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ПРОТОКОЛ 

СРЯДА 16 АПРИЛ 2014 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Martin SCHULZ
Председател

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

2. Внесени документи

Внесени са следните документи от Съвета и Комисията:

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на
европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране
на недекларирания труд (COM(2014)0221 - C7-0144/2014 - 2014/0124(COD))
В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят
уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета
на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия: водеща : EMPL
подпомагаща : FEMM, ITRE, JURI, ECON, LIBE, IMCO

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно едноличните
дружества с ограничена отговорност (COM(2014)0212 - C7-0145/2014 - 2014/0120(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с
Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

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

- Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Директива 2007/36/ЕО по отношение на насърчаването на дългосрочната ангажираност на
акционерите и на Директива 2013/34/ЕС по отношение на някои елементи на декларацията за
корпоративното управление (COM(2014)0213 - C7-0147/2014 - 2014/0121(COD))
В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с
Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : JURI
подпомагаща : ECON, LIBE, IMCO

3. 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 приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на
Комисията по отношение на съполимер на поливинилов алкохол, присаден върху
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полиетиленгликол, в твърди добавки в храни (D031929/02 - 2014/2691(RPS) - срок: 5/6/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI

- 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 2-фенилфенол, хлормекват, цифлуфенамид, цифлутрин,
дикамба, флуопиколид, флутриафол, фозетил, индоксакарб, изопротиолан, мандипропамид,
металдехид, метконазол, фосмет, пиклорам, пропизамид, пирипроксифен, сафлуфенацил,
спинозад и трифлоксистробин във или върху определени продукти (D032091/02 - 2014/2693
(RPS) - срок: 10/6/2014)
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 ацибензолар S метил, етоксихин, флусилазол,
изоксафлутол, молинат, пропоксикарбазон, пирафлуфен-етил, хинокламин и варфарин във
или върху определени продукти (D032093/02 - 2014/2692(RPS) - срок: 5/6/2014)
Разглеждане в комисия:  водеща : ENVI.

4. 100 години от Първата световна война: Поуки за бъдещето на
Европа (разискване) 
Изявления на Съвета и на Комисията: 100 години от Първата световна война: Поуки за
бъдещето на Европа (2014/2670(RSP))

Председателят направи встъпително изявление.

Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на
Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата
S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата
Verts/ALE, Martin Callanan, от името на групата ECR, Gabriele Zimmer, от името на групата
GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, и Daniël van der Stoep, независим член на
ЕП.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

5. Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното
партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част
на Украйна (разискване)
Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност: Натиск от страна на Русия върху държавите от Източното
партньорство и по-специално дестабилизирането на източната част на Украйна (2014/2699
(RSP))

Štefan Füle направи изявление от името на Catherine Ashton (заместник-председател на
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Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Libor Rouček, от
името на групата S&D, Johannes Cornelis van Baalen, от името на групата ALDE, Rebecca
Harms, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Helmut
Scholz, от името на групата GUE/NGL, Adrian Severin, независим член на ЕП, Elmar Brok,
който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paweł Robert Kowal, Knut Fleckenstein,
Annemie Neyts-Uyttebroeck, Paweł Robert Kowal, Nikola Vuljanić, Rolandas Paksas, Andrew
Henry William Brons, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Bernd Posselt, Jacek
Saryusz-Wolski, Marek Siwiec, Gerben-Jan Gerbrandy, Roberts Zīle, Willy Meyer, който отговори
също така на въпрос „синя карта“ от Charles Tannock, Hans-Gert Pöttering, Tonino Picula,
Alexander Graf Lambsdorff, Adam Bielan, Arnaud Danjean, Ioan Mircea Paşcu, Adina-Ioana
Vălean, Marian-Jean Marinescu, Маруся Любчева, която отговори също така на въпрос „синя
карта“ от Michael Gahler, Andrzej Grzyb, Илияна Малинова Йотова, Ria Oomen-Ruijten,
Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, който отговори също така на въпрос „синя карта“
от Zbigniew Zaleski, Monica Luisa Macovei, Boris Zala, Cristian Dan Preda, Pino Arlacchi,
Krzysztof Lisek, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Jacek Protasiewicz, Vytautas Landsbergis, Paweł
Zalewski, Elisabeth Jeggle и Zbigniew Ziobro.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Андрей Ковачев,
Victor Boştinaru, Ruža Tomašić, Mark Demesmaeker и Krisztina Morvai.

Изказа се Štefan Füle.

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

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 17.4.2014 г.
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jacek PROTASIEWICZ

Заместник-председател

6. Промяна на дневния ред
След консултации с политическите групи Председателят предложи следната промяна в
дневния ред в съответствие с член 140 от Правилника за дейността.

Времето за гласуване, предвидено за същата вечер между 18 и 19 ч., ще бъде последвано от
устни обяснения на вот, които трябваше да се проведат на следващия ден, до 19 ч., след което
разискванията ще продължат.

Във връзка с това дневният ред беше променен.

° 
° ° ° 
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Изказа се William (The Earl of) Dartmouth относно гласуването на обяд.

7. 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.

