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EURÓPAI PARLAMENT  

ÜLÉSSZAK: 2014-2015 

2014. április 14-17-i ülések

STRASBOURG  

JEGYZŐKÖNYV 

  2014. ÁPRILIS 14., HÉTFŐ

ELNÖKÖL: Martin SCHULZ
elnök

1. Az ülésszak folytatása
Az ülést 17.00-kor nyitják meg.

2. Az elnök nyilatkozatai
Az elnök nyilatkozatban juttatja kifejezésre a Parlament ukrán helyzett miatti  aggodalmát. A
Parlament nyomatékosan hangsúlyozza a területi integritás és az ukrán nép szuverenitásának
fontosságát, és kéri Oroszországot, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jog elveit és vonja ki
csapatait az ukrán területről. Az elnök kifejti, hogy a Parlament csütörtökön állásfoglalást fogad el
Ukrajnáról és megfigyelő küldöttséget indít a 2014 májusában megtartandó ukrán
elnökválasztásokra.

° 
° ° ° 

Az elnök nyilatkozatot tesz a ruandai népirtás 20. évfordulója alkalmából.

3. Megemlékezés
Az elnök a Parlament nevében kegyelettel adózik Dominique Baudis francia jogvédőnek és volt
európai parlamenti képviselőnek.

A Parlament egyperces csenddel adózik emlékének és a ruandai népirtás áldozatai emlékének.

4. Az előző ülések jegyzőkönyveinek elfogadása
A 2014. április 2-i és 2014. április 3-i ülés jegyzőkönyvét elfogadják.

° 
° ° ° 

Marian Harkin jelen volt a 2014. március 13-i és 2014. április 2-i ülésen, de a neve nem szerepel a
jelenléti íven.
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Gaston Franco jelen volt a 2014. április 2-i és 3-i ülésen, de a neve nem szerepel a jelenléti íven.

5. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a.
cikke)
Az EMPL bizottság ajánlását a leginkább rászoruló személyeket támogató európai segítségnyújtási
alapról szóló, 2014. március 11-i 223/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletet kiegészítő,
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2014)1627 ;
2014/2676(DEA) (B7-0273/2014) a 2014. április 2-i plenáris ülésen jelentették be. (2014.4.2-i
jegyzőkönyv, 5. pont ).

Az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdésében meghatározott huszonnégy órás határidőn
belül nem emeltek kifogást az ajánlat ellen.

Ezért az ajánlást 2014. április 3-i hatállyal elfogadják és a határozatot a 2014. április 15-i ülés
jegyzőkönyvének elfogadott szövegei pontjában közzéteszik (P7_TA(2014)0340).

6. Helyesbítések (az eljárási szabályzat 216. cikke)
A P6_TA(2009)0275(COR01), P7_TA-PROV(2013)0461(COR01), P7_TA-PROV(2013)0342
(COR01) és P7_TA-PROV(2014)0057(COR01) helyesbítéseket a 2014. április 2-i, szerdai plenáris
ülésen jelentették be (2014.4.2-i jegyzőkönyv, 6. pont ).

Mivel sem valamelyik képviselőcsoport, sem legalább 40 képviselő nem nyújtott be kérelmet
szavazásra bocsátásukra, az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében a
helyesbítések elfogadottnak tekintendők.

° 
° ° ° 

Az illetékes bizottságok az alábbi helyesbítéseket továbbították az Európai Parlament által
elfogadott szövegekhez:

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2013)0492(COR02)) a mezőgazdasági termékpiacok közös
szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EGK, az 1037/2001/EK és az
1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-én
1308/2013EK európai parlamenti és tanácsi rendelethez (HL L 347., 2013.12.20., 671. o.) (az
Európai Parlament által 2013. november 20-án a fent említett rendelet elfogadására tekintettel első
olvasatban elfogadott álláspont (P7_TA-PROV(2013)0492) (COM(2011)0626 – C7-0339/2011–
COM(2012)0535 – C7-0310/2012 – 2011/0281(COD))

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2014)0168(COR01)) az Európai Parlament által 2014. február 27-ém a
személyek külső határokon történő, egyes okmányoknak a [Bulgária], Horvátország, Ciprus [és
Románia] által a területükön történő átutazás és a bármely 180 napos időszakban 90 napot nem
meghaladó tervezett tartózkodás céljából kiadott nemzeti vízumaikkal egyenértékűként való
egyoldalú elismerésén alapuló, ellenőrzése egyszerűsített rendszerének bevezetéséről, valamint a
895/2006/EK tanácsi határozat és az 582/2008/EK európai parlamenti és tanácsi határozat hatályon
kívül helyezéséről  szóló 2014/.../EU európai parlamenti és tanácsi  határozat elfogadására
tekintettel első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2014)0168) (COM(2013)0441 –
C7-0186/2013 – 2013/0210(COD))

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2014)0169(COR01)) az Európai Parlament által 2014. február 27-én a
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külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes
harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló 539/2001/EK tanácsi rendelet
módosításáról  szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi  rendelet elfogadására tekintettel
első olvasatban elfogadott állásponthoz (P7_TA-PROV(2014)0169) (COM(2012)0650 – C7-
0371/2012 – 2012/0309(COD))

- Helyesbítés (P7_TA-PROV(2014)0024(COR01)) a koncessziós szerződések odaítéléséről szóló,
2014. február 26-i 2014/23/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvhez  (HL L 94., 2014.3.28., 1.
o.) (az Európai Parlamentnek a fenti irányelv elfogadására tekintettel első olvasatban 2014. január
15-én elfogadott álláspontja (P7_TA-PROV(2014)0024)) (COM(2011)0897 – C7-0004/2012 –
2011/0437(COD)).

A helyesbítések a jelenlegi ülésszak időtartama alatt a „Séance en direct” honlapon érhetők el.

Az eljárási szabályzat 216. cikkének (4) bekezdése értelmében e helyesbítéseket elfogadottnak kell
tekinteni, ha huszonnégy órán belül sem egy képviselőcsoport, sem legalább negyven képviselő nem
nyújt be kérelmet szavazásra bocsátásukra.

7. Az eljárási szabályzat értelmezése
Az elnök az eljárási szabályzat 211. cikke (3) bekezdésének megfelelően tájékoztatja a Parlamentet,
hogy az eljárási szabályzat 166. cikkének, 167. cikke (1) bekezdésének és 195. cikke (3)
bekezdésének alkalmazásával kapcsolatban megkeresett Alkotmányügyi Bizottság a
következőképpen értelmezte a szóban forgó rendelkezést:

A  a név szerinti szavazásról szóló 166. cikknek, a 167. cikk (1) bekezdésének és 195. cikk (3)
bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók a 6c. cikk (2) bekezdésének és a 7. cikk (3), (6) és
(8) bekezdésének megfelelő jelentésekre az egy képviselő mentelmi jogára vonatkozó eljárások
keretében.

