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VYSVĚTLIVKY K POUŽITÝM SYMBOLŮM

* postup konzultace
*** postup souhlasu
***I řádný legislativní postup: první čtení
***II řádný legislativní postup: druhé čtení
***III řádný legislativní postup: třetí čtení
(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu. )

ZKRATKY POUŽÍVANÉ PRO PARLAMENTNÍ VÝBORY

AFET Výbor pro zahraniční věci
DEVE Výbor pro rozvoj 
INTA Výbor pro mezinárodní obchod
BUDG Rozpočtový výbor
CONT Výbor pro rozpočtovou kontrolu
ECON Hospodářský a měnový výbor
EMPL Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
ENVI Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
ITRE Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
IMCO Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů
TRAN Výbor pro dopravu a cestovní ruch
REGI Výbor pro regionální rozvoj
AGRI Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova
PECH Výbor pro rybolov
CULT Výbor pro kulturu a vzdělávání
JURI Výbor pro právní záležitosti 
LIBE Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
AFCO Výbor pro ústavní záležitosti
FEMM Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
PETI Petiční výbor

DROI podvýbor pro lidská práva
SEDE podvýbor pro bezpečnost a obranu

ZKRATKY POUŽÍVANÉ PRO POLITICKÉ SKUPINY

PPE skupina Evropské lidové strany (Křesťanští demokraté) 
S&D skupina Pokrokové aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu
ECR skupina Evropských konzervativců a reformistů
ALDE skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu
GUE:NGL skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice
Verts/ALE skupina Zelených/Evropské svobodné aliance
EFDD skupina Evropa svobody a přímé demokracie 
NI nezařazení poslanci
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EVROPSKÝ PARLAMENT 

ZASEDÁNÍ 2015–2016 

Dílčí zasedání od 27. do 30. dubna 2015 

ŠTRASBURK 

ZÁPIS 

PONDĚLÍ 27. DUBNA 2015

PŘEDSEDNICTVÍ: Martin SCHULZ
předseda

1. Pokračování zasedání
Denní zasedání bylo zahájeno v 17:00.

2. Prohlášení předsednictví
Předseda učinil prohlášení v souvislosti se zemětřesením, které dne 25. dubna 2015 postihlo Nepál a
při kterém zahynulo 4 000 osob a více než 6 500 jich bylo zraněno. Vyzval mezinárodní
společenství, aby postiženým osobám pomohlo, a vyjádřil solidaritu Parlamentu pozůstalým obětí.

Předseda rovněž připomněl nové ztroskotání lodi převážející přistěhovalce, ke kterému došlo dne
21. dubna 2015 ve Středozemním moři a při kterém zahynulo 800 až 1 000 osob.

Parlament uctil minutou ticha památku obětí zemětřesení a všech případů ztroskotání ve
Středozemním moři.

Předseda na závěr zmínil devět osob, mezi kterými je jeden Francouz, dva Australané a jeden
Indonésan a které v současnosti v Indonésii čekají na popravu. Vyzval indonéského prezidenta, aby
začal uplatňovat moratorium na trest smrti a aby tento trest ve své zemi zrušil.

3. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

4. Ověření pověřovacích listin
Parlament se na návrh výboru JURI rozhodl potvrdit mandáty těchto poslanců: Estefanía Torres
Martínez s platností od 25. března 2015 a Mihai Ţurcanu s platností od 2. března 2015.

5. Žádost o zbavení poslanecké imunity
Výbor pro právní záležitosti jako věcně příslušný výbor informoval předsedu Parlamentu, že
příslušné německé orgány odvolaly žádost, aby byl Udo Voigt zbaven poslanecké imunity v rámci
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trestního řízení, které zahájil státní zástupce v Saarbrückenu. Postup v souvislosti se zbavením
poslanecké imunity byl tudíž ukončen. 

6. Složení meziparlamentních delegací
Skupiny S&D a PPE postoupily předsedovi tyto žádosti o jmenování:

delegace pro vztahy s Íránem: Damiano Zoffoli

delegace ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU: Carlos Iturgaiz již není členem.

7. Výklad jednacího řádu
Na plenárním zasedání konaném ve středu 15. dubna 2015 (bod 6 zápisu ze dne 15.4.2015) byl
oznámen výklad přílohy XVI odst. 1 písm. a) jednacího řádu o „pokynech pro schvalování Evropské
komise“, který poskytl Výbor pro ústavní záležitosti.

