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PROTOKOLL

ONSDAGEN DEN 17 SEPTEMBER 2014

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet
Sammanträdet öppnades kl. 09.00.

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring DEC 28/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0027/2014 - C8-
0161/2014 - 2014/2091(GBD))

hänvisat till ansvarigt utskott : BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 32/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0028/2014 - C8-
0162/2014 - 2014/2093(GBD))

hänvisat till ansvarigt utskott : BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 33/2014- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0029/2014 - C8-
0163/2014 - 2014/2094(GBD))

hänvisat till ansvarigt utskott : BUDG

3. Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen)
Följande förslag till delegerade akter hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna VIII och VIIIc till rådets
förordning (EG) nr 73/2009, bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1305/2013 och av bilagorna II, III och VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1307/2013 C(2014)03006 - 2014/2760(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 17 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om villkor för klassificering utan provning av vissa
obehandlade trägolv enligt standarden EN14342 vad gäller reaktion vid brandpåverkan C(2014)
04580 - 2014/2762(DEA)

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 17 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO
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- Kommissionens delegerade förordning om villkor för klassificering utan provning av metallnät
och profiler för gipsputs för invändig puts som omfattas av den harmoniserade standarden
EN13658-1, metallnät och profiler för gipsputs för utvändig puts som omfattas av den
harmoniserade standarden EN13658-2 samt dekorativa och skyddande profiler av metall som
omfattas av den harmoniserade standarden EN14353, vad gäller reaktion vid brandpåverkan C
(2014)04581 - 2014/2763(DEA)

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 17 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens delegerade förordning om villkoren för klassificering utan provning av
träbaserade skivor enligt EN 13986 och skivor och andra beklädnader av massivt trä enligt EN
14915 med avseende på brandskyddande förmåga, när dessa används som vägg- och takbeklädnad
C(2014)04625 - 2014/2765(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga X till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1307/2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som
ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken C(2014)04984 - 2014/2770(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 18 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 508/2014 av den 15 maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om
upphävande av rådets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006 och
(EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1255/2011 vad gäller
innehåll i och konstruktion av ett gemensamt övervaknings- och utvärderingssystem för verksamhet
som finansieras inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden C(2014)05033 - 2014/2773
(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 22 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet, och om
upphävande av rådets delegerade förordning (EU) nr 154/2013 C(2014)05086 - 2014/2771(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 22 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
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- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagaII till förordning (EU) nr 978/2012
om tillämpning av det allmänna preferenssystemet C(2014)05087 - 2014/2772(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 22 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av förordning (EU) nr 514/2014 med
avseende på utnämning av ansvariga myndigheter, deras förvaltnings- och kontrollansvar samt
revisionsmyndigheternas ställning och skyldigheter C(2014)05136 - 2014/2782(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 25 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice
och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel i syfte att anpassa bilaga I till de tekniska
framstegen C(2014)05186 - 2014/2780(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 25 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr
1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa
stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal
om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts som
ändrats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 38/2014 av den 15 januari 2014
om ändring av vissa förordningar om den gemensamma handelspolitiken vad gäller beviljande av
delegerade befogenheter och genomförandebefogenheter för antagande av vissa åtgärder C(2014)
05210 - 2014/2783(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 25 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr
1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa
stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal
om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts,
ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 vad
gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört
förhandlingar C(2014)05214 - 2014/2784(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 25 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 508/2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller kriterierna för
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beräkningen av de extra kostnader som uppstår för aktörer inom fiske, odling, beredning och
saluföring av vissa fiskeri- och vattenbruksprodukter från de yttersta randområdena C(2014)05223 -
2014/2785(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 28 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr
1528/2007 om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa
stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal
om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts,
ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 527/2013 av den 21 maj 2013 vad
gäller strykning av ett antal länder från förteckningen över regioner eller stater som slutfört
förhandlingar C(2014)05274 - 2014/2781(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 25 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1308/2013 när det gäller de nationella eller regionala strategier som
medlemsstaterna ska utarbeta för skolmjölksprogrammet C(2014)05279 - 2014/2789(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 29 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av informations- och
kommunikationsåtgärder för allmänheten och informationsåtgärder för mottagare i enlighet med
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 514/2014 om allmänna bestämmelser för asyl-,
migrations- och integrationsfonden och om ett instrument för ekonomiskt stöd till polissamarbete,
förebyggande och bekämpande av brottslighet samt krishantering C(2014)05308 - 2014/2794(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 31 juli 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av rådets förordning (EG) nr 1217/2009
om upprättandet av ett informationssystem för jordbruksföretagens redovisningsuppgifter för att
belysa inkomstförhållanden och andra ekonomiska förhållanden i jordbruksföretag inom Europeiska
unionen C(2014)05383 - 2014/2795(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 1 augusti 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av
alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 528/2012 C(2014)05391 - 2014/2797(DEA)
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Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 4 augusti 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier C(2014)05510 -
2014/2802(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 7 augusti 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om överföringsformatet för uppgifter om utgifter för
forskning och utveckling i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen C
(2014)05658 - 2014/2804(DEA)