Amennyiben ezen értelmezés ellen nem emel szót valamely képviselőcsoport vagy legalább
negyven képviselő (az eljárási szabályzat 211. cikkének (4) bekezdése) a holnapi ülés kezdete előtt
(2014. április 15., kedd), úgy az elfogadottnak minősül. Ellenkező esetben az értelmezés szavazásra
bocsátandó a plenáris ülésen.

8. A Parlament tagjai 
Ivari Padart 2014. április 7-i hatállyal mezőgazdasági miniszterré nevezték ki Észtországban.

Harlem Désirt 2014. április 9-i hatállyal államtitkárrá nevezték ki Franciaországban.

Maria Da Graça Carvalho 2014. május 1-jei hatállyal az európai parlamenti képviselői tisztséggel
összeférhetetlen tisztséget tölt be.

Az eljárási szabályzat 4. cikkének (1) bekezdése értelmében a Parlament megállapítja Ivari Padar
képviselői helyének 2014. április 7-i hatállyal, Harlem Désir képviselői helyének 2014. április 9-i
hatállyal és  Maria Da Graça Carvalho képviselői helyének 2014. május 1-jei hatállyal  történő
megüresedését, és erről tájékoztatja az érintett nemzeti hatóságokat.
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Az illetékes észt hatóságok bejelentették Katrin Saks kinevezését Ivari Padar helyére, parlamenti
képviselői minőségben, kinevezésének első napja: 2014. április 7.

Az Európai Parlament tagjainak közvetlen és általános választójog alapján történő választásáról
szóló 1976. szeptember 20-i okmány 7. cikkének (1) bekezdése és az eljárási szabályzat 4. cikkének
(1) és (4) bekezdése értelmében a Parlament tudomásul veszi Katrin Saks 2014. április 7-i hatállyal
történő kinevezését. 

Az eljárási szabályzat 3. cikkének (2) bekezdése értelmében a képviselői mandátum vizsgálatának
befejezéséig, illetve az esetleges vitatása tárgyában történő határozathozatalig Katrin Saks
elfoglalhatja a helyét a Parlamentben és annak szerveiben, és minden ehhez kapcsolódó jog
megilleti őt, azzal a feltétellel, hogy előzetesen nyilatkozatot tesz, amely szerint nem folytat az
európai parlamenti képviselői tisztséggel összeférhetetlen tevékenységet.

9. A képviselőcsoportok tagjai
Angelika Werthmann már nem tagja az ALDE képviselőcsoportnak és 2014. április 8-i hatállyal a
független képviselők soraiban foglal helyet.

10. A bizottságok és a küldöttségek tagjai
Az elnökhöz a következő kinevezési kérelmeket juttatta el az S&D képviselőcsoport:

ECON bizottság: Katrin Saks

Az EU-Kazahsztán, EU-Kirgizisztán és EU-Üzbegisztán parlamenti együttműködési bizottságokba
delegált és a Tádzsikisztánnal, Türkmenisztánnal és Mongóliával fenntartott kapcsolatokért felelős
küldöttség: Katrin Saks.

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen
jegyzőkönyv elfogadásáig.

11. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása
(az eljárási szabályzat 74. cikke)
Az elnök közli, hogy szerdán a Tanács elnökével közösen az alábbi, a rendes jogalkotási eljárás
szerint 2014. április 16-án elfogadott jogszabályokat írja alá:

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra,
valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a
válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések
megállapításáról (00139/2013/LEX - C7-0173/2014 - 2011/0367(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Unión kívüli beruházási projekteket támogató
finanszírozási műveletek veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós
garanciáról (00003/2014/LEX - C7-0172/2014 - 2013/0152(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Bangladesből származó rizs behozataláról és a
3491/90/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00040/2014/LEX - C7-0171/2014 -
2012/0085(COD))
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- Az Európai Parlament és a Tanács határozata a fejlesztés európai évéről (2015) (00043/2014/LEX
- C7-0170/2014 - 2013/0238(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Ukrajnából származó árukra vonatkozó vámok
csökkentéséről vagy eltörléséről (00073/2014/LEX - C7-0169/2014 - 2014/0090(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap
létrehozásáról, a 2008/381/EK tanácsi határozat módosításáról, valamint az 573/2007/EK és az
575/2007/EK európai parlamenti és tanácsi határozatok és a 2007/435/EK tanácsi határozat
hatályon kívül helyezéséről (00142/2013/LEX - C7-0168/2014 - 2011/0366(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók
jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv módosításáról (00006/2014/LEX - C7-
0167/2014 - 2011/0389(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a piaci visszaélések büntetőjogi szankcióiról (piaci
visszaélésekről szóló irányelv) (00008/2014/LEX - C7-0166/2014 - 2011/0297(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló
rendelet), valamint a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a
2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről (00078/2013/LEX -
C7-0165/2014 - 2011/0295(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közérdeklődésre számot tartó gazdálkodó egységek
jogszabályban előírt könyvvizsgálatára vonatkozó egyedi követelményekről és a 2005/909/EK
bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (00005/2014/LEX - C7-0164/2014 - 2011/0359
(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő
alkalmazásáról (00021/2014/LEX - C7-0163/2014 - 2013/0213(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Belső Biztonsági Alap részét képező, a rendőrségi
együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi
támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és a 2007/125/IB tanácsi határozat hatályon kívül
helyezéséről (00135/2013/LEX - C7-0162/2014 - 2011/0368(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelvnek egy
egységes globális piacalapú intézkedés nemzetközi légi közlekedésből származó kibocsátásokra
való alkalmazásáról rendelkező nemzetközi megállapodás 2020-ig történő végrehajtására tekintettel
történő módosításáról (00018/2014/LEX - C7-0161/2014 - 2013/0344(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek klinikai
vizsgálatairól és a 2001/20/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (00002/2014/LEX - C7-
0160/2014 - 2012/0192(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a Belső Biztonsági Alap részét képező, a külső
határok és a vízumügy pénzügyi támogatására szolgáló eszköz létrehozásáról és az 574/2007/EK
határozat hatályon kívül helyezéséről (00141/2013/LEX - C7-0159/2014 - 2011/0365(COD))
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- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók szabad mozgásával összefüggésben a
munkavállalóknak biztosított jogok gyakorlását megkönnyítő intézkedésekről (00004/2014/LEX -
C7-0158/2014 - 2013/0124(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékek feldolgozásával előállított
egyes árucikkekre alkalmazandó kereskedelmi szabályokról és az 1216/2009/EK, valamint a
614/2009/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (00124/2013/LEX - C7-0157/2014 -
2013/0063(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló
691/2011/EU rendeletet módosításáról (00037/2014/LEX - C7-0156/2014 - 2013/0130(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az űrmegfigyelést és a Föld körüli pályán haladó
objektumok nyomon követését támogató keret létrehozásáról (00031/2014/LEX - C7-0155/2014 -
2013/0064(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a kettős felhasználású termékek kivitelére,
transzferjére, brókertevékenységére és tranzitjára vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer
kialakításáról szóló 428/2009/EK tanácsi rendeletet módosításáról (00086/2014/LEX - C7-
0154/2014 - 2011/0310(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő
üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a
kiegyensúlyozott megközelítés jegyében, valamint a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről (00085/2014/LEX - C7-0153/2014 - 2011/0398(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–
2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az 1622/2006/EK határozat hatályon kívül
helyezéséről (00084/2014/LEX - C7-0152/2014 - 2012/0199(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a betétbiztosítási rendszerekről (átdolgozás)
(00082/2014/LEX - C7-0151/2014 - 2010/0207(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a munkavállalók mobilitásának a kiegészítő
nyugdíjjogosultságok megszerzésének és megtartásának javításával történő növelésére vonatkozó
minimumkövetelményekről (00087/2014/LEX - C7-0150/2014 - 2005/0214(COD))