7.1. Защита на видовете от дивата флора и фауна ***I (член 138 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
защитата на видовете от дивата флора и фауна чрез регулиране на търговията с тях
(Преработен текст) [COM(2012)0403 - C7-0197/2012 - 2012/0196(COD)] - Комисия по околна
среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Matthias Groote (A7-
0087/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1) 

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

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0397)

7.2. Възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Сейшели *** (член 138 от Правилника
за дейността) (гласуване)
Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на
Европейския съюз, на Протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовото
участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейската общност и Република Сейшели [16651/2013 - C7-0020/2014- 2013/0375(NLE)] -
Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Maria do Céu Patrão Neves (A7-0201/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0398)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

7.3. Възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между
Европейския съюз и Съюза на Коморските острови *** (член 138 от
Правилника за дейността) (гласуване)
Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването, от името на
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Европейския съюз, на протокола между Европейския съюз и Съюза на Коморските острови
за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в
действащото Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни
[16130/2013 - C7-0011/2014 - 2013/0388(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик:
Jarosław Leszek Wałęsa (A7-0177/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0399)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

7.4. Възможности за риболов и финансово участие, предвидени в
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между ЕС и
Република Мадагаскар *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
Препоръка относно предложението за решение на Съвета относно сключването но протокола,
договорен между Европейския съюз и Република Мадагаскар, за определяне на
възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в действащото
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между двете страни [14164/1/2012 -
C7-0408/2012 - 2012/0238(NLE)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Crescenzio
Rivellini (A7-0178/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0400)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

7.5. Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Корея
по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане *** (член 138
от Правилника за дейността) (гласуване)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от
друга страна, по отношение на въпросите, свързани с обратното приемане [05290/2014 - C7-
0046/2014 - 2013/0267A(NLE)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи. Докладчик: Hubert Pirker (A7-0267/2014)

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

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0401)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.
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7.6. Рамковото споразумение между Европейския съюз и Република
Корея, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане ***
(член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Рамковото споразумение
между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Корея, от
друга страна, с изключение на въпросите, свързани с обратното приемане [05287/2014 - C7-
0044/2014 - 2013/0267B(NLE)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Norica Nicolai (A7-
0265/2014)

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

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0402)

Парламентът дава съгласието си за сключване на споразумението.

7.7. Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейските
общности и Република Черна гора (Протокол, отчитащ присъединяването
на Република Хърватия) *** (член 138 от Правилника за дейността)
(гласуване)
Препоръка относно проекторешението на Съвета за сключването от името на Европейския
съюз и неговите държави членки на Протокола към Споразумението за стабилизиране и
асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и
Република Черна гора, от друга страна, за да се вземе предвид присъединяването на
Република Хърватия към Европейския съюз [14187/2013 - C7-0007/2014 - 2013/0262(NLE)] -
Комисия по външни работи. Докладчик: Charles Tannock (A7-0192/2014)

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

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0403)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

7.8. Рамково споразумение между Европейския съюз и Грузия за общите
принципи на участие на Грузия в програми на Съюза *** (член 138 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Препоръка относно проекторешението на Съвета относно сключването на Протокола към
Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните
държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна, относно Рамково споразумение
между Европейския съюз и Грузия за общите принципи на участие на Грузия в програми на
Съюза [16612/2013 - C7-0486/2013 - 2013/0257(NLE)] - Комисия по външни работи.
Докладчик: Krzysztof Lisek (A7-0191/2014)

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

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0404)

Парламентът дава съгласието си за сключване на протокола.

7.9. Разрешаване на Португалия да прилага намалени акцизни ставки за
местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в автономния регион
Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни
напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови * (член 138 от
Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Съвета за разрешаване на Португалия да
прилага намалени акцизни ставки за местно произвеждани и консумирани ром и ликьори в
автономния регион Мадейра и за местно произвеждани и консумирани ликьори и спиртни
напитки (eaux-de-vie) в автономния регион Азорски острови [COM(2014)0117 - C7-0104/2014
- 2014/0064(CNS)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-
0262/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0405)

7.10. Режим на данъка AIEM, прилаган на Канарските острови * (член 138
от Правилника за дейността) (гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Съвета относно режима на данъка AIEM,
прилаган на Канарските острови [COM(2014)0171 - C7-0106/2014 - 2014/0093(CNS)] -
Комисия по регионално развитие. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0263/2014)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0406)

7.11. Изменение на Решение 2004/162/ЕО относно режима на „octroi de
mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение на срока
му на прилагане * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
Доклад относно предложението за решение на Съвета за изменение на Решение 2004/162/ЕО
относно режима на „octroi de mer“ във френските отвъдморски департаменти по отношение
на срока му на прилагане [COM(2014)0181 - 2014/0101(CNS)] - Комисия по регионално
развитие. Докладчик: Danuta Maria Hübner (A7-0264/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0407)

7.12. Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно
времето за въпроси (гласуване)
Доклад относно изменението на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето
за въпроси [2013/2083(REG)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Zita Gurmai
(A7-0123/2014)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на измененията)

ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Приети предложения за изменения: Вж. приложение „Резултати от гласувания“, точка 12

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0408)

Новите разпоредби влизат в сила на първия ден от първата месечна сесия на осмия мандат.

7.13. Изменение на член 90 от Правилника за дейността на ЕП относно
международните споразумения (гласуване)
Доклад относно изменение на член 90 от Правилника за дейността на Европейския
парламент относно международните споразумения [2013/2259(REG)] - Комисия по
конституционни въпроси. Докладчик: David Martin (A7-0253/2014)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на измененията)

ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

Приети предложения за изменения: Вж. приложение „Резултати от гласувания“, точка 13

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0409)

Новите разпоредби влизат в сила от първия ден на следващата месечна сесия.