Tidsfrist för invändningar: tre månader, från och med mottagandedagen den 12 augusti 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av bilagaIII till Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 978/2012 om tillämpning av det allmänna preferenssystemet C(2014)05833 -
2014/2805(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 19 augusti 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: INTA

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av tillfälliga undantagsåtgärder till stöd
för producenter av persikor och nektariner C(2014)06049 - 2014/2807(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad
gäller kapitalbaskrav för företag baserade på fasta omkostnader C(2014)06200 - 2014/2820(DEA)

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 4 september 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om fastställande av tillfälliga undantagsåtgärder till stöd
för producenter av vissa frukter och grönsaker samt om ändring av delegerad förordning (EU) nr
913/2014 C(2014)06232 - 2014/2810(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 29 augusti 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI
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- Kommissionens delegerade förordning om tillfälliga undantagsåtgärder för sektorn för mjölk och
mjölkprodukter i form av förlängning av den offentliga interventionsperioden för smör och
skummjölkspulver under 2014 C(2014)06326 - 2014/2822(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

- Kommissionens delegerade förordning om en tillfällig ordning för extraordinärt stöd för privat
lagring av vissa ostar och om förutfastställelse av stödbeloppet C(2014)06327 - 2014/2821(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 4 september 2014

hänvisat till ansvarigt utskott: AGRI

Förslag till delegerade akter för vilka tidsfristen för invändningar har förlängts:

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/83/EG vad gäller principer och riktlinjer för god tillverkningssed för aktiva substanser
avsedda för humanläkemedel C(2014)03446 - 2014/2759(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 17 juli 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare två månader på begäran av
Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/36/EU med avseende på tekniska standarder för tillsyn i fråga om de uppgifter som
ska anmälas när en enhet vill utöva sin etableringsrätt och sin frihet att tillhandahålla tjänster C
(2014)03656 - 2014/2808(DEA)

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2013/36/EU vad gäller tekniska tillsynsstandarder för fastställande av den geografiska
platsen för berörda kreditexponeringar för beräkning av institutspecifika kontracykliska
kapitalbuffertar C(2014)03658 - 2014/2806(DEA)

Tidsfrist för invändningar: en månad, från och med mottagandedagen den 21 augusti 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare en månad på begäran av Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ECON
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- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets
direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av ventilationsenheter för bostäder C(2014)04653 -
2014/2761(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 17 juli 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare två månader på begäran av
Europaparlamentet.

hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE

- Kommissionens delegerade förordning om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
genom fastställande av innehållet i de årliga och slutliga genomföranderapporterna, inbegripet
förteckningen över gemensamma indikatorer C(2014)04988 - 2014/2764(DEA)

Tidsfrist för invändningar: två månader, från och med mottagandedagen den 17 juli 2014

Förlängning av tidsfristen för invändningar: ytterligare två månader på begäran av rådet.

hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

4. Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen)
Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med
kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens beslut om fastställande av ekologiska kriterier för tilldelning av EU-miljömärket
till kosmetiska produkter som sköljs bort (D027173/04 - 2014/2803(RPS) - tidsfrist: 11/11/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel
än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D029597/03 -
2014/2769(RPS) - tidsfrist: 19/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI (associerat utskott)
rådgivande utskott: IMCO (associerat utskott)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 865/2006 om närmare föreskrifter
för tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 338/97 vad gäller handeln med arter av vilda djur
och växter (D031029/05 - 2014/2828(RPS) - tidsfrist: 10/12/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av bilagorna V och VI till Europaparlamentets och rådets
direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen
(D031394/04 - 2014/2791(RPS) - tidsfrist: 30/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 976/2009 vad gäller definitionen av
ett Inspire-metadataelement (D032540/01 - 2014/2768(RPS) - tidsfrist: 18/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI
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- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 1089/2010 om genomförande av
direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datatjänster (D032552/01 - 2014/2767
(RPS) - tidsfrist: 18/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
451/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en ny statistisk indelning av produkter efter
näringsgren (CPA) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3696/93 (D033358/02 -
2014/2757(RPS) - tidsfrist: 16/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ECON

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (D033411/02 -
2014/2755(RPS) - tidsfrist: 16/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna IV och V till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (D033546/02 - 2014/2756(RPS)
- tidsfrist: 16/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EU) nr 142/2011 om genomförande av
Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestämmelser för animaliska
biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och
om genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det
direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen (D033683/04 - 2014/2849(RPS) -
tidsfrist: 12/12/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om ändring av kommissionens beslut 2012/88/EU om teknisk specifikation
för driftskompatibilitet avseende delsystemen Trafikstyrning och signalering i det transeuropeiska
järnvägssystemet (D033701/03 - 2014/2792(RPS) - tidsfrist: 30/10/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende
delsystemet ”Rullande materiel – buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande
av beslut 2011/229/EU (D033702/02 - 2014/2793(RPS) - tidsfrist: 30/10/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet
Telematikapplikationer för godstrafik i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om upphävande
av förordning (EG) nr 62/2006 (D033759/03 - 2014/2826(RPS) - tidsfrist: 9/12/2014)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för karbaryl, procymidon och profenofos
i eller på vissa produkter (D033846/02 - 2014/2786(RPS) - tidsfrist: 25/9/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II och III till Europaparlamentets och rådets
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förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för amitrol, dinokap, fipronil, flufenacet,
pendimetalin, propyzamid och pyridat i eller på vissa produkter (D033850/02 - 2014/2799(RPS) -
tidsfrist: 6/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärden för bensalkoniumklorid och
didecyldimetylammoniumklorid i eller på vissa produkter (D033900/02 - 2014/2778(RPS) -
tidsfrist: 25/9/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III och V till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för asulam, cyanamid, dikloran,
flumioxazin, flupyrsulfuronmetyl, pikolinafen och propisoklor i eller på vissa produkter
(D033904/02 - 2014/2796(RPS) - tidsfrist: 5/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilagorna II, III, IV och V till Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för antrakinon, benfluralin, bentazon,
bromoxinil, klortalonil, famoxadon, imazamox, metylbromid, propanil och svavelsyra i eller på
vissa produkter (D033914/02 - 2014/2801(RPS) - tidsfrist: 8/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel
än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D034097/02 -
2014/2776(RPS) - tidsfrist: 24/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI (associerat utskott)
rådgivande utskott: IMCO (associerat utskott)