- RAz Európai Parlament és a Tanács rendelete a cetfélék halászat során történő véletlenszerű
kifogásával kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendelet
módosításáról (00083/2014/LEX - C7-0149/2014 - 2012/0216(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gépjárművek zajszintjéről és a csere-
hangtompítórendszerekről, és a 2007/46/EK irányelv módosításáról, valamint a 70/157/EGK
irányelv hatályon kívül helyezéséről (00081/2014/LEX - C7-0148/2014 - 2011/0409(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a genetikai erőforrásokhoz való hozzáféréssel és a
hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai
Jegyzőkönyv szerinti, a felhasználókra vonatkozó és az Unióban alkalmazandó megfelelési
szabályokról (00131/2013/LEX - C7-0143/2014 - 2012/0278(COD))
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- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó
tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
(00017/2014/LEX - C7-0142/2014 - 2012/0283(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre
gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról (00015/2014/LEX -
C7-0141/2014 - 2012/0297(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek,
valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendeletnek az európai
felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és oglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti
hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról
(00007/2014/LEX - C7-0140/2014 - 2011/0006(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai
díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2012. július
1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról (00057/2014/LEX - C7-0139/2014 - 2013/0439
(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai GNSS Ügynökség létrehozásáról szóló
912/2010/EU rendelet módosításáról (00133/2013/LEX - C7-0138/2014 - 2013/0022(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a fluortartalmú üvegházhatású gázokról és a
842/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (00001/2014/LEX - C7-0137/2014 - 2012/0305
(COD))

- Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Unió tisztviselői és egyéb alkalmazottai
díjazásának és nyugdíjának, valamint az azokra alkalmazott korrekciós együtthatóknak 2011. július
1-jétől kezdődő hatállyal történő kiigazításáról (00056/2014/LEX - C7-0136/2014 - 2013/0438
(COD)).

12. Petíciók
A következő, az alábbi időpontban nyilvántartásba vett petíciókat az eljárási szabályzat 201. cikke
(6) bekezdésének megfelelően továbbították az illetékes bizottságnak:

2014. április 9.

Lorenzo Croce (0714/2014); Bruno Terriou (0715/2014); dr. Nagy Marianna (0716/2014); (bizalmas
név) (0717/2014); (bizalmas név) (0718/2014); (bizalmas név) (0719/2014); Raffaele Postiglione
(0720/2014); (bizalmas név) (0721/2014); Danièle Favari (0722/2014); (bizalmas név) (0723/2014);
(bizalmas név) (0724/2014);  (bizalmas név) (0725/2014); (bizalmas név) (0726/2014); (bizalmas
név) (0727/2014); (bizalmas név) (0728/2014); (bizalmas név) (0729/2014); Laurenţiu Vasilescu
(0730/2014); Francesc d'Assís Rossell i Taberner (0731/2014); Barbara Chiodi (0732/2014);
Gregorian Bivolaru (0733/2014); Cristian Stanciu (0734/2014); (bizalmas név) (0735/2014);
Christian Bosco (0736/2014); Marian Laurenţiu Statache (0737/2014); Rudolf Görke (0738/2014);
(bizalmas név) (0739/2014); José Pereira (8 signatures) (0740/2014); (bizalmas név) (0741/2014);
(bizalmas név) (0742/2014); (bizalmas név) (0743/2014); (bizalmas név) (0744/2014); Joseph-
Christos Kondylakis (0745/2014); (bizalmas név) (0746/2014); (bizalmas név) (0747/2014);
(bizalmas név) (0748/2014); (bizalmas név) (0749/2014);  (bizalmas név) (0750/2014); (bizalmas
név) (0751/2014); (bizalmas név) (0752/2014).
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13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)
A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 115.
cikke):

- (O-000032/2014) felteszi: Brian Simpson, a TRAN bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az
1071/2009/EK rendelet végrehajtása (2014/2700(RSP)) (B7-0113/2014);

- (O-000050/2014) felteszi: Alain Lamassoure, a BUDG bizottság nevében, a Tanácshoz: Riasztó
hiány az EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén
(2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014);

- (O-000051/2014) felteszi: Alain Lamassoure, a BUDG bizottság nevében, a Bizottsághoz: Az
uniós külső segítségnyújtás finanszírozására szolgáló kifizetési előirányzatok aggasztó hiánya
(2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014);

- (O-000053/2014) felteszi: Eva Joly, a DEVE bizottság nevében, a Tanácshoz: Riasztó hiány az EU
külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (2014/2697(RSP))
(B7-0116/2014);

- (O-000054/2014) felteszi: Eva Joly, a DEVE bizottság nevében, a Bizottsághoz: Riasztó hiány az
EU külső segítségnyújtásának finanszírozását célzó kifizetési előirányzatok terén (2014/2697(RSP))
(B7-0117/2014);

- (O-000049/2014) felteszi: Paul Rübig, az ITRE bizottság nevében, a Bizottsághoz: A "TOP 10"
konzultációs folyamat és a kkv-kra nehezedő uniós szabályozási terhek csökkentése (2013/2711
(RSP)) (B7-0118/2014).

14. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről
szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (átdolgozás) (COM(2014)0167 - C7-0112/2014 -
2014/0091(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az
Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva illetékes : ECON
vélemény : FEMM, EMPL, JURI

- 1. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2014. évi általános költségvetéshez: A Tanács 2014. április
9-i álláspontja (08219/2014 - C7-0146/2014 - 2014/2018(BUD))

utalva illetékes : BUDG
vélemény : ITRE

2) a parlamenti bizottságok

2.1) jelentések:

- ***I Jelentés a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai
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parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0516 - C7-0217/2013 - 2013/0239
(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Bart Staes (A7-0069/2014)

- ***I Jelentés az állami foglalkoztatási szolgálatok (áfsz-ek) közötti fokozott együttműködésről
szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0430 - C7-
0177/2013 - 2013/0202(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

- ***I Jelentés az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló 2012/2002/EK tanácsi
rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM
(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)) - REGI bizottság - Előadó: Rosa Estaràs Ferragut
(A7-0078/2014)

- ***I Jelentés a tengeri szállításból eredő szén-dioxid-kibocsátások nyomon követéséről,
jelentéséről és ellenőrzéséről, valamint az 525/2013/EU rendelet módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0480 - C7-0201/2013 - 2013/0224
(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

- * Jelentés a „Clean Sky 2” Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0505 - C7-0255/2013 - 2013/0244(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Christian Ehler
(A7-0083/2014)

- ***I Jelentés a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által
biztosított védelemről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(átdolgozás) (COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)) - ENVI bizottság - Előadó:
Matthias Groote (A7-0087/2014)

- ***I Jelentés az idegenhonos özönfajok betelepedésének és elterjedésének a megelőzéséről és
féken tartásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0620
- C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Pavel Poc (A7-0088/2014)

- * Jelentés a Bioalapú Iparágak Közös Vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2013)0496 - C7-0257/2013 - 2013/0241(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Lambert van
Nistelrooij (A7-0092/2014)

- * Jelentés a második Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozásról szóló
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0506 - C7-0256/2013 - 2013/0245(NLE)) - ITRE
bizottság - Előadó: Vladko Todorov Panayotov (A7-0094/2014)

- * Jelentés az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító második
közös vállalkozásról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0495 - C7-0259/2013
- 2013/0240(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Teresa Riera Madurell (A7-0105/2014)

- ***I Jelentés a Tunéziai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról szóló
európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0860 - C7-0437/2013 -
2013/0416(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0110/2014)

- ***I Jelentés az állategészségügyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)) - AGRI bizottság - Előadó: Marit
Paulsen (A7-0129/2014)
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- ***I Jelentés a belvízi hajózás fejlesztését szolgáló közösségi belvízi flottakapacitási politikáról
szóló 718/1999/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
irányuló javaslatról (COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD)) - TRAN bizottság -
Előadó: Corien Wortmann-Kool (A7-0142/2014)

- ***I Jelentés a belvízi hajókra vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról és a
2006/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0622 - C7-0266/2013 - 2013/0302
(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Corien Wortmann-Kool (A7-0145/2014)

- ***I Jelentés az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) létrehozásáról szóló 2005/681/IB határozat
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló tervezetről (17043/2013 - C7-
0435/2013 - 2013/0812(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Gál Kinga (A7-0146/2014)

- ***I Jelentés a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)) - AGRI
bizottság - Előadó: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

- ***I Jelentés az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi, az állatjóléti, a
növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédõ szerekre vonatkozó szabályok
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenõrzésekrõl és más hatósági
tevékenységekrõl, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a
396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az
1151/2012/EU, a(z) […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK, a
2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre (a hatósági ellenõrzésekrõl szóló rendelet) irányuló javaslat (COM(2013)0265 -
C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

- Jelentés a közüzemi szolgáltatások terén a fogyasztók védelméről (2013/2153(INI)) - IMCO
bizottság - Előadó: Josef Weidenholzer (A7-0163/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Liechtensteini Hercegség közötti, utóbbinak az Európai
Menekültügyi Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás
megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről (18116/2013 - C7-0091/2014 - 2013/0423(NLE))
- LIBE bizottság - Előadó: Roberta Metsola (A7-0168/2014)

- ***I Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő
belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló
javaslatról (COM(2010)0378 - C7-0179/2010 - 2010/0209(COD)) - LIBE bizottság - Előadó:
Salvatore Iacolino (A7-0170/2014)

- ***I Jelentés az 525/2013/EU rendeletnek az Egyesült Nemzetek éghajlat-változási
keretegyezménye Kiotói Jegyzőkönyvének technikai végrehajtása tekintetében történő
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0769 -
C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Vladimir Urutchev (A7-0171/2014)

- ***I Jelentés az új pszichoaktív anyagokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2013)0619 - C7-0272/2013 - 2013/0305(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Jacek
Protasiewicz (A7-0172/2014)
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- ***I Jelentés a tiltott kábítószer-kereskedelem területén a bűncselekmények tényállási elemeire és
a büntetésekre vonatkozó minimumszabályok megállapításáról szóló, 2004. október 25-i
2004/757/IB tanácsi kerethatározatnak a kábítószer fogalommeghatározása tekintetében való
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0618
- C7-0271/2013 - 2013/0304(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Teresa Jiménez-Becerril Barrio
(A7-0173/2014)

- ***I Jelentés a csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelvnek a könnyű
műanyag hordtasakok felhasználásának csökkentése érdekében történő módosításáról szóló európai
parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0761 - C7-0392/2013 - 2013/0371
(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Margrete Auken (A7-0174/2014)

- Jelentés a Parlament eljárási szabályzatának az elektronikus aláírások lehetővé tétele érdekében
való módosításáról (2014/2011(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Schöpflin György (A7-
0175/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Comore-szigeteki Unió között érvényben lévő halászati
partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról
szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv Európai Unió nevében való megkötéséről
szóló tanácsi határozattervezetről (16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)) - PECH
bizottság - Előadó: Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Madagaszkári Köztársaság között érvényben lévő halászati
partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról
szóló, az említett két fél között létrejött jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat
tervezetéről (14164/1/2012 - C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)) - PECH bizottság - Előadó:
Crescenzio Rivellini (A7-0178/2014)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről Grúzia közötti
partnerségi és együttműködési megállapodáshoz csatolt, Grúzia uniós programokban való
részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és Grúzia közötti
keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
(16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Krzysztof Lisek (A7-
0191/2014)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Montenegrói
Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság
Európai Unióhoz történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az
Európai Unió és tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről
(14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Charles Tannock (A7-
0192/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között érvényben lévő halászati
partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról
szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi
határozattervezetről (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE)) - PECH bizottság - Előadó:
Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

- ***I Jelentés az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0462 - C7-0209/2013 - 2013/0214(COD)) - ECON
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bizottság - Előadó: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

- * Jelentés Horvátországnak a kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős
adóztatás megszüntetéséről szóló 1990. július 23-i egyezményhez való csatlakozásáról szóló tanácsi
határozatra irányuló ajánlásról (COM(2013)0586 - C7-0381/2013 - 2013/0308(CNS)) - ECON
bizottság - Előadó: Sławomir Nitras (A7-0214/2014)