Výklad je prohlášen za přijatý, neboť jej v souladu s čl. 226 odst. 3 jednacího řádu nezpochybnila
žádná politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců (P8_TA(2015)0096).

8. Opravy (článek 231 jednacího řádu)
Příslušné výbory předaly následující opravy k textům přijatým Evropským parlamentem:

- oprava P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) k postoji Evropského parlamentu přijatému v prvním
čtení dne 15. dubna 2014 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/... o postupu
při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační
společnosti P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 – C7-0006/2014 – 2010/0095(COD)) 

- oprava P7_TA-PROV(2014)0123(COR01) k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
375/2014 ze dne 3. dubna 2014 o zřízení Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci
(„iniciativa Humanitární dobrovolníci EU“) (Úř. věst. L 122, 24.4.2014, s. 1) (postoj Evropského
parlamentu přijatý v prvním čtení dne 25. února 2014 k přijetí výše uvedeného nařízení P7_TA
(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady
2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení
směrnice 2001/37/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v
prvním čtení dne 26. února 2014 k přijetí výše uvedené směrnice P7_TA-PROV(2014)0160) (COM
(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

- oprava P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) ke směrnici Evropského parlamentu a Rady
2014/60/EU ze dne 15. května 2014 o navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území
členského státu a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 (přepracované znění) (Úř. věst. L 159,
28.5.2014, s. 1) (postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. dubna 2014 k přijetí
výše uvedené směrnice P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 – 2013/0162
(COD)).

Opravy jsou k dispozici na internetových stránkách Europarl.
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Podle čl. 231 odst. 4 jednacího řádu se opravy považují za schválené, pokud nejpozději do dvaceti
čtyř hodin nepožádá politická skupina nebo nejméně čtyřicet poslanců, aby se o těchto opravách
hlasovalo.

9. Podepisování aktů přijatých řádným legislativním postupem (článek
78 jednacího řádu)
Předseda oznámil, že spolu s předsedou Rady podepíše ve středu 29. dubna 2015 níže uvedené akty
přijaté řádným legislativním postupem.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu
uhličitého z námořní dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 -
2013/0224(COD))*;

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení
spotřeby lehkých plastových nákupních tašek (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371
(COD))*;

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního
systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES
(00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech dlouhodobých investic
(00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí
(přepracované znění) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 96/53/ES, kterou se pro
určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Společenství stanoví maximální přípustné rozměry pro
vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz
(00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro uplatňování Dohody o
stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a
Republikou Černá Hora na straně druhé (kodifikované znění) (00004/2015/LEX - C8-0113/2015 -
2014/0190(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o dovozu zemědělských produktů pocházejících z
Turecka do Unie (kodifikované znění) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 - 2014/0272(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se pozastavují některé koncese pro dovoz
zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Unie (kodifikované znění) (00009/2015/LEX -
C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o mezibankovních poplatcích za karetní platební
transakce (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady o otevření a správě některých celních kvót Unie pro
vysoce jakostní hovězí maso, vepřové maso, drůbeží maso, pšenici, sourež a otruby, vedlejší
mlýnské produkty a jiné zbytky (kodifikované znění) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015 -
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2014/0276(COD));

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské
statistice (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

* pod podmínkou, že Parlament k tomuto dni schválí postoj Rady.

10. Texty dohod dodané Radou
Rada poskytla ověřenou kopii níže uvedeného dokumentu.

- Protokol k Evropsko-středomořské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Tuniskou republikou na straně druhé o
rámcové dohodě mezi Evropskou unií a Tuniskou republikou o obecných zásadách účasti Tuniské
republiky na programech Unie.

11. Petice
Následující petice, které byly v níže uvedené dny zapsány do rejstříku, byly předány příslušnému
výboru podle čl. 215 odst. 6 jednacího řádu.