7.14. Изменение на Правилника за дейността на ЕП с цел да се предвиди
възможността за използване на електронни подписи (гласуване)
Доклад относно изменение на Правилника за дейността на Европейския парламент с цел
предвиждане на възможност за електронни подписи [2014/2011(REG)] - Комисия по
конституционни въпроси. Докладчик: György Schöpflin (A7-0175/2014)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемането на измененията)

ТЕКСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА
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Приети предложения за изменения: Вж. приложение „Резултати от гласувания“, точка 14

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се (P7_TA(2014)0410)

Новите разпоредби влизат в сила от първия ден на следващата месечна сесия.

7.15. Проект на коригиращ бюджет №1 към общия бюджет за 2014 г. -
технически корекции, засягащи Европейския инвестиционен фонд,
Хоризонт 2020 и съвместното предприятие Shift2Rail (гласуване)
Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 1/2014 на
Европейския съюз за финансовата 2014 година, раздел III – Комисия [08219/2014 - C7-
0146/2014 - 2014/2018(BUD)] - Комисия по бюджети. Докладчик: Anne E. Jensen (A7-
0276/2014)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0411)

7.16. Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на
летищата в Съюза в рамките на балансирания подход ***II (гласуване) 
Препоръка за второто четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане
на регламент на Европейския парламент и Съвета относно определянето на правила и
процедури за въвеждането на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в
Съюза в рамките на балансирания подход и за отмяна на Директива 2002/30/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета [05560/2/2014 - C7-0133/2014 - 2011/0398(COD)] -
Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Jörg Leichtfried (A7-0274/2014)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за отхвърлянето на текста)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 16) 

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявява се за приета (P7_TA(2014)0412)

7.17. Действие на Съюза в подкрепа на инициативата „Европейски
столици на културата“ за периода 2020—2033 г. ***II (гласуване) 
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на
решение на Европейския парламент и Съвета за установяване на действие на Съюза в
подкрепа на инициативата „Европейски столици на културата“ за периода 2020—2033 г. и за
отмяна на Решение № 1622/2006/ЕО [05793/1/2014 - C7-0132/2014- 2012/0199(COD)] -
Комисия по култура и образование. Докладчик: Marco Scurria (A7-0275/2014)

(Квалифицирано мнозинство)

P7_PV(2014)04-16 PE 533.922 - 13

BG



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

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

Обявява се за приета (P7_TA(2014)0413)

7.18. Приуловите на представители на разред китообразни ***II (гласуване)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемане на
регламент на Европейския парламент и Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 812/2004
на Съвета за определяне на мерки относно приуловите на представители на разред
китообразни в риболовните полета [06103/1/2014 - C7-0100/2014 - 2012/0216(COD)] -
Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A7-0272/2014)

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

ПОЗИЦИЯ НА СЪВЕТА

обявено за одобрено (P7_TA(2014)0414)

7.19. Командироване на работници в рамките на предоставянето на
услуги ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници
в рамките на предоставянето на услуги [COM(2012)0131 - C7-0086/2012 - 2012/0061(COD)] -
Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Danuta Jazłowiecka (A7-0249/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 19) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0415)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0415)

Изказвания

Danuta Jazłowiecka (докладчик), след гласуването.

7.20. Връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени
от територията на държава членка ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на
държава членка (преработен текст) [COM(2013)0311 - C7-0147/2013 - 2013/0162(COD)] -
Комисия по култура и образование. Докладчик: Marie-Christine Vergiat (A7-0058/2014)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0416)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0416)

7.21. Намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за
покупки ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 94/62/ЕО относно опаковките и отпадъците от опаковки с цел
намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки [COM(2013)0761 -
C7-0392/2013 - 2013/0371(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и
безопасност на храните. Докладчик: Margrete Auken (A7-0174/2014)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0417)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0417)

Изказвания

Robert Goebbels относно подготовката на този доклад в комисията ENVI и Margrete Auken
(докладчик).

7.22. Наблюдение на морските външни граници ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на правила за наблюдението на морските външни граници в контекста на
оперативното сътрудничество, координирано от Европейската агенция за управление на
оперативното сътрудничество по външните граници на държавите — членки на Европейския
съюз [COM(2013)0197 - C7-0098/2013 - 2013/0106(COD)] - Комисия по граждански свободи,
правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Carlos Coelho (A7-0461/2013)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0418)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0418)

7.23. Прехвърляне на МПС ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
опростяване на прехвърлянето на моторни превозни средства в друга държава членка в
рамките на единния пазар [COM(2012)0164 - C7-0092/2012 - 2012/0082(COD)] - Комисия по
вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Toine Manders (A7-0278/2013)

Toine Manders (докладчик) поиска връщане на своя доклад за разглеждане в комисия, в
съответствие с член 175, параграф 2 от Правилника за дейността.

Парламентът одобрява искането.

7.24. Финансовата отговорност, свързана с арбитражните съдилища за
уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата
на международни споразумения, по които Европейският съюз е страна
***I (окончателно гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
създаване на рамка за уредбата на финансовата отговорност, свързана с арбитражните
съдилища за уреждане на спорове между инвеститор и държава, учредени по силата на
международни споразумения, по които Европейският съюз е страна [COM(2012)0335 - C7-
0155/2012 - 2012/0163(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Paweł
Zalewski (A7-0124/2013)

Разискването се състоя на 22 май 2013 (точка 19 от протокола от 22.5.2013 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 23 май 2013 (точка 13.3 от
протокола от 23.5.2013 г).