- ***I Jelentés a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő
megismertetésével és promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló európai parlamenti és
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0812 - C7-0416/2013 - 2013/0398(COD)) -
AGRI bizottság - Előadó: Esther Herranz García (A7-0217/2014)

- ***I Jelentés a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint
a vám- és mezőgazdasági jogszabályok helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és
a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK rendelet módosításáról szóló
európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0796 - C7-0421/2013 -
2013/0410(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: António Fernando Correia de Campos (A7-
0241/2014)

- Jelentés az Európai Parlamentnek a Tanácshoz, a Bizottsághoz és az Európai Külügyi Szolgálathoz
intézett ajánlásával az EU és Japán közötti stratégiai partnerségi megállapodásra irányuló
tárgyalásokról (2014/2021(INI)) - AFET bizottság - Előadó: Alojz Peterle (A7-0244/2014)

- ***I Jelentés a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2013)0932 - C7-
0006/2014 - 2010/0095(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Francesco Enrico Speroni (A7-
0247/2014)

- Jelentés az új technológiákról és a nyitott oktatási segédanyagokról (2013/2182(INI)) - CULT
bizottság - Előadó: Cătălin Sorin Ivan (A7-0249/2014)

- ***I Jelentés az Unió pénzügyi érdekeit érintő csalás ellen büntetőjogi eszközökkel folytatott
küzdelemről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelve irányuló javaslatról (COM(2012)0363 -
C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)) - CONT bizottság - LIBE bizottság - Előadó: Ingeborg Gräßle -
Előadó: Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014)

- Jelentés a Parlament eljárási szabályzata nemzetközi megállapodásokról szóló 90. cikkének
módosítása (2013/2259(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: David Martin (A7-0253/2014)

- Jelentés a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokról:
tanulságok és a következő lépések (2014/2005(INI)) - BUDG bizottság - Előadók: Jean-Luc
Dehaene, Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)

- Jelentés az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek közötti kapcsolatokról (2013/2185(INI)) -
AFCO bizottság - Előadó: Carlo Casini (A7-0255/2014)

- ***I Jelentés a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi
forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett
legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK irányelv
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módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0195
- C7-0102/2013 - 2013/0105(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0256/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Norvég Királyság közötti, utóbbinak az Európai Menekültügyi
Támogatási Hivatalban való részvétele részletes szabályairól szóló megállapodás megkötéséről
szóló tanácsi határozat tervezetéről (18141/2013 - C7-0107/2014 - 2013/0427(NLE)) - LIBE
bizottság - Előadó: Roberta Metsola (A7-0257/2014)

- Jelentés az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás módosításáról
(2014/2010(ACI)) - AFCO bizottság - Előadó: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

- * Jelentés a Shift2Rail közös vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló
javaslatról (COM(2013)0922 - C7-0034/2014 - 2013/0445(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Josefa
Andrés Barea (A7-0259/2014)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi
megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Spanyolország „EGF/2012/004 ES/Grupo Santana”
referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0116 - C7-0101/2014 - 2014/2027(BUD)) - BUDG bizottság
- Előadó: Frédéric Daerden (A7-0260/2014)

- Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a
Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a
hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi
megállapodás 13. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (Olaszország „EGF/2012/007 IT/VDC Technologies ”
referenciaszámú kérelme) (COM(2014)0119 - C7-0089/2014 - 2014/2025(BUD)) - BUDG bizottság
- Előadó: Frédéric Daerden (A7-0261/2014)

- * Jelentés a Portugália számára a Madeira autonóm régióban előállított és fogyasztott rum és likőr,
valamint az Azori-szigetek autonóm régiójában előállított és fogyasztott likőr és párlat tekintetében
kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra
irányuló javaslatról (COM(2014)0117 - C7-0104/2014 - 2014/0064(CNS)) - REGI bizottság -
Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0262/2014)

- * Jelentés a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról szóló tanácsi határozatra irányuló
javaslatról (COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)) - REGI bizottság - Előadó:
Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

- * Jelentés a Franciaország tengeren túli megyéiben kivetett „octroi de mer” egyedi adóról szóló
2004/162/EK határozat alkalmazási időszak tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi
határozatra irányuló javaslatról (COM(2014)0181 - C7-0129/2014 - 2014/0101(CNS)) - REGI
bizottság - Előadó: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti
keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések kivételével történő megkötéséről
szóló tanácsi határozattervezetről (05287/2014 - C7-0044/2014 - 2013/0267B(NLE)) - AFET
bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A7-0265/2014)
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- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről az Albán Köztársaság
közötti stabilizációs és társulási megállapodáshoz csatolt, a Horvát Köztársaság Európai Unióhoz
történő csatlakozásának figyelembevétele céljából készült jegyzőkönyvnek az Európai Unió és
tagállamai nevében való megkötésére vonatkozó tanácsi határozattervezetről (14783/2013 - C7-
0075/2014 - 2013/0311(NLE)) - AFET bizottság - Előadó: Nikola Vuljanić (A7-0266/2014)

- *** Ajánlás az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Koreai Köztársaság közötti
keretmegállapodásnak a visszafogadással kapcsolatos kérdések tekintetében történő megkötéséről
szóló tanácsi határozat tervezetéről (05290/2014 - C7-0046/2014 - 2013/0267A(NLE)) - LIBE
bizottság - Előadó: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

- *Jelentés a tradicionális, a héa- és a GNI-alapú saját források rendelkezésre bocsátásának
módszereiről és eljárásáról, valamint a készpénzigények teljesítését célzó intézkedésekről szóló
tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) (05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS))
- BUDG bizottság - Előadók: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

- Ajánlás az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről
szóló tanácsi rendelet (EU, Euratom) tervezetéről (05600/2014 - C7-0047/2014 - 2011/0184(APP))
- BUDG bizottság - Előadók: Anne E. Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0269/2014)

- Jelentés az Európai Unió saját forrásainak rendszerére vonatkozó végrehajtási intézkedésekről
(2014/2020(INI)) - BUDG bizottság - Előadók: Jean-Luc Dehaene, Anne E. Jensen (A7-0270/2014)

- * Jelentés az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra irányuló
tervezetről (05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)) - BUDG bizottság - Előadók: Anne E.
Jensen, Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

- Jelentés az Alexander Mirsky kiváltságainak és mentelmi jogának fenntartására irányuló
kérelemről (2014/2026(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Marielle Gallo (A7-0273/2014)