- Kommissionens förordning om godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel som avser
minskad sjukdomsrisk (D034098/02 - 2014/2774(RPS) - tidsfrist: 22/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI (associerat utskott)
rådgivande utskott: IMCO (associerat utskott)

- Kommissionens förordning om godkännande och icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om
livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk (D034099/02 - 2014/2775(RPS) - tidsfrist: 23/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI (associerat utskott)
rådgivande utskott: IMCO (associerat utskott)

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av difosfater (E 450) som jäsmedel och
surhetsreglerande medel i jästbaserade färdiga degar (D034226/02 - 2014/2787(RPS) - tidsfrist:
29/9/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring och rättelse av bilaga II till Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av vissa färgämnen i smaksatt
mognadslagrad ost (D034228/02 - 2014/2790(RPS) - tidsfrist: 30/9/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI
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- Kommissionens förordning om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av sötningsmedel i vissa bredbara pålägg baserade på
frukt, bär och grönsaker (D034230/02 - 2014/2788(RPS) - tidsfrist: 29/9/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om bemyndigande för Frankrike att avvika från vissa gemensamma
säkerhetsregler för luftfarten i enlighet med artikel 14.6 i Europaparlamentets och rådets i
förordning (EG) nr 216/2008 vad gäller extra syrgasenheter och syrgasuttag i ett flygplans
passagerarutrymme (D034385/02 - 2014/2825(RPS) - tidsfrist: 9/12/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: TRAN

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1881/2006 vad gäller gränsvärden
för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) i traditionellt rökt kött och rökta köttprodukter samt
traditionellt rökt fisk och rökta fiskeriprodukter (D034473/02 - 2014/2800(RPS) - tidsfrist:
6/11/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av direktiv 2004/33/EG vad gäller kriterier för tillfällig
avstängning från blodgivning av allogena givare (D034567/02 - 2014/2814(RPS) - tidsfrist:
3/12/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1334/2008 vad gäller vissa aromämnen (D034575/02 - 2014/2798(RPS) - tidsfrist:
5/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG
och av kommissionens förordning (EG) nr 692/2008 vad gäller innovativ teknik för att minska
koldioxidutsläppen från lätta nyttofordon (D034584/01 - 2014/2766(RPS) - tidsfrist: 17/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: IMCO
rådgivande utskott: ENVI

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/43/EG vad
gäller förteckningen över försvarsrelaterade produkter (D034892/02 - 2014/2758(RPS) - tidsfrist:
16/10/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa
internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella finansiella rapporteringsstandarderna 2, 3 och 8 och
de internationella redovisningsstandarderna 16, 24 och 38 (Text av betydelse för EES) (D034986/01
- 2014/2818(RPS) - tidsfrist: 4/12/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ECON (associerat utskott)
rådgivande utskott: JURI (associerat utskott)

- Kommissionens förordning om ändring av förordning (EG) nr 1126/2008 om antagande av vissa
internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1606/2002 vad gäller de internationella finansiella rapporteringsstandarderna 3 och 13 och
den internationella redovisningsstandarden 40 (Text av betydelse för EES) (D034989/01 -
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2014/2819(RPS) - tidsfrist: 4/12/2014)
hänvisat till  ansvarigt utskott: ECON (associerat utskott)
rådgivande utskott: JURI (associerat utskott)

5. Anslagsöverföringar
I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet behandlat Europeiska
datatillsynsmannens förslag till anslagsöverföring INF 1/2014 och beslutat att inte göra några
invändningar.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade Euratoms försörjningsbyrå underrättat
budgetmyndigheten om interna anslagsöverföringar grundade på genomförandet av budgeten den 8
september 2014.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen, hade budgetutskottet behandlat revisionsrättens
förslag till anslagsöverföringar V/AB-04/A/14, V/AB-05/A/14, V/AB-06/A/14, V/AB-07/T/14,
V/AB 08/T/14, V/AB-09/A/14, V/AB-10/C/14, V/AB-11/C/14, V/AB-12/C/14, V/AB-13/T/14,
V/AB-14/C/14.