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0419)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0419)

Изказвания

Преди гласуването, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, поиска връщане на
доклада за разглеждане в комисия, в съответствие с член 175, параграф 2 от Правилника за
дейността, Paweł Zalewski (докладчик),  се противопостави на искането и Franziska Keller в
полза на връщането за разглеждане в комисия.

Парламентът отхвърля искането

Paweł Zalewski, след гласуването.
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7.25. Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от
държави, които не са членки на ЕС ***I (окончателно гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от
страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на
Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на
Европейската общност [COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)] - Комисия по
международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Разискването се състоя на 4 февруари 2014 (точка 14 от протокола от 4.2.2014 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 5 февруари 2014 (точка 9.13 от
протокола от 5.2.2014 г).

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

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0420)

7.26. Статут и финансиране на европейските политически партии и на
европейските политически фондации ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
статута и финансирането на европейските политически партии и на европейските
политически фондации [COM(2012)0499 - C7-0288/2012 - 2012/0237(COD)] - Комисия по
конституционни въпроси. Докладчик: Marietta Giannakou (A7-0140/2013)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0421)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0421)

Изказвания

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ), преди гласуването.

7.27. Финансирането на европейските политически партии ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 по отношение на финансирането на
европейските политически партии [COM(2012)0712 - C7-0393/2012 - 2012/0336(COD)] -
Комисия по бюджети. Докладчик: Ingeborg Gräßle (A7-0200/2013)
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(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 26) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0422)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0422)

7.28. Финансови правила, приложими за общия бюджет на Съюза ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 относно финансовите правила,
приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002
на Съвета [COM(2013)0639 - C7-0303/2013 - 2013/0313(COD)] - Комисия по бюджети.
Докладчик: Ingeborg Gräßle (A7-0108/2014)

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0423)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0423)

7.29. Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
мониторинга, докладването и верификацията на емисиите на въглероден диоксид от морския
транспорт и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 [COM(2013)0480 - C7-0201/2013 -
2013/0224(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.
Докладчик: Theodoros Skylakakis (A7-0080/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 28) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0424)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0424)
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7.30. Инвазивни чужди видове ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
превенцията и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди
видове [COM(2013)0620 - C7-0264/2013 - 2013/0307(COD)] - Комисия по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Pavel Poc (A7-0088/2014) 

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 29) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0425)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0425)

Изказвания

Maroš Šefčovič (заместник-председател на Комисията ).

Ioan Mircea Paşcu.

7.31. Техническо изпълнение на Протокола от Киото към Рамковата
конвенция на ООН по изменение на климата ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013 по отношение на техническото изпълнение на
Протокола от Киото към Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата [COM(2013)
0769 - C7-0393/2013 - 2013/0377(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и
безопасност на храните. Докладчик: Владимир Уручев (A7-0171/2014) 

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 30) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0426)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0426)

7.32. Борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по
наказателноправен ред ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
борбата с измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза, по наказателноправен ред
[COM(2012)0363 - C7-0192/2012 - 2012/0193(COD)] - Комисия по бюджетен контрол -
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчици: Ingeborg
Gräßle и Juan Fernando López Aguilar (A7-0251/2014) 
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(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 31) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0427)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0427)

7.33. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на
бюджета: Европейски парламент (окончателно гласуване)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия
бюджет на Европейския съюз за финансовата 2012 година, Раздел І – Европейски парламент
[COM(2013)0570 - C7-0274/2013 - 2013/2196(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Cătălin Sorin Ivan (A7-0246/2014)

Разискването се състоя на 2 април 2014 (точка 24 от протокола от 2.4.2014 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 3 април 2014 (точка 7.13 от
протокола от 3.4.2014 г).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 32)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0428)

Изказвания

Daniel Cohn-Bendit, преди гласуването, относно параграф 61 на резолюцията, гласувана на 3
април 2014 г. Председателят му предостави разяснения).

Jens Geier, от името на докладчика, посочи че Cătălin Sorin Ivan (докладчик) желае да оттегли
името си от доклада.

7.34. Правото на разследване на Европейския парламент (окончателно
гласуване)
Предложение за регламент на Европейския парламент относно реда и условията за
упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване за замяна на
решението на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. (95/167/EО,
Евратом, ЕОВС) [2009/2212(INL)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: David
Martin (A7-0352/2011)

Разискването се състоя на 23 май 2012 (точка 6 от протокола от 23.5.2012 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 23 май 2012 (точка 8.6 от протокола
от 23.5.2012 г).