- Jelentés az Európai Unió 2014-es pénzügyi évre vonatkozó, 1/2014. számú költségvetés-
módosítási tervezetéről (III. szakasz – Bizottság) szóló tanácsi álláspontról (08219/2014 - C7-
0146/2014 - 2014/2018(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Anne E. Jensen (A7-0276/2014)

- Jelentés az Európai Parlament 2015-ös pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól
(2014/2003(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Salvador Garriga Polledo (A7-0277/2014)

2.2) ajánlások második olvasatra:

- ***II Ajánlás második olvasatra a betétbiztosítási rendszerekről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelv (átdolgozás) elfogadása céljából első olvasatban kialakított tanácsi álláspontról
(05199/1/2014 - C7-0094/2014 - 2010/0207(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Peter Simon (A7-
0216/2014)

- ***II Ajánlás második olvasatra a cetfélék halászat során történő véletlenszerű kifogásával
kapcsolatos intézkedések megállapításáról szóló 812/2004/EK tanácsi rendeletet módosító európai
parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából a Tanács által első olvasatban elfogadott
álláspontról (06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Raül
Romeva i Rueda (A7-0272/2014)
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- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács által az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő
üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról a
kiegyensúlyozott megközelítés jegyében és a 2002/30/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló
európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából az első olvasat során kialakított
álláspontról (05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Jörg
Leichtfried (A7-0274/2014)

- ***II Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az Európa kulturális
fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az
1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozat
elfogadása tekintetében (05793/1/2014 - C7-0132/2014 - 2012/0199(COD)) - CULT bizottság -
Előadó: Marco Scurria (A7-0275/2014)

15. Ügyrend
A következő napirendi pont az ügyrend megállapítása.

Kiosztották a 2014. áprilisi II. plenáris ülés végleges napirendtervezetét (PE 531.857/PDOJ),
melynek módosítására a következő javaslatokat tették (az eljárási szabályzat 140. cikke):

Felszólal: Ewald Stadler, aki megállapítja, hogy 2014. április 10-én Brüsszelben Hannes Swoboda
az „Egy közülünk” európai polgári kezdeményezés kapcsán az eljárási szabályzat 9. cikkének (2)
bekezdésével összeférhetetlen megjegyzéseket tett, és kéri az elnököt, hogy az eljárási szabályzat
152., 153. és 154. cikke értelmében  intézkedjen (az elnök azt válaszolja, hogy foglalkozik a
kérdéssel) és Hannes Swoboda a felszólalással kapcsolatosan..

Felszólal: Michael Theurer (a CONT bizottság elnöke), aki ellenzi az elnök az irányú döntését, hogy
az eljárási szabályzat 20. cikke értelmében elfogadhatatlannak nyilvánítja a Cătălin Sorin Ivan-
jelentés (2012. évi mentesítés: Európai Parlament) (47) bekezdését – A7-0246/2014, amelyről
szerdán a szavazások órája során kell szavazni, Bernd Posselt  Hannes Swoboda felszólalásával
kapcsolatosan, Ingeborg Gräßle és Bart Staes, az elnök döntéséről.

Hétfő

Az EPP képviselőcsoport kérése, hogy vegyenek fel a napirendbe egy közös megbeszélést az
alábbiakkal kapcsolatosan: Anthea McIntyre-jelentés - A7-0101/2014  és az O-000049/2014 számú
szóbeli választ igénylő kérdés: A "TOP 10" konzultációs folyamat és a kkv-kra nehezedő uniós
szabályozási terhek csökkentése (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014).

Felszólal: Paul Rübig, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést, és Bendt
Bendtsen, a kérés mellett.

A Parlament elektronikus szavazással jóváhagyja a kérelmet (105  mellette, 85 ellene, 5
tartózkodás).

Kedd

A Verts/ALE képviselőcsoport kérése, hogy halasszák el csütörtökre a Gesine Meissner-jelentésről
(Tengeri területrendezés és a integrált partiövezet-gazdálkodás) szóló szavazást – A7-0379/2013.  
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Felszólal: Keith Taylor, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, aki megindokolja a kérést,
Francesco Enrico Speroni és Guy Verhofstadt, akik támogatják a kérést.

A Parlament jóváhagyja a kérést.

Felszólal: Hannes Swoboda és Pervenche Berès a Salvatore Iacolino-jelentésről (A harmadik
országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és
tartózkodásának feltételei) - A7-0170/2014 szóló a szavazás módjáról. 

Felszólal: Ingeborg Gräßle.

Szerda, csütörtök

Nincs javasolt változtatás.

Az ügyrendet megállapítják.

16. Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetése ***I (vita)
Jelentés az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről szóló európai parlamenti és
tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)] -
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

Mathieu Grosch (az előadó helyettese) előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Georges Bach, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ismail Ertug, a(z) S&D
képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Keith Taylor, a
(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport
nevében, Peter Liese, Inés Ayala Sender és Patrizia Toia.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Tonino Picula, Phil Bennion, Morvai
Krisztina és Spyros Danellis.

Felszólal: Siim Kallas és Mathieu Grosch.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 8.12. pont .

17. A Közösségben közlekedő közúti járművek mérete és súlya ***I (vita)
Jelentés a Közösségen belül közlekedő egyes közúti járművek nemzeti és a nemzetközi
forgalomban megengedett legnagyobb méreteinek, valamint a nemzetközi forgalomban megengedett
legnagyobb össztömegének megállapításáról szóló, 1996. július 25-i 96/53/EK irányelv
módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2013)0195
- C7-0102/2013- 2013/0105(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Jörg

P7_PV(2014)04-14 PE 533.920 - 18

HU



Leichtfried (A7-0256/2014)

Jörg Leichtfried előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Mathieu Grosch, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui, a(z) S&D
képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Philippe De
Backer, Phil Bennion, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol az alábbi képviselők két
kékkártyás kérdésére is: Jacqueline Foster és Peter van Dalen, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE
képviselőcsoport nevében, Peter van Dalen, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Dieter-Lebrecht
Koch és Ismail Ertug.

ELNÖKÖL: Rainer WIELAND
alelnök

Felszólal: Peter van Dalen, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Ismail Ertug, aki
válaszol arra, Philippe De Backer, Jacqueline Foster, Hubert Pirker és Oldřich Vlasák.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bendt Bendtsen, Silvia-Adriana Ţicău, Gesine Meissner,
Michael Cramer és Miroslav Mikolášik.

Felszólal: Siim Kallas és Jörg Leichtfried.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 8.13. pont .

