Paška, Erik Bánki и Jan Kozłowski.

Изказаха се: Antonio Tajani и Jürgen Creutzmann.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Предложение за резолюция, внесено на основание член  115, параграф 5 от Правилника за
дейността, в заключение на разискванията:

- Paul Rübig, от името на комисията ITRE, относно Плана за действие „Предприемачество
2020 г.“ — Възраждане на предприемаческия дух в Европа (2013/2532(RSP)) (B7-0466/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.4 от протокола от 21.11.2013 г и точка 8.13 от протокола от 21.11.2013
г.

14. Прилагане на общата политика за сигурност и отбрана -
Техническа и промишлена база на европейската отбрана
(разискване)
Доклад относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на
Годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и
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политика на сигурност) (14605/1/2012 – C7-0000/2013 – 2013/2105(INI)) - Комисия по външни
работи. Докладчик: Maria Eleni Koppa (A7-0360/2013)

Доклад относно техническата и промишлената база на европейската отбрана [2013/2125(INI)]
- Комисия по външни работи. Докладчик: Michael Gahler (A7-0358/2013)

Maria Eleni Koppa и Michael Gahler представиха своите доклади.

Изказаха се: Juozas Olekas (действащ председател на Съвета) и Antonio Tajani (заместник-
председател на Комисията ).

Изказаха се: Jean-Pierre Audy (докладчик по становището на комисията ITRE), който отговори
също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Ildikó Gáll-Pelcz (докладчик по становището
на комисията IMCO), Arnaud Danjean, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на
групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Tarja Cronberg, от името на групата
Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, който отговори също така на три
въпроса „синя карта“ от Andrew Duff, Arnaud Danjean и Jean-Pierre Audy, Sabine Lösing, от
името на групата GUE/NGL, Sampo Terho, от името на групата EFD, Elmar Brok, Janusz
Władysław Zemke, Andrew Duff, Charles Tannock, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Krzysztof
Lisek, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marietje Schaake, Gerard Batten, който отговори също така
на въпрос „синя карта“ от Ioan Mircea Paşcu, Tunne Kelam, Ioan Mircea Paşcu, Anna Ibrisagic,
Francisco José Millán Mon, Marietta Giannakou и Cristian Dan Preda.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Davor Ivo Stier,
Andrej Plenković, Charalampos Angourakis, Моника Панайотова, Jaroslav Paška, Eduard Kukan,
Paul Murphy и Seán Kelly.

Изказаха се: Antonio Tajani, Juozas Olekas, Maria Eleni Koppa и Michael Gahler.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

Изказа се Jean-Pierre Audy, който изрази съжаление, че  Herman Van Rompuy (Председател на
Европейския съвет) не присъства по-често, за да се изказва пред членовете на ЕП. 

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 21.11.2013 г и точка 8.15 от протокола от
21.11.2013 г.

15. Европейската статистика ***I (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (EО) № 223/2009 относно европейската статистика [COM(2012)0167
- C7-0101/2012- 2012/0084(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси.
Докладчик: Liem Hoang Ngoc (A7-0436/2012)

Liem Hoang Ngoc представи доклада.

Изказа се Algirdas Šemeta (член на Комисията).
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Изказа се Ildikó Gáll-Pelcz, от името на групата PPE.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly,
Bogusław Liberadzki, за да зададе въпрос „синя карта“ à Ildikó Gáll-Pelcz, Ruža Tomašić, Ildikó
Gáll-Pelcz, за да отговори на въпроса „синя карта“ от  Bogusław Liberadzki, и Erik Bánki.

Изказаха се: Algirdas Šemeta и Liem Hoang Ngoc.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.6 от протокола от 21.11.2013 г.

16. Програма за социална промяна и социални иновации ***I
(разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации [COM(2011)0609 -
C7-0318/2011- 2011/0270(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jutta
Steinruck (A7-0241/2012)

Jutta Steinruck представи доклада.

Изказа се László Andor (член на Комисията).

Изказаха се: Bogusław Liberadzki (докладчик по становището на комисията CONT), Inês
Cristina Zuber (докладчик по становището на комисията ITRE), Tomasz Piotr Poręba
(докладчик по становището на комисията REGI), Philippe Boulland, от името на групата PPE,
Frédéric Daerden, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE,
Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Patricia van der Kammen, независим член
на ЕП, Regina Bastos, Edite Estrela, Sari Essayah, Emer Costello и Richard Howitt.