(необходимо е обикновено мнозинство)
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(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 33)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0429)

7.35. Отношенията между Европейския парламент и националните
парламенти (гласуване)
Доклад относно отношенията между Европейския парламент и националните парламенти
[2013/2185(INI)] - Комисия по конституционни въпроси. Докладчик: Carlo Casini (A7-
0255/2014) 

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 34)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0430)

8. 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:

(Време за гласуване от вторник 15 април 2014)

Препоръка за второ четене Ria Oomen-Ruijten - A7-0188/2014
Dubravka Šuica и Daniel Hannan

Доклад Mario Pirillo - A7-0162/2014
Dubravka Šuica и Daniel Hannan

Доклад Marit Paulsen - A7-0129/2014
Dubravka Šuica и Charles Tannock

Доклад Hynek Fajmon - A7-0147/2014
Dubravka Šuica

Доклад Christel Schaldemose - A7-0355/2013
Dubravka Šuica

Доклад Sirpa Pietikäinen - A7-0346/2013
Dubravka Šuica

Доклад Hans-Peter Martin - A7-0457/2013
Dubravka Šuica
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Доклад Anthea McIntyre - A7-0101/2014
Andrej Plenković, Ivana Maletić, Joseph Cuschieri и Dubravka Šuica.

(Време за гласуване от сряда 16 април 2014)

Препоръка за второ четене Jörg Leichtfried - A7-0274/2014
Charles Tannock и Dubravka Šuica

Доклад Danuta Jazłowiecka - A7-0249/2013
Paul Murphy и Dubravka Šuica

Доклад Marie-Christine Vergiat - A7-0058/2014
Zdravka Bušić, Dubravka Šuica и Andrej Plenković

Доклад Margrete Auken - A7-0174/2014
Dubravka Šuica и Andrej Plenković

Доклад Carlos Coelho - A7-0461/2013
Roberta Angelilli, Dubravka Šuica, Mario Borghezio и Andrej Plenković

Доклад Cătălin Sorin Ivan - A7-0246/2014
Dubravka Šuica.

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

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

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

(Заседанието, прекъснато в 14.00 ч, бе възобновено в 15.05 ч)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

10. Одобряване на протокола от предишното заседание
Протоколът от предишното заседание беше одобрен.
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11. Система на собствените ресурси * - Мерки за прилагане на
системата на собствените ресурси на Европейския съюз - Мерки за
прилагане на системата на собствените ресурси *** - Методи и
процедура за предоставяне на традиционните собствени ресурси и
собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на
потребностите от парични средства * (разискване)
Доклад относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на
Европейския съюз [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Комисия по бюджети.
Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

Доклад относно мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския
съюз [2014/2020(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene
(A7-0270/2014)

Препоръка относно проекта за Регламент (ЕС, Евратом) на Съвета за определяне на мерки за
прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз [05600/2014 - C7-
0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc
Dehaene (A7-0269/2014)

Доклад относно проекта на регламент на Съвета относно методите и процедурата за
предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на
база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства
(преработен текст) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Комисия по бюджети.
Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

Alain Lamassoure (в качеството на заместник на докладчика ) и Anne E. Jensen представиха
своите доклади.

Изказаха се: Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski
(член на Комисията).

Изказаха се: Salvador Garriga Polledo, от името на групата PPE, Jutta Haug, от името на
групата S&D, Jan Mulder, от името на групата ALDE, Isabelle Durant, от името на групата
Verts/ALE, Richard Ashworth, от името на групата ECR, Jürgen Klute, от името на групата
GUE/NGL, Claudio Morganti, от името на групата EFD, Lucas Hartong, независим член на ЕП,
Ingeborg Gräßle, Ивайло Калфин, Gerben-Jan Gerbrandy, François Alfonsi, Peter van Dalen, Věra
Flasarová, Jaroslav Paška, Angelika Werthmann, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, William (The Earl
of) Dartmouth, Andrew Henry William Brons и Andrej Plenković.

Изказаха се: Janusz Lewandowski, Dimitrios Kourkoulas, Alain Lamassoure и Anne E. Jensen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.2, от протокола от 16.4.2014 г, точка 14.4 от протокола от 16.4.2014 г
и точка 14.3 от протокола от 16.4.2014 г.

12. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ***I (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
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изменение на Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Комисия по
регионално развитие. Докладчик: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

Rosa Estaràs Ferragut представи доклада.

Изказа се Janusz Lewandowski (член на Комисията).

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказаха се: Georgios Stavrakakis (докладчик по становището на комисията BUDG), Nuno
Teixeira, от името на групата PPE, Kerstin Westphal, от името на групата S&D, Michael Theurer,
от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от William (The
Earl of) Dartmouth, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името
на групата ECR, Younous Omarjee, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of)
Dartmouth, от името на групата EFD, Joachim Zeller, María Irigoyen Pérez, Ruža Tomašić и
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid.

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

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Rosa Estaràs Ferragut.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.6 от протокола от 16.4.2014 г.

13. Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за
финансирането на външната помощ на ЕС  (разискване) 
Въпрос, изискващ устен отговор (O-000050/2014) зададен от Alain Lamassoure, от името на
комисията BUDG, към Съвета: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за
финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0114/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000051/2014) зададен от Alain Lamassoure, от името на
комисията BUDG, към Комисията: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за
финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0115/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000053/2014) зададен от Eva Joly, от името на комисията
DEVE, към Съвета: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за финансирането
на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0116/2014)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000054/2014) зададен от Eva Joly, от името на комисията
DEVE, към Комисията: Тревожен недостиг на бюджетни кредити за плащания за
финансирането на външната помощ на ЕС (2014/2697(RSP)) (B7-0117/2014)

Eva Joly и Alain Lamassoure развиха въпросите.

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) и Janusz Lewandowski (член на
Комисията) отговориха на въпросите.
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Изказаха се: Cristian Dan Preda, от името на групата PPE, Göran Färm, от името на групата
S&D, Charles Goerens, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата
Verts/ALE, Alda Sousa, от името на групата GUE/NGL, Ricardo Cortés Lastra и Michael
Cashman.