18. Az Unió repülőterein a zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési
korlátozások bevezetése a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében ***II
(vita)
Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjáról az Unió repülőterein a
zajvédelemmel összefüggő üzemeltetési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályoknak és
eljárásoknak a kiegyensúlyozott megközelítés jegyében történő megállapításáról, és a 2002/30/EK
irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására
[05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság.
Előadó: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

Jörg Leichtfried előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Siim Kallas (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bogusław Liberadzki, a(z) S&D
képviselőcsoport nevében, Gesine Meissner, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva
Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jacqueline Foster, a(z) ECR
képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig,
és Marian-Jean Marinescu.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik és Silvia-Adriana Ţicău.
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Felszólal: Siim Kallas és Jörg Leichtfried.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.16-i jegyzőkönyv, 7.16. pont .

19. Az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és
állatjóléti, a növény-egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a
növényvédő szerekre vonatkozó szabályok ***I - Állategészségügy ***I -
A növényi betegségek elleni védintézkedések ***I (vita)
Jelentés az élelmiszer- és takarmányjog, valamint az állat-egészségügyi és állatjóléti, a növény-
egészségügyi, a növényi szaporítóanyagokra és a növényvédő szerekre vonatkozó szabályok
alkalmazásának biztosítása céljából végzett hatósági ellenőrzésekről és más hatósági
tevékenységekről, továbbá a 999/2001/EK, az 1829/2003/EK, az 1831/2003/EK, az 1/2005/EK, a
396/2005/EK, a 834/2007/EK, az 1099/2009/EK, az 1069/2009/EK, az 1107/2009/EK, az
1151/2012/EU, és a(z) […]/2013/EU rendelet, valamint a 98/58/EK, az 1999/74/EK, a 2007/43/EK,
a 2008/119/EK, a 2008/120/EK és a 2009/128/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti
és tanácsi rendeletre (a hatósági ellenőrzésekről szóló rendelet) irányuló javaslatról [COM(2013)
0265 - C7-0123/2013 - 2013/0140(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság. Előadó: Mario Pirillo (A7-0162/2014)

Jelentés az állategészségügyről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2013)0260 - C7-0124/2013 - 2013/0136(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Bizottság. Előadó: Marit Paulsen (A7-0129/2014)

Jelentés a károsítókkal szembeni védelmi intézkedésekről szóló európai parlamenti és tanácsi
rendeletre irányuló javaslatról [COM(2013)0267 - C7-0122/2013 - 2013/0141(COD)] -
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Hynek Fajmon (A7-0147/2014)

Mario Pirillo, Marit Paulsen és Hynek Fajmon előterjesztik jelentéseiket.

Felszólal: Tonio Borg (a Bizottság tagja).

ELNÖKÖL: Gianni PITTELLA
alelnök

Felszólal: Oreste Rossi (az ENVI bizottság véleményének előadója), Kartika Tamara Liotard (az
ENVI bizottság véleményének előadója), Britta Reimers (az AGRI bizottság véleményének
előadója), Isabella Lövin (a PECH bizottság véleményének előadója), Horst Schnellhardt, a(z) PPE
képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Christa Klaß,
Giovanni Barbagallo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bart Staes, a(z) Verts/ALE
képviselőcsoport nevében, Julie Girling, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Martina Anderson, a
(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Giancarlo Scottà, a(z) EFD képviselőcsoport nevében,
Elisabeth Jeggle, Daciana Octavia Sârbu, Alyn Smith, Janusz Wojciechowski, Bastiaan Belder, Pilar
Ayuso, Åsa Westlund, James Nicholson, Peter Liese, Justas Vincas Paleckis, Albert Deß és Iratxe
García Pérez.

ELNÖKÖL: Isabelle DURANT
alelnök

P7_PV(2014)04-14 PE 533.920 - 20

HU



Felszólal: Zofija Mazej Kukovič és Ewald Stadler.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Miroslav Mikolášik, Marusya Lyubcheva, Christa Klaß,
Tonino Picula és Andrew Henry William Brons.

Felszólal: Tonio Borg, Mario Pirillo, Marit Paulsen és Hynek Fajmon.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 17.2,. pont , 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 17.3. pont és 2014.4.15-i
jegyzőkönyv, 17.4. pont .

20. Az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás
(vita)
Jelentés az átláthatósági nyilvántartásról szóló intézményközi megállapodás módosításáról
[2014/2010(ACI)] - Alkotmányügyi Bizottság. Előadó: Roberto Gualtieri (A7-0258/2014)

Roberto Gualtieri előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Tonio Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Schöpflin György, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Sandra Petrović Jakovina, a(z)
S&D képviselőcsoport nevében, Anneli Jäätteenmäki, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gerald
Häfner, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Rina Ronja Kari, a(z) GUE/NGL
képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Evelyn Regner,
Andrew Duff, Claude Turmes és Gurmai Zita.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Paul Rübig, Silvia-Adriana Ţicău, Carl Schlyter, Nikola
Vuljanić, Morvai Krisztina és Seán Kelly.

Felszólal: Tonio Borg és Roberto Gualtieri.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 8.36. pont .

21. Előnyösebb környezet a vállalkozások, az üzleti tevékenységek és az
induló vállalkozások számára annak érdekében, hogy új munkahelyeket
teremtsenek - A Bizottság nyomon követő dokumentuma a kkv-kkal az
uniós szabályozásról folytatott „TOP 10” konzultációról (vita)
Jelentés „Hogyan járulhat hozzá az Európai Unió egy olyan környezet megteremtéséhez, amely
kedvez a vállalatok, vállalkozások és induló vállalkozások általi munkahelyteremtésnek?”
[2013/2176(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Anthea McIntyre (A7-
0101/2014)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000049/2014), felteszi: Paul Rübig, az ITRE bizottság nevében, a
Bizottsághoz: A „TOP 10” konzultációs folyamat és a kkv-kra nehezedő uniós szabályozási terhek
csökkentése (2013/2711(RSP)) (B7-0118/2014)
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Anthea McIntyre előterjeszti a jelentést.

Paul Rübig kifejti a kérdést.

ELNÖKÖL: Jacek PROTASIEWICZ
alelnök

Felszólal: Silvia-Adriana Ţicău, aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Paul Rübig,
aki válaszol arra.

Felszólal: Antonio Tajani (a Bizottság alelnöke).

Felszólal: Karin Kadenbach (a REGI bizottság véleményének előadója), Sari Essayah, a(z) PPE
képviselőcsoport nevében, Philippe De Backer, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, és Morvai
Krisztina, független.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Monika Panayotova, Ruža Tomašić, Phil Bennion,
Miloslav Ransdorf és Nicole Sinclaire.

Felszólal: Antonio Tajani és Anthea McIntyre.

Az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése szerint benyújtandó állásfoglalási indítvány
később kerül kihirdetésre.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 17.16. pont .

Állásfoglalásról szóló szavazás: 2014.4.17-i jegyzőkönyv, 9.15. pont .

Felszólal: Seán Kelly, a „catch-the-eye” eljárásról (Az elnök megindokolja választását).