Dne 24. dubna 2015

(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2709/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2710/2014);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 2711/2014); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0244/2015);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0245/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0246/2015);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0247/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0248/2015);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0249/2015); Leif Lundgren (č. 0250/2015); (jméno autora
nebylo zveřejněno) (č. 0251/2015); Riccardo Giuliano (č. 0252/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0253/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0254/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0255/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0256/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0257/2015); Alexandru Pârvu (č. 0258/2015); Regina Neumann (č. 0259/2015);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0260/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0261/2015);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0262/2015); Riccardo Giuliano (č. 0263/2015); (jméno autora
nebylo zveřejněno) (č. 0264/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0265/2015); William M.
Trent (č. 0266/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0267/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0268/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0269/2015); Andrzej Kania (122
podpisů) (č. 0270/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0271/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0272/2015); Péter Szeidl (č. 0273/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č.
0274/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0275/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č.
0276/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0277/2015); Beate Höß-Zenker (č. 0278/2015);
Angeline Arnaud (č. 0279/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0280/2015); (jméno autora
nebylo zveřejněno) (č. 0281/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0282/2015); (jméno autora
nebylo zveřejněno) (č. 0283/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0284/2015); Johanna
Wasström (č. 0285/2015); María Nemesia García Fernández (č. 0286/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0287/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0288/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0289/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0290/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0291/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0292/2015); Christian Ries (č.
0293/2015); Juana Lene Martínez Almanzar (č. 0294/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č.
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0295/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0296/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č.
0297/2015); Ferenc Czimbalmos Kozma (č. 0298/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č.
0299/2015); Flavio Miccono (č. 0300/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0301/2015);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0302/2015); Augustin Răzvan  Mirsolea (č. 0303/2015);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0304/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0305/2015);
(jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0306/2015); Christian Frener (č. 0307/2015); Andoni
Monforte Duart (č. 0308/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0309/2015); (jméno autora
nebylo zveřejněno) (č. 0310/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0311/2015); Rudi Eifert (č.
0312/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0313/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č.
0314/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0315/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č.
0316/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0317/2015); Sergy Alpin (č. 0318/2015); (jméno
autora nebylo zveřejněno) (č. 0319/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0320/2015); (jméno
autora nebylo zveřejněno) (č. 0321/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0322/2015); (jméno
autora nebylo zveřejněno) (č. 0323/2015); Johanna Macrae (č. 0324/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0325/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0326/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0327/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0328/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0329/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0330/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0331/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0332/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0333/2015); Andreas Jüttemann (č. 0334/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno)
(č. 0335/2015); Mihályné  Niegreisz (č. 0336/2015); Alejandro Peña Pérez (č. 0337/2015); (jméno
autora nebylo zveřejněno) (č. 0338/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0339/2015); (jméno
autora nebylo zveřejněno) (č. 0340/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0341/2015); (jméno
autora nebylo zveřejněno) (č. 0342/2015); Elena Cambieri (č. 0343/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0344/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0345/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0346/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0347/2015); (jméno autora nebylo
zveřejněno) (č. 0348/2015); (jméno autora nebylo zveřejněno) (č. 0349/2015).

Předseda oznámil, že v souladu s ustanoveními čl. 215 odst. 13 jednacího řádu zaslal dne 24. dubna
2015 příslušnému výboru petice obdržené Evropským parlamentem předložené fyzickými nebo
právnickými osobami, které nejsou občany Evropské unie ani nemají bydliště nebo sídlo v členském
státě.

12. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie, Dohody mezi Evropskou unií a jejími
členskými státy na jedné straně a Islandem na straně druhé o účasti Islandu na společném plnění
závazků Evropské unie, jejích členských států a Islandu v druhém kontrolním období Kjótského
protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu (10883/2014 - C8-
0088/2015 - 2014/0151(NLE))

předáno příslušný výbor : ENVI
stanovisko : AFET, ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí mechanismus proti obcházení
opatření, který umožňuje dočasné pozastavení celních preferencí stanovených Dohodou o přidružení
mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na
jedné straně a Gruzií na straně druhé (COM(2015)0155 - C8-0091/2015 - 2015/0080(COD))

předáno příslušný výbor : INTA
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stanovisko : AFET, AGRI, ITRE

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, jímž se provádí ochranná doložka a mechanismus
proti obcházení, které umožňují dočasné pozastavení celních preferencí obsažených v Dohodě o
přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich
členskými státy na jedné straně a Moldavskou republikou na straně druhé (COM(2015)0154 - C8-
0092/2015 - 2015/0079(COD))

předáno příslušný výbor : INTA
stanovisko : AFET, AGRI, ITRE

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro
přizpůsobení se globalizaci (EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc z podnětu Komise) (COM
(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

předáno příslušný výbor : BUDG
stanovisko : EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o mobilizaci prostředků z Fondu solidarity EU
(povodně v Rumunsku, Bulharsku a Itálii) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

předáno příslušný výbor : BUDG
stanovisko : ENVI, REGI

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě zakládající
přidružení mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Libanonskou
republikou na straně druhé, s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky,
Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarska, Republiky Malta, Polské
republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii (13349/2014 - C8-
0095/2015 - 2007/0078(NLE))