Изказаха се: Janusz Lewandowski и Dimitrios Kourkoulas.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 17.35 ч , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в
18.00 ч) 

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

14. 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.

14.1. Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси *** (член
138 от Правилника за дейността) (гласуване)
Препоръка относно проекта за Регламент (ЕС, Евратом) на Съвета за определяне на мерки за
прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз [05600/2014 - C7-
0047/2014 - 2011/0184(APP)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc
Dehaene (A7-0269/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 35)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2014)0431)

Парламентът одобрява предложението за регламент на Съвета. 

14.2. Система на собствените ресурси * (гласуване) 
Доклад относно проекта на решение на Съвета относно системата на собствените ресурси на
Европейския съюз [05602/2014 - C7-0036/2014 - 2011/0183(CNS)] - Комисия по бюджети.
Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene (A7-0271/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 36)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0432)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0432)

14.3. Методи и процедура за предоставяне на традиционните собствени
ресурси и собствения ресурс на база БНД и мерки за удовлетворяване на
потребностите от парични средства  * (гласуване) 
Доклад относно проекта на регламент на Съвета относно методите и процедурата за
предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на
база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства
(преработен текст) [05603/2014 - C7-0037/2014 - 2011/0185(CNS)] - Комисия по бюджети.
Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene (A7-0268/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 37)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрява се (P7_TA(2014)0433)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0433)

Изказвания

Jean-Marie Cavada преди гласуването.

14.4. Мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на
Европейския съюз (гласуване)
Доклад относно мерките за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския
съюз [2014/2020(INI)] - Комисия по бюджети. Докладчици: Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene
(A7-0270/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 38)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0434)

14.5. Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по
заетостта ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (ПСЗ) [COM(2013)
0430 - C7-0177/2013 - 2013/0202(COD)] - Комисия по заетост и социални въпроси.
Докладчик: Frédéric Daerden (A7-0072/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
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(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 39) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0435)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0435)

Изказвания

След гласуването, Janusz Lewandowski (член на Комисията) относно изявленията на
Комисията във връзка с докладите Frédéric Daerden (A7-0072/2014), Linda McAvan (A7-
0476/2013), Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014), Alain Cadec (A7-0282/2013) и Kinga Gál (A7-
0146/2014).

14.6. Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (EО) № 2012/2002 на Съвета за създаване на фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз [COM(2013)0522 - C7-0231/2013 - 2013/0248(COD)] - Комисия по
регионално развитие. Докладчик: Rosa Estaràs Ferragut (A7-0078/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 40) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0436)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0436)

14.7. Увеличаване на капитала на Европейския инвестиционен фонд ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
участието на Европейския съюз в увеличаването на капитала на Европейския инвестиционен
фонд [COM(2014)0066 - C7-0030/2014 - 2014/0034(COD)] - Комисия по бюджети. Докладчик:
Eider Gardiazábal Rubial (A7-0156/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 41) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0437)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ
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приема се (P7_TA(2014)0437)

Изказвания

Miguel Angel Martínez Martínez, след гласуването.

14.8. Европейска агенция по лекарствата (извършване на дейности по
фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за
хуманна употреба) ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
таксите, дължими на Европейската агенция по лекарствата за извършване на дейности по
фармакологична бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна употреба
[COM(2013)0472 - C7-0196/2013 - 2013/0222(COD)] - Комисия по околна среда, обществено
здраве и безопасност на храните. Докладчик: Linda McAvan (A7-0476/2013)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 42) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0438)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0438)

14.9. Макрофинансова помощ за Република Тунис ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
предоставяне на макрофинансова помощ на Република Тунис [COM(2013)0860 - C7-
0437/2013 - 2013/0416(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Vital Moreira
(A7-0110/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 43) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0439)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0439)

14.10. Многогодишен план за възстановяване на червения тон в
източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
(гласуване) 
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за
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възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно
море [COM(2013)0250 - C7-0117/2013 - 2013/0133(COD)] - Комисия по рибно стопанство.
Докладчик: Raül Romeva i Rueda (A7-0102/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 44) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0440)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0440)

14.11. Защита на еврото и други валути от фалшифициране чрез
средствата на наказателното право ***I (гласуване) 
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне
и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета [COM(2013)0042 - C7-0033/2013 -
2013/0023(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.
Докладчик: Anthea McIntyre (A7-0018/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 45) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0441)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0441)

14.12. Мед ***I (окончателно гласуване)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Директива 2001/110/ЕО на Съвета относно меда [COM(2012)0530 - C7-
0304/2012 - 2012/0260(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на
храните. Докладчик: Julie Girling (A7-0440/2013)

Разискването се състоя на 14 януари 2014 (точка 12 от протокола от 14.1.2014 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 15 януари 2014 (точка 10.12 от
протокола от 15.1.2014 г).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 46)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0442)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0442)

14.13. Европейски фонд за морско дело и рибарство ***I (окончателно
гласуване)
Доклад относно измененото предложение за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно Европейския фонд за морско дело и рибарство, за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1198/2006 на Съвета, Регламент (ЕО) № 861/2006 на Съвета и Регламент (ЕС) № XXX/2011
на Съвета относно интегрираната морска политика [COM(2011)0804 - C7-0460/2011 -
2011/0380(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Alain Cadec (A7-0282/2013)

Разискването се състоя на 22 октомври 2013 (точка 18 от протокола от 22.10.2013 г).