I enlighet med artikel 25.1 i budgetförordningen hade budgetutskottet behandlat Regionkommitténs
förslag till anslagsöverföring INF 1/2014 och beslutat att inte göra några invändningar.

I enlighet med artiklarna 25.3 och 27 i budgetförordningen hade Europeiska ombudsmannen
underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföring 3/2014.

I enlighet med artikel 27.1 i budgetförordningen hade organet Berec underrättat budgetmyndigheten
om anslagsöverföring 1/2014.

I enlighet med artikel 27.1 i budgetförordningen hade Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén underrättat budgetmyndigheten om anslagsöverföring DEC 1/2014.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt Europeiska
kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 12/2014, DEC 13/2014, DEC 14/2014, DEC
15/2014, DEC16/2014, DEC 17/2014, DEC 30/2014.

I enlighet med artikel 27.3 i budgetförordningen hade budgetutskottet godkänt Europeiska
kommissionens förslag till anslagsöverföringar DEC 11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC
20/2014, DEC21/2014, DEC 22/2014. 

I enlighet med artikel 27.4 i budgetförordningen hade Europeiska unionens råd underrättat
budgetmyndigheten om godkännandet av Europeiska kommissionens anslagsöverföringar DEC
11/2014, DEC 18/2014, DEC 19/2014, DEC 20/2014, DEC 21/2014, DEC 22/2014.

6. Förberedelser för eurotoppmötet (debatt)
Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser för eurotoppmötet (2014/2838(RSP))

Talare: Emmanouil Glezos.

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Jyrki Katainen (vice ordförande för
kommissionen) gjorde uttalanden.
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Talare: Burkhard Balz för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Beatrix von
Storch; Maria João Rodrigues för S&D-gruppen, Bernd Lucke för ECR-gruppen, Bill Etheridge,
vilken ställde en fråga ("blått kort") till Maria João Rodrigues, som besvarade frågan; Petr Ježek för
ALDE-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen,
som även besvarade två frågor ("blått kort") från Tomáš Zdechovský och Jean-Luc Schaffhauser;
Marco Valli för EFDD-gruppen, Bernard Monot, grupplös, som även besvarade två frågor ("blått
kort") från Marcus Pretzell och Maria Grapini; Brian Hayes, Udo Bullmann, som även besvarade en
fråga ("blått kort") från Bronis Ropė; Notis Marias, som även besvarade en fråga ("blått kort") från
Liisa Jaakonsaari; Enrique Guerrero Salom, vilken yttrade sig om genomförandet av debatten;
Dimitrios Papadimoulis, Sven Giegold, Patrick O'Flynn, Gianluca Buonanno, Georgios Kyrtsos,
Elisa Ferreira, Marco Zanni, Sotirios Zarianopoulos, Paulo Rangel, Roberto Gualtieri, Steven
Woolfe, Othmar Karas, Pervenche Berès och Enrique Guerrero Salom.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Pablo Zalba Bidegain, Hugues
Bayet, Joachim Starbatty, Izaskun Bilbao Barandica, Ernest Urtasun, João Ferreira och Bill
Etheridge.

Talare: Jyrki Katainen.

ORDFÖRANDESKAP: Mairead McGUINNESS
Vice talman

Talare: Benedetto Della Vedova och Sotirios Zarianopoulos, vilken yttrade sig om stadgan för de
grupplösa ledamöterna.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

7. Praktiskt genomförande av det europeiska ungdomsinitiativet (debatt)
Uttalanden av rådet och kommissionen: Praktiskt genomförande av det europeiska
ungdomsinitiativet (2014/2846(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och László Andor (ledamot av
kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: David Casa för PPE-gruppen, Jutta Steinruck för S&D-gruppen, Anthea McIntyre för ECR-
gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill Etheridge, Martina Dlabajová för
ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Laura Agea; Inês Cristina Zuber för
GUE/NGL-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått
kort") från Tomáš Zdechovský; Jane Collins för EFDD-gruppen, som även besvarade en fråga
("blått kort") från Amjad Bashir; Mara Bizzotto, grupplös, José Manuel Fernandes, Silvia Costa,
Ulrike Trebesius, Marian Harkin, Kostadinka Kuneva, Ernest Urtasun, Isabella Adinolfi, Franz
Obermayr, Danuta Jazłowiecka, Evelyn Regner, Jana Žitňanská, Antanas Guoga, Lynn Boylan,
Elisabeth Morin-Chartier, Brando Benifei, Beatriz Becerra Basterrechea, Jeroen Lenaers, Vilija
Blinkevičiūtė, Heinz K. Becker, Siôn Simon, Alessandra Mussolini, Guillaume Balas, Deirdre
Clune och Javi López.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Gabriel Mato, José Blanco
López, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Tania González Peñas, Terry Reintke, Giulia Moi,
Sotirios Zarianopoulos och Milan Zver.
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Talare: László Andor och Benedetto Della Vedova.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

ORDFÖRANDESKAP: Martin SCHULZ
Talman

8. Uttalande av talmannen
Med anledning av 75-årsdagen av andra världskrigets början gjorde talmannen ett uttalande, i vilket
han erinrade om krigets fasor och Europas väg för att försvara fred och demokrati. 

° 
° ° ° 

Talmannen gav närmare information om den fotografering som skulle äga rum i kammaren under
omröstningen.