předáno příslušný výbor : AFET
stanovisko : INTA

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodu s některými výrobky z oceli mezi
Evropskou uniía Republikou Kazachstán (kodifikované znění) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015 -
2015/0082(COD))

předáno příslušný výbor : JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 připojený k návrhu nařízení
Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se
stanoví víceletý finanční rámec: postoj Rady ze dne 21. dubna 2015 (07660/2015 - C8-0098/2015 -
2015/2013(BUD))

předáno příslušný výbor : BUDG
stanovisko : AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se
stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006,
kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu (COM(2015)0174 -
C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 137 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským
hospodářským a sociálním výborem.

předáno příslušný výbor : AGRI
stanovisko : DEVE, JURI, INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření, jménem Evropské unie a jejích členských států, protokolu,
kterým se mění Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými
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státy na jedné straně a vládou Státu Izrael na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské
republiky k Evropské unii (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

předáno příslušný výbor : TRAN
stanovisko : INTA

- Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Dodatkového
protokolu k Dohodě o obchodu, rozvoji a spolupráci mezi Evropským společenstvím a jeho
členskými státy na jedné straně a Jihoafrickou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení
Chorvatské republiky k Evropské unii (07657/2015 - C8-0103/2015 - 2014/0236(NLE))

předáno příslušný výbor : DEVE
stanovisko : INTA

2) z parlamentních výborů

2.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se ruší nařízení Rady (EHS)
č. 3030/93 o společných pravidlech dovozu některých textilních výrobků pocházejících ze třetích
zemí (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Bernd
Lange (A8-0026/2015)

- Průběžná zpráva o návrhu nařízení Rady o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce (COM
(2013)0534 - 2013/0255(APP)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení Rady (ES) č.
1215/2009, kterým se zavádějí mimořádná obchodní opatření pro země a území účastnící se procesu
stabilizace a přidružení zavedeného Evropskou unií či s tímto procesem spjaté, a o pozastavení jeho
použitelnosti, pokud jde o Bosnu a Hercegovinu (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197
(COD)) - výbor INTA - Zpravodaj: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Doporučení k návrhu nařízení Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby se v zájmu
Evropské unie staly smluvní stranou mezinárodní úmluvy Mezinárodní námořní organizace o
normách výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech (15528/2014 -
C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - výbor EMPL - Zpravodajka: Sofia Ribeiro (A8-0064/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl III – Komise a výkonné agentury (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského monitorovacího centra pro drogy a
drogovou závislost na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro prevenci a kontrolu
nemocí na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2013:
výkonnost, finanční řízení a kontrola (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)
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- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro bankovnictví na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro chemické látky na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0073/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost letectví na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro léčivé přípravky na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0075/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského inovačního a technologického
institutu na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro železnice na rozpočtový
rok 2013 (COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Ryszard Czarnecki (A8-0078/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského střediska pro rozvoj odborného
vzdělávání na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského policejního úřadu na rozpočtový rok
2013 (COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Ryszard Czarnecki (A8-0080/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Úřadu Sdružení evropských regulačních orgánů v
oblasti elektronických komunikací na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014
- 2014/2124(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl I – Evropský parlament (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Překladatelského střediska pro instituce Evropské
unie na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - výbor
CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu
na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - výbor
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CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské policejní akademie na rozpočtový rok
2013 (COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Ryszard Czarnecki (A8-0086/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro námořní bezpečnost na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro bezpečnost sítí a
informací na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace odborného vzdělávání na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Eurojustu na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)
0510[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki
(A8-0091/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské nadace pro zlepšení životních a
pracovních podmínek na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 - 2014/2088
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury Evropské unie pro základní práva na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní
spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2013 (COM
(2014)0510[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard
Czarnecki (A8-0094/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok
2013 (COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Ryszard Czarnecki (A8-0095/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského orgánu pro pojišťovnictví a
zaměstnanecké penzijní pojištění na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 -
2014/2121(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)
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- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých
informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na rozpočtový rok 2013 (COM
(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard
Czarnecki (A8-0099/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - výbor CONT -
Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl III – Komise a výkonné agentury (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodajka: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu osmého, devátého a desátého Evropského
rozvojového fondu na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodajka: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ARTEMIS na rozpočtový rok
2013 (COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Ryszard Czarnecki (A8-0103/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku ENIAC na rozpočtový rok
2013 (COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Ryszard Czarnecki (A8-0104/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl VII – Výbor regionů (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) -
výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro provádění společné
technologické iniciativy pro inovativní léčiva za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-
0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku Clean Sky na rozpočtový rok
2013 (COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Ryszard Czarnecki (A8-0107/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro ITER a rozvoj energie z
jaderné syntézy na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 - 2014/2129
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl X – Evropská služba pro vnější činnost (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 -
2014/2086(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku SESAR na rozpočtový rok
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2013 (COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Anders Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl IV – Soudní dvůr (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - výbor
CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu společného podniku pro palivové články a vodík
na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - výbor
CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl V – Účetní dvůr (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - výbor
CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl VI – Evropský hospodářský a sociální výbor (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 -
2014/2082(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl VIII – Evropský veřejný ochránce práv (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 -
2014/2084(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl II – Evropská rada a Rada (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC))
- výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Agentury pro spolupráci energetických
regulačních orgánů na rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123
(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok
2013, oddíl IX – evropský inspektor ochrany údajů (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014 -
2014/2085(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Zpráva o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Zásobovací agentury Euratomu na rozpočtový rok
2013 (COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - výbor CONT - Zpravodaj:
Ryszard Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o podávání zpráv a transparentnosti
u obchodů zajišťujících financování (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 - 2014/0017(COD)) - výbor
ECON - Zpravodaj: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Zpráva o krocích v návaznosti na provádění boloňského procesu (2015/2039(INI)) - výbor CULT -
Zpravodajka: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Zpráva o evropském filmu v digitální éře (2014/2148(INI)) - výbor CULT - Zpravodaj: Bogdan
Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Zpráva o nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (2014/2223
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(INI)) - výbor AGRI - Zpravodajka: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro
populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající
tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 (COM
(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - výbor PECH - Zpravodaj: Jarosław Wałęsa (A8-
0128/2015)