Гласуването беше отложено по време на заседанието от 23 октомври 2013 (точка 11.6 от
протокола от 23.10.2013 г).

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 47)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0443)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0443)

Изказвания

Преди гласуването, Guido Milana и Alain Cadec (докладчик).

14.14. Европейски полицейски колеж ***I (гласуване) 
Доклад относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение
на Решение 2005/681/ПВР за създаване на Европейски полицейски колеж (ЕПК) [17043/2013
- C7-0435/2013 - 2013/0812(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи. Докладчик: Kinga Gál (A7-0146/2014)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 48) 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА и ИЗМЕНЕНИЯ 

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2014)0444)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2014)0444)

15. Обяснениe на вот
Писмени обяснения на вот:
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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 David Martin - A7-0352/2011
Andrej Plenković

Доклад Anne E. Jensen и Jean-Luc Dehaene - A7-0271/2014
Peter Jahr и Seán Kelly

Доклад Rosa Estaràs Ferragut - A7-0078/2014
Zdravka Bušić, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr, Seán Kelly и Andrej Plenković

Доклад Julie Girling - A7-0440/2013
Peter Jahr, Seán Kelly и Hiltrud Breyer

Доклад Alain Cadec - A7-0282/2013
Dolores García-Hierro Caraballo и Andrej Plenković.

(Заседанието, прекъснато в 18.45 ч, бе възобновено в 19.00 ч)

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

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

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

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Oldřich VLASÁK
Заместник-председател

17. Решение на Съда на Европейския съюз от 8 април относно
запазването на данни (C 293/12 и C 594/12) (разискване) 
Изявление на Комисията: Решение на Съда на Европейския съюз от 8 април относно
запазването на данни (C 293/12 и C 594/12) (2014/2698(RSP))

Cecilia Malmström (член на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос
„синя карта“ от Paul Murphy, Claude Moraes, от името на групата S&D, Sophia in 't Veld, от
името на групата ALDE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Manfred Weber,
Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, от името на групата
GUE/NGL, Axel Voss, който отговори също така на два въпроса „синя карта“ от Sophia in 't
Veld и Cornelia Ernst,  Juan Fernando López Aguilar, Sarah Ludford, Ulrike Lunacek, Marie-
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Christine Vergiat, Seán Kelly,  Sylvie Guillaume, Cecilia Wikström, Carl Schlyter, Paul Murphy,
Josef Weidenholzer, Nadja Hirsch и Birgit Sippel.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marc Tarabella,
Christian Engström и Ana Gomes.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.

18. Културни и религиозни различия по света (разискване)
Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и
политиката на сигурност: Културни и религиозни различия по света (2014/2690(RSP))

Dimitrios Kourkoulas (действащ председател на Съвета) направи изявление от името на
Catherine Ashton (Заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Marietta Giannakou, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата
S&D, Ewald Stadler, независим член на ЕП, Cristian Dan Preda, Маруся Любчева, Andrzej
Grzyb, Richard Howitt, Alf Svensson, Boris Zala, Bernd Posselt и Seán Kelly.

Изказа се Dimitrios Kourkoulas.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 110, параграф 2 от Правилника за
дейността, в заключение на разискванията: 

- Marietta Giannakou, от името на комисията AFET, относно външната политика на ЕС в
условията на културни и религиозни различия по света (2014/2690(RSP)) (B7-0365/2014).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 17.4.2014 г.

19. Нарушения на разпоредбите на правото в областта на
конкуренцията ***I (разискване)
Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно
някои правила за уреждане на искове за обезщетение по националното право за нарушения на
разпоредбите на правото на държавите членки и на Европейския съюз в областта на
конкуренцията [COM(2013)0404 - C7-0170/2013 - 2013/0185(COD)] - Комисия по
икономически и парични въпроси. Докладчик: Andreas Schwab (A7-0089/2014)

Andreas Schwab представи доклада.

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Ildikó Gáll-Pelcz, от името на групата PPE, Antolín Sánchez Presedo, от името на
групата S&D, Bas Eickhout, от името на групата Verts/ALE, и Ruža Tomašić, от името на
групата ECR. 
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Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и
Theodor Dumitru Stolojan.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Cecilia Malmström и Andreas Schwab.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.7 от протокола от 17.4.2014 г.

20. Европейски фондове за дългосрочни инвестиции ***I
(разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
европейските фондове за дългосрочни инвестиции [COM(2013)0462 - C7-0209/2013 -
2013/0214(COD)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Rodi Kratsa-
Tsagaropoulou (A7-0211/2014)

Изказа се Cecilia Malmström (член на Комисията).

Изказаха се: Ивайло Калфин (докладчик по становището на комисията BUDG), Astrid Lulling,
от името на групата PPE, Saïd El Khadraoui, от името на групата S&D, Philippe De Backer, от
името на групата ALDE, Theodor Dumitru Stolojan и Ruža Tomašić.

Изказа се Cecilia Malmström.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.4 от протокола от 17.4.2014 г.

21. Дневен ред на следващото заседание
Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE
531.857/OJJE).

22. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 21.45 ч.