22. Egyperces felszólalások fontos politikai kérdésekben
Az eljárási szabályzat 150. cikke jogcímén az alábbi képviselők, akik fontos politikai ügyekre
kívánják felhívni a Parlament figyelmét, tesznek egyperces felszólalást:

Bauer Edit, Gyürk András, Mário David, Juan Andrés Naranjo Escobar, Seán Kelly, Catherine
Stihler, María Irigoyen Pérez, George Sabin Cutaş, Jorgo Chatzimarkakis, Iñaki Irazabalbeitia
Fernández, Alda Sousa, Gerard Batten, Hans-Peter Martin, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam
Siekierski, Ioan Enciu, Tonino Picula, Ruža Tomašić, Tatjana Ždanoka, Martina Anderson, Slavi
Binev, Andrew Henry William Brons, Dubravka Šuica, Ivailo Kalfin, Claudio Morganti, Zdravka
Bušić, Petru Constantin Luhan, Biljana Borzan, és Cristian Dan Preda.

23. Tárgyalások a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó többéves
pénzügyi keretről: levonandó tanulságok és következő lépések (rövid
ismertetés)
Jelentés a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről folytatott tárgyalásokról:
tanulságok és a következő lépések [2014/2005(INI)] - Költségvetési Bizottság. Előadók: Jean-Luc
Dehaene és Ivailo Kalfin (A7-0254/2014)
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Reimer Böge (az előadó helyettese) és Ivailo Kalfin tart ismertetést.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Andrej Plenković, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Mulder,
Younous Omarjee és Ivana Maletić. 

Felszólal: Janusz Lewandowski (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2014.4.15-i jegyzőkönyv, 8.38. pont .

24. A következő ülésnap napirendje
A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 531.857/OJMA).

25. Az ülés berekesztése
Az ülést 23.05-kor berekesztik.

Klaus Welle Isabelle Durant
főtitkár alelnök
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JELENLÉTI ÍV

14.4.2014

Jelenlévők:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht,  Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter,  Anderson, Andreasen,
Andrés  Barea,  Angelilli,  Angourakis,  Antonescu,  Arlacchi,  Ashworth,  Atkins,  Attard-Montalto,
Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani,
Barbagallo,  Bartolozzi,  Bastos,  Batten,  Bauer,  Bearder,  Becker,  Belder,  Bélier,  Benarab-Attou,
Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao
Barandica, Binev, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borissov, Borsellino,
Borys, Borzan, Boştinaru, Bové, Bowles,  Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons,
Brzobohatá,  Bullmann, Bušić, Cabrnoch, Cadec,  van de Camp, Campbell  Bannerman, Capoulas
Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková,
Chatzimarkakis,  Chichester,  Childers,  Chountis,  Christensen,  Claeys,  Clark,  Cliveti,  Coelho,
Cofferati, Collin-Langen, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos,
Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş,
Cymański,  Czarnecki,  van  Dalen,  Dăncilă,  Danellis,  Danjean,  (The  Earl  of)  Dartmouth,  Daul,
David, Davies, De Backer, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De
Mita,  de  Sarnez,  Deß,  Deutsch,  Deva,  De  Veyrac,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Dodds,
Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel,
Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage,
Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Fisas Ayxela, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre,
Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-
Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardini, Gauzès, Geier, Gerbrandy,
Geringer  de  Oedenberg,  Giannakou,  Giegold,  Gierek,  Girling,  Glante,  Glattfelder,  Godmanis,
Goebbels,  Goerens,  Gollnisch,  Göncz,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,  Griesbeck,  Griffin,
Gróbarczyk, Groote,  Grosch,  Grossetête,  Grzyb, Gualtieri,  Guerrero Salom, Guillaume,  Gurmai,
Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour,
Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner,
Higgins, Hirsch, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes,
Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez,
Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen,
Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall,
van der Kammen, Kammerevert, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-
Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Kohlíček, Korhola,
Kósa,  Köstinger,  Kovatchev,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Krehl,  Kreissl-
Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambsdorff, Lange, Langen, Le Brun, Le
Grip, Legutko, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Le Pen Jean-Marie, Liberadzki, Lichtenberger, Liese,
Liotard, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford,
Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,  Lyubcheva,  McAvan,  McCarthy,  McClarkin,
McGuinness,  McIntyre,  McMillan-Scott,  Macovei,  Maletić,  Malinov,  Manders,  Maňka,  Mann,
Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo,
Mastella,  Mathieu  Houillon,  Matias,  Mato  Adrover,  Matula,  Mayer,  Mazej  Kukovič,  Meissner,
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Mélenchon,  Menéndez  del  Valle,  Merkies,  Mészáros,  Metsola,  Michels,  Migalski,  Mikolášik,
Mitchell,  Mizzi,  Moraes,  Moreira,  Morganti,  Morin-Chartier,  Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Morvai,
Mulder, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová,
Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niebler, Nilsson, Nitras, Obermayr, Obiols, Ojuland,
Olejniczak,  Omarjee,  Oomen-Ruijten,  Ortiz  Vilella,  Ouzký,  Oviir,  Pack,  Paksas,  Paleckis,
Panayotov, Panayotova, Papadopoulou, Paşcu, Paška, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović
Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc,
Podimata,  Ponga,  Poręba,  Posselt,  Pöttering,  Poupakis,  Preda,  Prendergast,  Prodi,  Protasiewicz,
Proust,  Provera,  Ransdorf,  Rapkay,  Rapti,  Regner,  Reimers,  Repo,  Reul,  Revault  D'Allonnes
Bonnefoy, Riera Madurell, Rinaldi, Rochefort, Rodust,  Roithová, Romeva i Rueda, Ross, Rossi,
Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Saks, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo,
Sanchez-Schmid,  Sârbu,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Saudargas,  Savisaar-Toomast,  Schaake,
Schaldemose,  Schlyter, Schmidt,  Schnellhardt,  Schnieber-Jastram, Scholz,  Schöpflin,  Schroedter,
Schulz  Martin,  Schulz  Werner,  Schwab,  Scottà,  Sedó  i  Alabart,  Seeber,  Sehnalová,  Severin,
Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska,
Smith,  Smolková,  Sógor, Sommer, Sonik,  Sophocleous,  Sosa  Wagner, Sousa,  Speroni,  Stadler,
Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan,
Strejček,  Striffler,  Sturdy,  Šuica,  Surján,  Svensson,  Swinburne,  Szájer,  Szymański,  Tabajdi,
Tănăsescu,  Tarabella,  Tarand,  Tatarella,  Taylor  Keith,  Taylor  Rebecca,  Teixeira,  Terho,  Thein,
Theocharous, Theurer, Thomas,  Thomsen, Thun und Hohenstein,  Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia,
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