- *** Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských
států Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci, kterou se zakládá partnerství mezi Evropskými
společenstvími a jejich členskými státy na straně jedné a Ruskou federací na straně druhé, s
ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii (11878/2014 - C8-0006/2015 -
2014/0052(NLE)) - výbor AFET - Zpravodaj: Gabrielius Landsbergis (A8-0129/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých postupech pro
používání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými
státy na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé (kodifikované
znění) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Andrzej
Duda (A8-0132/2015)

- ***I Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o
navýšení počáteční předběžné platby vyplácené na operační programy podporované z Iniciativy na
podporu zaměstnanosti mladých lidí (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026(COD)) - výbor
EMPL - Zpravodajka: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Zpráva o postoji Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2015 Evropské unie na rozpočtový rok
2015, oddíl III – Komise (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - výbor BUDG -
Zpravodajka: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) doporučení pro druhé čtení

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a
směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (10710/2/2014 - C8-
0004/2015 - 2012/0288(COD)) - výbor ENVI - Zpravodaj: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall
využívajícího linku tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES (05130/3/2015 - C8-
0063/2015 - 2013/0165(COD)) - výbor IMCO - Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní
dopravy a o změně směrnice 2009/16/ES (17086/1/2014 - C8-0072/2015 - 2013/0224(COD)) -
výbor ENVI - Zpravodaj: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského
parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 94/62/ES, pokud jde o omezení spotřeby lehkých
plastových nákupních tašek (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - výbor ENVI -
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Zpravodajka: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského
parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009 o evropské statistice (05161/2/2015 -
C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - výbor ECON - Zpravodaj: Hugues Bayet (A8-0137/2015)

13. Otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (předložení)
Poslanci předložili následující otázky k ústnímu zodpovězení s rozpravou (článek 128 jednacího
řádu):

- (O-000008/2015), kterou pokládají Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio
Faria, Younous Omarjee a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi: Strategie v oblasti alkoholu
(2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

- (O-000016/2015), kterou pokládá Paolo De Castro za výbor AGRI Komisi: Výstava EXPO 2015 v
Miláně věnovaná tématu „Potrava pro planetu, energie pro život“ (2015/2574(RSP)) (B8-
0109/2015);

- (O-000021/2015), kterou pokládá Pavel Svoboda za výbor JURI Radě: Marrákešská smlouva o
výjimkách z autorského práva pro osoby se zrakovým postižením (2015/2586(RSP)) (B8-
0110/2015);