Klaus Welle Rainer Wieland
генерален секретар заместник-председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

16.4.2014

Присъстващи:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen,
Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arlacchi,
Ashworth,  Atkins,  Attard-Montalto,  Auconie,  Audy,  Auken,  Ayala  Sender,  Aylward,  Ayuso,  van
Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Balzani, Barbagallo, Bartolozzi, Bastos, Batten,
Bauer,  Bearder, Becker,  Belder,  Belet,  Bélier, Benarab-Attou,  Bendtsen,  Bennahmias,  Bennion,
Berès,  Berlinguer,  Berman,  Bertot,  Besset,  Bicep,  Bielan,  Bilbao  Barandica,  Бинев,  Bizzotto,
Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonanini, Bonsignore, Borghezio, Борисов, Borsellino, Borys, Borzan,
Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons,
Brzobohatá,  Bullmann,  Bušić,  Bütikofer,  Buzek,  Cabrnoch,  Cadec,  Callanan,  van  de  Camp,
Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary,
Castex,  del  Castillo  Vera,  Cavada,  Cercas,  Češková,  Chatzimarkakis,  Chichester,  Childers,
Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Colman,
Comi, Corazza Bildt,  Cornelissen, Correa Zamora,  Correia de Campos,  Cortés Lastra, Costello,
Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański,
Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati,
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,
Donskis,  Dorfmann,  Duff,  Durant,  Dušek,  Ehler, Eickhout,  El  Khadraoui,  Elles,  Enciu,  Engel,
Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr,
Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner,
Flasarová,  Flašíková  Beňová,  Flautre,  Fleckenstein,  Florenz,  Fontana,  Ford,  Foster, Fox,  Fraga
Estévez, Franco, Frigo, Габриел, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-
Hierro  Caraballo,  García  Pérez,  Gardini,  Garriga Polledo,  Gauzès,  Gebhardt,  Geier,  Gerbrandy,
Geringer  de  Oedenberg,  Giannakou,  Giegold,  Gierek,  Girling,  Glante,  Glattfelder,  Goebbels,
Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  Göncz,  Goulard,  de  Grandes  Pascual,  Gräßle,  Grèze,  Griesbeck,
Griffin,  Gróbarczyk,  Groote,  Grosch,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,  Guillaume,
Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Häfner, Hall, Handzlik, Hankiss,
Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog,
Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux,
Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова,
Iovine, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot,
Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin,
Kacin,  Kaczmarek,  Kadenbach,  Калфин,  Kalinowski,  Kalniete,  Kamall,  Kamiński,  van  der
Kammen, Kammerevert,  Karas, Kari, Karim, Kariņš, Kastler,  Казак, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-
Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Koewius, Koppa, Korhola,
Kósa,  Köstinger,  Kovács,  Ковачев,  Kowal,  Kozlík,  Kozłowski,  Kožušník,  Krahmer,  Kratsa-
Tsagaropoulou,  Krehl,  Kreissl-Dörfler,  Kuhn,  Kukan,  Kurski,  Lamassoure,  Lambert,  Lamberts,
Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, Le Brun, Le Grip, Le Hyaric,
Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese,
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Liotard,  Lisek,  Lochbihler,  Løkkegaard,  Lope  Fontagné,  López  Aguilar,  López-Istúriz  White,
Lösing,  Lövin,  Ludford,  Ludvigsson,  Luhan,  Łukacijewska,  Lulling,  Lunacek,  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, Maštálka, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula,
Mayer, Mazej Kukovič, Meissner, Mélenchon, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola,
Meyer, Michel,  Michels,  Migalski,  Mikolášik,  Milana,  Millán  Mon,  Mitchell,  Mizzi,  Moraes,
Moreira,  Morganti,  Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė,  Morvai,  Motti,  Mulder, Muñiz  De
Urquiza,  Murphy,  Muscardini,  Naranjo  Escobar,  Nattrass,  Neuser,  Neveďalová,  Newton  Dunn,
Нейнски,  Neyts-Uyttebroeck,  Nicholson,  Niebler,  Nilsson,  Nitras,  Nuttall,  Obermayr,  Obiols,
Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack,
Paksas, Paleckis, Панайотов, Панайотова, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Paşcu, Paška,
Patrão Neves, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen,
Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering,
Poupakis,  Preda,  Prendergast,  Prodi,  Protasiewicz,  Proust,  Provera,  Rangel,  Ransdorf,  Rapkay,
Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Riera Madurell, Ries, Rinaldi,
Riquet, Rivasi, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-
Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto,
Salavrakos,  Salvini,  Sánchez  Presedo,  Sanchez-Schmid,  Sârbu,  Sargentini,  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,  Senyszyn,  Severin,  Siekierski,  Silaghi,  Silvestris,  Simon,
Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, 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,  Szegedi,  Szymański,  Tabajdi,  Tănăsescu,
Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein,
Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Tőkés,
Tomaševski,  Tomašić,  Torvalds,  Tošenovský,  Toussas,  Trautmann,  Tremosa  i  Balcells,
Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Уручев, Vadim Tudor, Vaidere,
Vajgl, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud,
Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vitkauskaite Bernard, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa,
Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer,  Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal,
Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski,
Wortmann-Kool,  Yáñez-Barnuevo  García,  Yannakoudakis,  Záborská,  Zahradil,  Zala,  Zalba
Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zamfirescu, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra,
Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka

Извинени:

Bufton, Dehaene, Kleva Kekuš, Papastamkos, Scurria
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