9. Omröstning
Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns
i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på
Europarl.

9.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
ansökan EGF/2014/000 TA 2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ
(artikel 150 i arbetsordningen)  (omröstning) 
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/000
TA 2014 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ) [COM(2014)0366 - C8-0031/2014 - 2014/2041
(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Liadh Ní Riada (A8-0003/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat",  punkt 1) 

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0016)

Inlägg

- Liadh Ni Riada, föredragande, yttrade sig före omröstningen.

9.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
ansökan EGF/2014/001 EL/Nutriart (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning) 
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
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fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/001
EL/Nutriart) [COM(2014)0376 - C8-0032/2014 - 2014/2042(BUD)] - Budgetutskottet.
Föredragande: Georgios Kyrtsos (A8-0004/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat",  punkt 2) 

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0017)

Sammanträdet avbröts en kort stund för tagning av panoramafoto.

9.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
ansökan EGF/2012/010 RO/MECHEL – Rumänien (artikel 150 i arbetsordningen)
(omröstning) 
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2012/010
RO/Mechel från Rumänien) [COM(2014)0255 - C8-0088/2014 - 2014/2043(BUD)] -
Budgetutskottet. Föredragande: Siegfried Mureşan (A8-0008/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat",  punkt 3) 

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0018)

9.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
ansökan EGF/2014/003 ES/Aragón food and beverage – Spanien (artikel 150 i
arbetsordningen)  (omröstning) 
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/003
ES/Aragón food and beverage) [COM(2014)0456 - C8-0099/2014 - 2014/2054(BUD)] -
Budgetutskottet. Föredragande: Anneli Jäätteenmäki (A8-0006/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat",  punkt 4) 

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0019)
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9.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
ansökan EGF/2014/002 NL/Gelderland-Overijssel construction –
Nederländerna  (artikel 150 i arbetsordningen)  (omröstning) 
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2014/002
NL/Gelderland-Overijssel construction) [COM(2014)0455 - C8-0100/2014 - 2014/2055(BUD)] -
Budgetutskottet. Föredragande: Paul Tang (A8-0005/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat",  punkt 5) 

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0020)

9.6. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter:
ansökan EGF/2013/010 ES/Castilla y León – Spanien (artikel 150 i
arbetsordningen)  (omröstning) 
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska
fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 13 i det interinstitutionella
avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2013/010
ES/Castilla y León från Spanien) [COM(2014)0478 - C8-0115/2014 - 2014/2062(BUD)] -
Budgetutskottet. Föredragande: Esteban González Pons (A8-0007/2014)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat",  punkt 6) 

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2014)0021)

10. Meddelande från talmannen
Talmannen meddelade att han hade uppmanat Janusz Korwin-Mikke att korrigera de uttalanden som
denne gjort i kammaren den 16 juli 2014 (punkt 8 i protokollet av den 16.7.2014), och som står i
strid med arbetsordningen, eller att framföra sina ursäkter för dessa uttalanden.

Eftersom Janusz Korwin-Mikke inte hade visat sig ha för avsikt att korrigera sina diskriminerande,
rasistiska och sårande uttalanden, hade talmannen, med stöd av artikel 166.3 b) i arbetsordningen,
beslutat om en påföljd för Janusz Korwin-Mikke genom att dra in dennes dagtraktamente under tio
dagar.

Talmannen meddelade att Janusz Korwin-Mikke, i enlighet med artikel 167 i arbetsordningen, har
två veckor på sig att lämna in ett internt överklagande av detta beslut till presidiet.
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11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på Europarl ”Plenum”,
”Omröstningar”, ”Omröstningsresultat” (Resultat av omröstningar med namnupprop) samt i den
tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningar med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den
aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och
offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.35 och återupptogs kl. 15.00.) 

ORDFÖRANDESKAP: Antonio TAJANI
Vice talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde
Talare: Bruno Gollnisch yttrade sig om de villkor under vilka parlamentet hade röstat om
rekommendationerna om associeringsavtalet med Ukraina. Han begärde att protokollet skulle gå till
omröstning. 

Talare: Edouard Ferrand, Anna Elżbieta Fotyga, James Carver, Bruno Gollnisch och António
Marinho e Pinto yttrade sig i samma fråga (talmannen beslutade att skjuta upp justeringen av
protokollet).

13. EU:s reaktion på utbrottet av ebola (debatt) 
Uttalanden av rådet och kommissionen: EU:s reaktion på utbrottet av ebola (2014/2842(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) och Kristalina Georgieva (ledamot av
kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Davor Ivo Stier för PPE-gruppen, Linda McAvan för S&D-gruppen, Nirj Deva för ECR-
gruppen, Charles Goerens för ALDE-gruppen, Lola Sánchez Caldentey för GUE/NGL-gruppen,
Michèle Rivasi för Verts/ALE-gruppen, Ignazio Corrao för EFDD-gruppen, Matteo Salvini,
grupplös, Bogdan Brunon Wenta, Enrique Guerrero Salom, Vicky Ford, som även besvarade två
frågor ("blått kort") från James Carver och Giulia Moi; Marielle de Sarnez, Marina Albiol Guzmán,
Maria Heubuch, Joëlle Mélin, Peter Liese, Maria Arena, Frédérique Ries, Françoise Grossetête,
Gilles Pargneaux, Catherine Bearder, Giovanni La Via, Kathleen Van Brempt, Teresa Jiménez-
Becerril Barrio, Christel Schaldemose, Annie Schreijer-Pierik, Marlene Mizzi och Kashetu Kyenge.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Miroslav Mikolášik, Victor
Negrescu, Miguel Viegas, Matthias Groote, Bill Etheridge, Udo Voigt, Ivan Jakovčić, Franz
Obermayr, Anneli Jäätteenmäki och Giulia Moi.