- (O-000029/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Radě: Balíček týkající se
„inteligentních hranic“ (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

- (O-000030/2015), kterou pokládá Claude Moraes za výbor LIBE Komisi: Balíček týkající se
„inteligentních hranic“ (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

- (O-000035/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Radě: Závazky členských států
EU týkající se oficiální rozvojové pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0113/2015);

- (O-000036/2015), kterou pokládá Linda McAvan za výbor DEVE Komisi: Závazky členských
států EU týkající se oficiální rozvojové pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-0114/2015);

- (O-000031/2015), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Radě: Ničení kulturních památek
příslušníky ISIS/Dá´iš (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

- (O-000032/2015), kterou pokládá Silvia Costa za výbor CULT Komisi: Ničení kulturních památek
příslušníky ISIS/Dá´iš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

- (O-000038/2015), kterou pokládá Czesław Adam Siekierski za výbor AGRI Komisi: Kalamitní
situace způsobená bakterií Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).

14. Plán práce
Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání letošního druhého dubnového plenárního zasedání (PE
552.730/PDOJ).

Vystoupili: Richard Corbett k členství Janice Atkinsonové ve skupině EFDD (předseda odpověděl,
že na toto téma neobdržel žádné sdělení) a ke stejné záležitosti John Stuart Agnew.
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° 
° ° ° 

Byly navrženy tyto změny (článek 152 jednacího řádu):

Pondělí

beze změny

Úterý

- žádost skupiny Verts/ALE, aby byla rozprava o prohlášení Komise o nedávných zjištěních
týkajících se masových špionážních činností prováděných Národní bezpečnostní agenturou USA, na
kterých se podílela německá zpravodajská služba BND a které byly namířeny proti občanům,
politikům a společnostem EU, zařazena jako třetí bod na odpolední pořad jednání za rozpravu o
zprávě Monica Macovei  - A8-0055/2015 bez předložení návrhů usnesení. 

Rozprava o otázkách k ústnímu zodpovězení s rozpravou o balíčku týkajícím se „inteligentních
hranic“ (bod 130 PDOJ) by byla přesunuta na letošní první květnové dílčí zasedání.

Vystoupily: Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE s odůvodněním žádosti a Cornelia Ernst ve
prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil EH (187 pro, 127 proti, 9 zdržení se).

- žádost skupiny GUE/NGL, aby byla rozprava o prohlášení Komise o odpovídající ochraně
informátorů a novinářů v rámci boje proti daňovým únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem
zařazena na pořad jednání jako poslední bod bez předložení návrhu usnesení.

Vystoupili: Fabio De Masi za skupinu GUE/NGL s odůvodněním žádosti a Philippe Lamberts ve
prospěch žádosti.

Parlament žádost schválil.

Středa

- žádost skupiny S&D, aby bylo prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie
pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o situace v Burundi zařazeno na odpolední pořad
jednání jako první bod bez předložení návrhu usnesení.

Vystoupili: Kashetu Kyenge za skupinu S&D s odůvodněním žádosti a  Philippe Lamberts ve
prospěch žádosti. 

Parlament žádost schválil.

- žádost skupiny PPE, aby byl název prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky
Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o zavraždění studentů v Keni teroristickou
skupinou aš-Šabáb změněn takto „Pronásledování křesťanů na světě v souvislosti se zavražděním
studentů v Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb“.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE s odůvodněním žádosti, Kazimierz Michał Ujazdowski
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ve prospěch žádosti a Enrique Guerrero Salom proti žádosti.

Parlament žádost schválil JH (192 pro, 134 proti, 13 se zdrželo).

Čtvrtek

beze změny

° 
° ° ° 

Plán práce byl tímto schválen.

15. Zavedení palubního systému eCall ***II (rozprava)
Doporučení pro druhé čtení k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu
a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall využívajícího linku
tísňového volání 112 a o změně směrnice 2007/46/ES [05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165
(COD)] - Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Zpravodajka: Olga Sehnalová (A8-
0053/2015)

Olga Sehnalová uvedla doporučení pro druhé čtení.

PŘEDSEDNICTVÍ: David-Maria SASSOLI
místopředseda

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Vystoupili: Carlos Coelho za skupinu PPE, Evelyne Gebhardt za skupinu S&D, Anneleen Van
Bossuyt za skupinu ECR, Kaja Kallas za skupinu ALDE, Merja Kyllönen za skupinu GUE/NGL,
Jan Philipp Albrecht za skupinu Verts/ALE, Georg Mayer – nezařazený poslanec, Andreas Schwab,
který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Josef
Weidenholzer, Daniel Dalton, Gesine Meissner, Mylène Troszczynski, Ildikó Gáll-Pelcz, Catherine
Stihler, Vicky Ford, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Nicola Danti a Richard Corbett,
posledně jmenovaný k průběhu rozpravy.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Eva Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan
Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr, Marijana Petir a Nicola Caputo.