Изказаха се: László Andor и Jutta Steinruck.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 21.11.2013 г.

17. Социално измерение на Икономическия и паричен съюз
(разискване) 
Въпрос, изискващ устен отговор (O-000122/2013) зададен от Pervenche Berès, от името на
комисията EMPL, към Комисията: Съобщение на Комисията относно "Укрепване на
социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС)" (2013/2841(RSP)) (B7-
0524/2013)

Pervenche Berès разви въпроса.

László Andor (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Csaba Őry, от името на групата PPE, Alejandro Cercas, от името на групата S&D,
Philippe De Backer, от името на групата ALDE, Marije Cornelissen, от името на групата
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Verts/ALE, Inês Cristina Zuber, от името на групата GUE/NGL, Sari Essayah, Sylvana Rapti и
Emer Costello.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Edite Estrela.

Изказа се László Andor.

Предложение за резолюция, внесено на основание член  115, параграф 5 от Правилника за
дейността, в заключение на разискванията:

- Pervenche Berès, от името на комисията EMPL, относно съобщението на Комисията,
озаглавено „Укрепване на социалното измерение на Икономическия и паричен съюз (ИПС)“
(2013/2841(RSP)) (B7-0496/2013).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.16 от протокола от 21.11.2013 г.

18. Дневен ред на следващото заседание
Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE
522.757/OJJE).

19. Закриване на заседанието
Заседанието бе закрито в 22.35 ч

Klaus Welle Rainer Wieland
генерален секретар заместник-председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

20.11.2013

Подписали:

Abela  Baldacchino,  Agnew,  Albrecht,  Alfonsi,  Allam,  Alvaro,  Alves,  Andersdotter,  Anderson,
Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias
Echeverría, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach,
Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Barracciu, Bartolozzi,
Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen,
Bennahmias,  Bennion,  Berès,  Berlato,  Berlinguer,  Berman,  Berra,  Bertot,  Bicep,  Bielan,  Bilbao
Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Bonsignore, Borghezio,
Борисов, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bradbourn, Bratkowski,
Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cadec, Callanan,
van de  Camp,  Cancian,  Capoulas  Santos,  Caronna,  Carvalho,  Casa,  Cashman,  Casini,  Caspary,
Castex,  del  Castillo  Vera,  Cavada,  Cercas,  Češková,  Chatzimarkakis,  Chichester,  Childers,
Chountis,  Christensen,  Chrysogelos,  Claeys,  Clark,  Cliveti,  Cochet,  Coelho,  Cofferati,  Collin-
Langen, Colman, Comi,  Corazza Bildt,  Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés
Lastra,  Costa,  Costello,  Cottigny,  Cozzolino,  Cramer,  Creţu,  Creutzmann,  Cronberg,  Crowley,
Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin,
Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux,
De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de
Mera  García  Consuegra,  Dodds,  Domenici,  Donskis,  Dorfmann,  Duff,  Durant,  Dušek,  Ehler,
Ehrenhauser, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs
Ferragut,  Estrela,  Evans,  Fajmon,  Fajon,  Färm, Feio,  Ferber,  Fernandes,  Ferreira  Elisa,  Ferreira
João,  Fidanza,  Fisas  Ayxela,  Fjellner,  Flašíková  Beňová,  Flautre,  Fleckenstein,  Fontana,  Ford,
Foster,  Fox,  Frigo,  Габриел,  Gahler, Gál,  Gallagher, Gallo,  Gáll-Pelcz,  Garcés  Ramón,  García-
Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt,
Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder,
Godmanis,  Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual,  Gräßle,
Grèze,  Griesbeck,  Griffin,  Gróbarczyk,  Grosch,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,
Guillaume,  Gurmai,  Gustafsson,  Gutiérrez-Cortines,  Gutiérrez  Prieto,  Gyürk,  Hadjigeorgiou,
Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh,
Hellvig,  Helmer, Hénin,  Herczog,  Hibner,  Higgins,  Hirsch,  Hoang Ngoc,  Hohlmeier, Hökmark,
Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев,
Imbrasas,  in  "t  Veld,  Йотова,  Iovine,  Irazabalbeitia  Fernández,  Irigoyen Pérez,  Iturgaiz  Angulo,
Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-
Becerril Barrio, Johansson, de Jong, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski,
Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Казак,
Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch,
Koch-Mehrin,  Kohlíček,  Koppa,  Korhola,  Kósa,  Köstinger,  Koumoutsakos,  Kovács,  Ковачев,
Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Kratsa-Tsagaropoulou,  Krehl,  Kuhn,  Kukan,
Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La
Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine,
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Liberadzki, Lichtenberger, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-
Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lyon, Любчева,
McAvan,  McCarthy,  McClarkin,  McGuinness,  McIntyre,  McMillan-Scott,  Macovei,  Maletić,
Малинов, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter,
Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Matula, Mayer,
Mayor  Oreja,  Mazej  Kukovič,  Mazzoni,  Meissner,  Mélenchon,  Menéndez  del  Valle,  Merkies,
Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán
Mon, Mirsky, Mitchell,  Mizzi,  Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti,  Morin-Chartier,  Morkūnaitė-
Mikulėnienė,  Morvai,  Motti,  Mulder, Muñiz  De Urquiza,  Murphy, Muscardini,  Mynář, Naranjo
Escobar, Nattrass,  Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson,
Nicolai, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak,
Omarjee,  Oomen-Ruijten,  Ortiz  Vilella,  Őry,  Ouzký,  Oviir,  Pack,  Padar,  Pakarinen,  Paksas,
Paleckis,  Paliadeli,  Pallone,  Панайотов,  Панайотова,  Panzeri,  Papadopoulou,  Papanikolaou,
Pargneaux,  Първанова,  Paşcu,  Paška,  Patrão  Neves,  Patriciello,  Paulsen,  Perelló  Rodríguez,
Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plenković, Poc,
Podimata,  Ponga,  Poręba,  Posselt,  Pöttering,  Poupakis,  Preda,  Prendergast,  Prodi,  Protasiewicz,
Proust,  Quisthoudt-Rowohl,  Rangel,  Ransdorf,  Rapkay,  Rapti,  Regner,  Reimers,  Remek,  Repo,
Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde,
Roithová,  Romero  López,  Rosbach,  Rossi,  Roth-Behrendt,  Rouček,  Rübig,  Rubiks,  Rühle,
Šadurskis,  Saïfi,  Salafranca  Sánchez-Neyra,  Salatto,  Salavrakos,  Salvini,  Sánchez  Presedo,
Sanchez-Schmid,  Sârbu,  Sargentini,  Sartori,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,  Saudargas,
Savisaar-Toomast,  Schaake,  Schaldemose,  Schlyter,  Schmidt,  Schnellhardt,  Scholz,  Schöpflin,
Schroedter,  Schulz  Martin,  Schulz  Werner,  Schwab,  Scottà,  Scurria,  Sedó  i  Alabart,  Seeber,
Sehnalová, Senyszyn, Severin,  Siekierski,  Silaghi, Silvestris,  Simon, Simpson,  Sinclaire,  Sippel,
Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik,
Sosa  Wagner,  Sousa,  Speroni,  Stadler, Staes,  Stassen,  Šťastný,  Stauner, Stavrakakis,  Steinruck,
Stevenson,  Stier, Stihler,  Stolojan,  Стоянов,  Strejček, Striffler,  Sturdy, Šuica,  Surján,  Svensson,
Swinburne, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand,
Tatarella,  Tavares,  Taylor  Keith,  Taylor Rebecca,  Teixeira,  Terho,  Thein,  Theocharous,  Theurer,
Thomas, Thomsen,  Thun und Hohenstein,  Thyssen, Ţicău, Tirolien,  Toia, Tomaševski, Tomašić,
Torvalds,  Tošenovský,  Toussas,  Trautmann,  Trematerra,  Tremosa  i  Balcells,  Triantaphyllides,
Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев,
Vaidere,  Vajgl,  Vălean,  Valjalo,  Van Brempt,  Vanhecke,  Van Orden,  Vattimo,  Vaughan,  Vergiat,
Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss,  Vuljanić, Wałęsa,  Watson,
Weber  Henri,  Weber  Manfred,  Weber  Renate,  Weidenholzer,  Weiler,  Werthmann,  Westphal,
Wieland,  Wikström,  Willmott,  Winkler  Hermann,  Winkler  Iuliu,  Włosowicz,  Wojciechowski,
Wortmann-Kool,  Yáñez-Barnuevo  García,  Yannakoudakis,  Záborská,  Zahradil,  Zala,  Zalba
Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle,
Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka
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