Talare: Kristalina Georgieva och Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare
tidpunkt. 
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Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.5 i protokollet av den 18.9.2014.

14. Justering av protokollet från föregående sammanträde (fortsättning)
Talare: Bruno Gollnisch föreslog att texten "Omröstningen ägde rum med direkt uppkoppling med
hjälp av videolänk till Verkhovna Rada (Ukrainas parlament i Kiev), som uppmanades att samtidigt
som Europaparlamentet ta ställning till associeringavtalet mellan EU och Ukraina." (punkt 6 i
protokollet av den 16.9.2014) skulle kompletteras med tillägget "Detta oväntade, icke
reglementsenliga förfarande hade inte förelagts Europaparlamentets ledamöter för godkännande".

Talmannen förklarade denna ändring otillåtlig.

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

15. Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av
minoriteter (debatt)
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik: Situationen i Irak och Syrien och IS offensiv, inklusive förföljelsen av minoriteter
(2014/2843(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande
för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

ORDFÖRANDESKAP: Adina-Ioana VĂLEAN
Vice talman

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Anna Elżbieta Fotyga
för ECR-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Javier Couso Permuy för
GUE/NGL-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, James Carver för EFDD-gruppen,
som även besvarade två frågor ("blått kort") från Bill Etheridge och Charles Tannock; Mario
Borghezio, grupplös, Esteban González Pons, Richard Howitt, som även besvarade en fråga ("blått
kort") från Peter van Dalen; Charles Tannock, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bill
Etheridge; Fernando Maura Barandiarán, Michel Reimon, Fabio Massimo Castaldo, Konstantinos
Papadakis, Tunne Kelam, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig; Ana Gomes,
Bas Belder, Alexander Graf Lambsdorff, som även besvarade två frågor ("blått kort") från James
Carver och Emmanouil Glezos; Mike Hookem, som även besvarade en fråga ("blått kort") från
Tomáš Zdechovský; Bruno Gollnisch, Michèle Alliot-Marie och Javi López.

ORDFÖRANDESKAP: Olli REHN
Vice talman

Talare: Ryszard Czarnecki, Georg Mayer, Davor Ivo Stier, Franz Obermayr, vilken yttrade sig om
förfarandet för frågor (”blått kort”) (talmannen påminde om gällande bestämmelser för detta
förfarande); Vincent Peillon, Ruža Tomašić, Monika Hohlmeier, Josef Weidenholzer, Marek Jurek,
Eleni Theocharous, Afzal Khan, Mirosław Piotrowski, Philippe Juvin, Kati Piri, Beatrix von Storch,
Anna Záborská, Demetris Papadakis, Andrej Plenković, László Tőkés, Lars Adaktusson, Agustín
Díaz de Mera García Consuegra, Brian Hayes och Emil Radev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marijana Petir, Janusz
Władysław Zemke, Peter van Dalen, Diane Dodds, Tomáš Zdechovský och Gilles Pargneaux.
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Talare: Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare
tidpunkt. 

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.6 i protokollet av den 18.9.2014.

16. Situationen i Libyen (debatt)
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik: Situationen i Libyen (2014/2844(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande
för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Arnaud Danjean för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Mirosław Piotrowski för
ECR-gruppen, Emmanouil Glezos, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Pablo Iglesias för
GUE/NGL-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Ana Gomes; Barbara
Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från James Carver;
Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen, Janusz Korwin-Mikke, grupplös, Francisco José
Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Juan Fernando López Aguilar, Vincent Peillon, Goffredo Maria
Bettini.

ORDFÖRANDESKAP: David-Maria SASSOLI
Vice talman

Talare: Bogusław Liberadzki och Miriam Dalli.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ivan Jakovčić och Javier Couso
Permuy.

Talare: Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare
tidpunkt. 

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.7 i protokollet av den 18.9.2014.

17. Utskottens och delegationernas sammansättning
ECR-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas: 

INTA-utskottet: Bolesław G. Piecha i stället för Kosma Złotowski

TRAN-utskottet: Kosma Złotowski i stället för Syed Kamall

delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Armenien, EU-Azerbajdzjan och
EU-Georgien: Kosma Złotowski i stället för Ryszard Czarnecki
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delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ukraina: Ryszard Czarnecki i stället
för Kosma Złotowski.

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot
detta före justeringen av detta protokoll. 

18. Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (debatt)
Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och
säkerhetspolitik: Israel och Palestina efter Gazakonflikten och EU:s roll (2014/2845(RSP))

Benedetto Della Vedova (rådets tjänstgörande ordförande) gjorde ett uttalande för vice ordförande
för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Victor Boştinaru för S&D-gruppen, Bas Belder för
ECR-gruppen, som även besvarade tre frågor (”blått kort”) från Gilles Pargneaux, David Martin och
Sofia Sakorafa; Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Martina Anderson för GUE/NGL-
gruppen, Tamás Meszerics för Verts/ALE-gruppen, Fabio Massimo Castaldo för EFDD-gruppen,
som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bas Belder; Konstantinos Papadakis, grupplös,
Michèle Alliot-Marie, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Ruža Tomašić, Ivo Vajgl, Sofia Sakorafa,
Keith Taylor, Ignazio Corrao, Marcel de Graaff, Richard Howitt, Jan Zahradil, Teresa Rodriguez-
Rubio, Ernest Maragall, Udo Voigt, Vincent Peillon, Branislav Škripek, som även besvarade en
fråga ("blått kort") från Teresa Rodriguez-Rubio; Miguel Viegas, som även besvarade en fråga
("blått kort") från Arne Gericke; Margrete Auken, Boris Zala, Younous Omarjee, David Martin,
Marisa Matias, Maria Arena, Anne-Marie Mineur, Afzal Khan och Gilles Pargneaux.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krisztina Morvai, Ángela
Vallina och Izaskun Bilbao Barandica.

Talare: Benedetto Della Vedova.

Resolutionsförslagen (artikel 123.2 i arbetsordningen) kommer att tillkännages vid en senare
tidpunkt. 

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 18.9.2014.

19. Föredragningslista för nästa sammanträde
Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 536.552/OJJE).

20. Avslutande av sammanträdet
Sammanträdet avslutades kl. 20.55.

Klaus Welle Adina-Ioana Vălean
Generalsekreterare Vice talman
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NÄRVAROLISTA

17.9.2014

Närvarande:

Adaktusson,  Adinolfi,  Affronte,  Agea,  Agnew, Aguilera  García,  Aiuto,  Aker,  Albiol  Guzmán,
Albrecht,  Ali,  Aliot,  Alliot-Marie,  Anderson  Lucy,  Anderson  Martina,  Andrieu,  Androulakis,
Annemans,  Ansip,  Arena,  Arias  Cañete,  Arimont,  Arnautu,  Arnott,  Arthuis,  Ashworth,  Assis,
Atkinson,  Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis,  Balczó,
Balz, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen,
Benifei,  Berès,  Bergeron,  Bettini,  Bilbao  Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Björk,  Blanco  López,
Blinkevičiūtė,  Bocskor,  Böge,  Bogovič,  Bonafè,  Boni,  Borghezio,  Borrelli,  Borzan,  Boştinaru,
Bours, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann,
Buonanno,  Buşoi,  Buzek,  Cabezón  Ruiz,  Cadec,  van  de  Camp,  Caputo,  Carthy,  Carver, Casa,
Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Ceballos, Cesa, Charanzová,  Chauprade, Childers,
Chinnici, Christensen, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins,
Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer,
Creţu,  Cristea,  Csáky,  Czarnecki,  van  Dalen,  Dalli,  D'Amato,  Dance,  Dăncilă,  Danjean,  Danti,
Dantin, Dati, De Backer, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De
Monte,  Denanot,  Deprez,  de  Sarnez,  Deß,  Deutsch,  Deva,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,
Dlabajová,  Dodds  Anneliese,  Dodds  Diane,  Dohrmann,  Dombrovskis,  Donchev,  Dorfmann,
D'Ornano,  Drăghici,  Duda,  Durand,  Echenique,  Eck,  Ehler,  Eickhout,  Engel,  Epitideios,  Erdős,
Eriksson,  Ernst,  Ertug,  Estaràs  Ferragut,  Etheridge,  Evans,  Evi,  Fajon,  Farage,  Faria,  Federley,
Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrand, Ferrara, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fisas Ayxelà, Fitto,
Flašíková Beňová, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox,
Freund, Frunzulică, Gabriel, Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial,
Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold,
Gierek,  Gieseke,  Gill  Nathan,  Gill  Neena,  Girauta  Vidal,  Girling,  Giuffrida,  Glezos,  Goddyn,
Goerens,  Gollnisch,  Gomes,  González  Peñas,  González  Pons,  Gosiewska,  Goulard,  de  Graaff,
Grammatikakis,  de  Grandes  Pascual,  Grapini,  Gräßle,  Griesbeck,  Griffin,  Grigule,  Gróbarczyk,
Groote,  Grossetête,  Grzyb,  Gualtieri,  Guerrero  Salom,  Guillaume,  Guoga,  Guteland,  Gutiérrez
Prieto,  Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp,
Hellvig,  Helmer,  Henkel,  Herranz  García,  Hetman,  Heubuch,  Hoffmann,  Hohlmeier, Hökmark,
Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howitt, Hübner, Huitema, Hyusmenova, Iglesias, in 't
Veld,  Iotova,  Ivan,  Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jackiewicz,  Jadot,  Jahr,  Jakovčić,
Jalkh, James, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de
Jong, Jongerius,  Joulaud, Jurek,  Juvin,  Kadenbach, Kaili,  Kalinowski,  Kallas,  Kalniete, Kamall,
Kammerevert,  Kappel,  Karas,  Kari,  Kariņš,  Karlsson,  Karski,  Katrougkalos,  Kaufmann,
Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirkhope, Kirton-Darling, Koch, Kofod,
Kölmel,  Konečná,  Korwin-Mikke,  Kósa,  Köster,  Köstinger,  Kovács,  Kovatchev,  Kozłowska-
Rajewicz,  Krasnodębski,  Krehl,  Kudrycka,  Kuhn,  Kukan,  Kumpula-Natri,  Kuneva,  Kuźmiuk,
Kyenge,  Kyllönen,  Kyrkos,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,  Lamassoure,  Lambert,  Lamberts,  Lambsdorff,
Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Lauristin, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko,
Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lenaers, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Lewandowski, Lewer,
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Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López
Aguilar,  López-Istúriz  White,  Lösing,  Lövin,  Lucke,  Ludvigsson,  Łukacijewska,  Lunacek,
Lundgren,  Łybacka,  McAllister,  McAvan,  McClarkin,  McGuinness,  Mach,  McIntyre,  Maeijer,
Maletić,  Malinov,  Maltese,  Mamikins,  Mănescu,  Maňka,  Mann,  Manscour,  Maragall,  Marias,
Marinescu,  Marinho  e  Pinto,  Martin  David,  Martin  Dominique,  Martin  Edouard,  Martusciello,
Marusik,  Maštálka,  Matera,  Matias,  Mato,  Maura  Barandiarán,  Mavrides,  Mayer,  Mazuronis,
Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Michel, Michels,
Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă, Molnár,
Monot,  Montel,  Moody,  Moraes,  Morano,  Moretti,  Morgano,  Morin-Chartier,  Morvai,  Mosca,
Mureşan,  Muselier,  Mussolini,  Nagy, Nart,  Negrescu,  Nekov, Neuser, Neyts-Uyttebroeck,  Nica,
Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nieuwenhuizen, Nilsson, Ní Riada,
van  Nistelrooij,  Noichl,  Nuttall,  Obermayr,  O'Flynn,  Olbrycht,  Omarjee,  Ożóg,  Pabriks,
Pagazaurtundúa  Ruiz,  Panzeri,  Paolucci,  Papadakis  Demetris,  Papadakis  Konstantinos,
Papadimoulis,  Pargneaux,  Parker,  Paşcu,  Paulsen,  Paunova,  Pedicini,  Peillon,  Peterle,  Petersen,
Petir,  Philippot,  Picierno,  Picula,  Piecha,  Pieper, Pietikäinen,  Piotrowski,  Piri,  Pirinski,  Pitera,
Pittella,  Plenković,  Plura,  Poc,  Poche,  Pogliese,  Polčák,  Ponga,  Poręba,  Pospíšil,  Post,  Preda,
Pretzell,  Preuß,  Proust,  Quisthoudt-Rowohl,  Radev,  Radoš,  Rangel,  Ransdorf,  Rebega,  Reda,
Reding, Regner, Rehn, Reid, Reimon, Reintke, Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries,
Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández,
Rodriguez-Rubio,  Rodust,  Rolin,  Ropė,  Rosati,  Rozière,  Ruas,  Rübig,  Saïfi,  Sakorafa,  Salini,
Salvini,  Sánchez  Caldentey,  Sander,  Sant,  Sargentini,  Sarvamaa,  Saryusz-Wolski,  Sassoli,
Saudargas,  Schaake,  Schaffhauser,  Schaldemose,  Schlein,  Schmidt,  Scholz,  Schöpflin,  Schreijer-
Pierik, Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto,
Serrão  Santos,  Seymour,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter,  Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,
Škrlec,  Smolková,  Sógor,  Šojdrová,  Šoltes,  Sommer,  Sonneborn,  Soru,  Sosa  Wagner, Spinelli,
Spyraki,  Staes,  Stanishev, Starbatty, Štefanec,  Steinruck,  Štětina,  Stevens,  Stier,  Stolojan,  von
Storch, Stuger, Stylianides, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer,
Szanyi,  Szejnfeld,  Tajani,  Tamburrano,  Tănăsescu,  Tang,  Tannock,  Tapardel,  Tarabella,  Tarand,
Taylor, Telička, Terho, Terricabras, Theocharous, Theurer, Thomas, Thun und Hohenstein, Thyssen,
Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Tørnæs, Torvalds, Tošenovský, Toti,  Trebesius,
Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,  Turmes,  Ujazdowski,  Ujhelyi,  Ulvskog,  Ungureanu,  Urtasun,
Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Valcárcel, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Valli,  Vallina, Vana,
Van  Brempt,  Van  Orden,  Vaughan,  Väyrynen,  Vergiat,  Verheyen,  Viegas,  Vilimsky,  Viotti,
Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Ward, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, von
Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Winberg, Winkler Hermann,
Winkler  Iuliu,  Wiśniewska, Wojciechowski,  Woolfe,  Záborská,  Zagorakis,  Zahradil,  Zala,  Zalba
Bidegain, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zīle,
Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Żółtek, Zorrinho, Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Befriade från närvaro:

Bradbourn, Crowley, Händel, Hedh, Monteiro de Aguiar, Patriciello, Trüpel
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