Vystoupili: Phil Hogan a Olga Sehnalová.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 28.4.2015.

16. Strategie v oblasti alkoholu (rozprava) 
Otázka k ústnímu zodpovězení (O-00008/2015), kterou pokládají Alberto Cirio, Glenis Willmott,
Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee a Piernicola Pedicini za výbor ENVI Komisi:
Strategie v oblasti alkoholu (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)
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Giovanni La Via (předseda výboru ENVI) rozvinul otázku.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ildikó GÁLL-PELCZ
místopředsedkyně

Phil Hogan (člen Komise) odpověděl na otázku.

Vystoupili: Alberto Cirio za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím
modré karty položil Ivan Jakovčić, Glenis Willmott za skupinu S&D, Marcus Pretzell za skupinu
ECR, José Inácio Faria za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Alyn Smith za
skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano, který rovněž
odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Anna Hedh, Peter Liese, Susanne
Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête, která rovněž odpověděla na otázku, kterou
zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Biljana Borzan, Bolesław G. Piecha, Renate
Sommer, Tibor Szanyi, Dubravka Šuica, Soledad Cabezón Ruiz, Pilar Ayuso, Massimo Paolucci,
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska a Angélique Delahaye.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Cristian-Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić,
Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio Corrao, Miroslav Mikolášik a Doru-Claudian
Frunzulică.

Vystoupil Phil Hogan.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Alberto Cirio za skupinu PPE, Glenis Willmott za skupinu S&D, Marcus Pretzell za skupinu ECR,
José Inácio Faria za skupinu ALDE, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za
skupinu Verts/ALE, a Piernicola Pedicini za skupinu EFDD o strategii EU týkající se alkoholu
(2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.65 zápisu ze dne 29.4.2015.

17. Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde
o dohodu o udržitelnosti (rozprava) 
Prohlášení Komise: Druhé výročí zřícení budovy Rana Plaza a současný stav, pokud jde o dohodu o
udržitelnosti (2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Cristian Dan Preda za skupinu PPE, který rovněž odpověděl na otázku, kterou
zvednutím modré karty položil Marc Tarabella, Bernd Lange za skupinu S&D, Charles Tannock za
skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Anne-Marie Mineur za skupinu GUE/NGL,
Ska Keller za skupinu Verts/ALE, Tiziana Beghin za skupinu EFDD, která rovněž odpověděla na
otázku, kterou zvednutím modré karty položil Ivan Jakovčić, Gilles Lebreton – nezařazený
poslanec, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz, Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola
Sánchez Caldentey, Thomas Mann, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré
karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck a David Martin.
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Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marijana Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz
Becerra Basterrechea, Fabio Massimo Castaldo a Afzal Khan.

Vystoupila Cecilia Malmström.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 123 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny
později.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.66 zápisu ze dne 29.4.2015.

18. Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota
obecného v Baltském moři a rybolov využívající tyto populace ***I
(rozprava)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro
populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři a rybolov využívající
tyto populace, mění nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 a ruší nařízení Rady (ES) č. 1098/2007 [COM
(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj: Jarosław Wałęsa
(A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Marek Józef Gróbarczyk
za skupinu ECR, a Nils Torvalds za skupinu ALDE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Ulrike LUNACEK
místopředsedkyně

Vystoupili: Anja Hazekamp za skupinu GUE/NGL, Linnéa Engström za skupinu Verts/ALE, Marco
Affronte za skupinu EFDD, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty
položil Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn – nezařazená poslankyně, Werner Kuhn, Ole Christensen,
Louise Bours a Ricardo Serrão Santos.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Richard Corbett, Ivan Jakovčić a Igor Šoltes.

Vystoupili: Karmenu Vella a Jarosław Wałęsa.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.8 zápisu ze dne 28.4.2015.

19. Členství v politických skupinách
Iveta Grigule se stala s platností od 27. dubna 2015 členkou skupiny ALDE.
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20. Povinnost vykládky úlovků ***I (rozprava)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č.
850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 254/2002, (ES) č.
2347/2002 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 1434/98, pokud jde o povinnost vykládky
úlovků [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Výbor pro rybolov. Zpravodaj:
Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec uvedl zprávu.

Vystoupil Karmenu Vella (člen Komise).

Vystoupili: Gabriel Mato za skupinu PPE, Ulrike Rodust za skupinu S&D, Ruža Tomašić za
skupinu ECR, Norica Nicolai za skupinu ALDE, Liadh Ní Riada za skupinu GUE/NGL, Louise
Bours za skupinu EFDD, Sylvie Goddyn – nezařazená poslankyně, Francisco José Millán Mon,
Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco Affronte, Ricardo Serrão
Santos a Julie Girling.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jarosław Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan
Jakovčić, João Ferreira a Igor Šoltes.

Vystoupili: Karmenu Vella a Alain Cadec.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rainer WIELAND
místopředseda

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 28.4.2015.

21. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám 
Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležité politické otázky, vystoupili podle článku
163 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

József Nagy, Soledad Cabezón Ruiz, Ryszard Czarnecki, Jozo Radoš, Pablo Iglesias, Igor Šoltes,
Fabio Massimo Castaldo, Gilles Lebreton, Tomáš Zdechovský, Damian Drăghici, Izaskun Bilbao
Barandica, Inês Cristina Zuber, Jordi Sebastià, Sotirios Zarianopoulos, Csaba Sógor, Virginie
Rozière, Zbigniew Kuźmiuk, Yana Toom, Ildikó Gáll-Pelcz, Anneliese Dodds, Marian Harkin,
Renate Sommer, Iliana Iotova, Claude Rolin, Neena Gill a Doru-Claudian Frunzulică.

22. Provádění boloňského procesu (krátké přednesení)
Zpráva o krocích v návaznosti na provádění boloňského procesu [2015/2039(INI)] - Výbor pro
kulturu a vzdělávání. Zpravodajka: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (zpravodajka) uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Andrea Bocskor, Momchil Nekov, Andrew Lewer, Maite
Pagazaurtundúa Ruiz, Josu Juaristi Abaunz, Ernest Maragall, Danuta Jazłowiecka, Ilhan Kyuchyuk
a Bogdan Brunon Wenta.
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Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.11 zápisu ze dne 28.4.2015.

23. Evropský film v digitální éře (krátké přednesení)
Zpráva o evropském filmu v digitální éře [2014/2148(INI)] - Výbor pro kulturu a vzdělávání.
Zpravodaj: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (zpravodaj) uvedl zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo a Isabella Adinolfi.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.12 zápisu ze dne 28.4.2015.

24. Nová strategie EU v oblasti lesnictví (krátké přednesení)
Zpráva o nové strategii EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví [2014/2223
(INI)] - Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova. Zpravodajka: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (zpravodajka) uvedla zprávu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra
Kumpula-Natri, Anthea McIntyre a Paul Brannen.

Vystoupil Phil Hogan (člen Komise).

Bod byl uzavřen.

Hlasování: bod 7.13 zápisu ze dne 28.4.2015.

25. Pořad jednání příštího denního zasedání
Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 552.730/OJMA).

26. Ukončení denního zasedání
Denní zasedání skončilo ve 23:10. 

Klaus Welle Antonio Tajani
generální tajemník místopředseda
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PREZENČNÍ LISTINA

27.4.2015

Přítomen/přítomna:

Adaktusson, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Albrecht, Ali, Alliot-Marie,
Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Annemans, Arena, Arnautu,
Ashworth, Assis,  Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender,  Ayuso, van Baalen, Bach, Balas,
Balčytis, Balczó, Bashir, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet,
Benifei, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė,
Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Bours, Boutonnet,
Bové,  Brannen,  Bresso,  Briano,  Briois,  Buchner,  Buda,  Bullmann,  Buşoi,  Bütikofer,  Buzek,
Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Casa,
Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Valero, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici,
Christensen,  Christoforou,  Chrysogonos,  Cicu,  Cirio,  Clune,  Coelho,  Cofferati,  Collin-Langen,
Comi, Comodini Cachia, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer,
Cristea,  Csáky,  Czarnecki,  Dalton,  D'Amato,  Dance,  Dăncilă,  Danjean,  Danti,  (The  Earl  of)
Dartmouth,  De Backer, De Castro, Delahaye, Deli,  Delli,  Delvaux, De Masi, Demesmaeker, De
Monte,  Denanot,  Deprez,  de  Sarnez,  Deß,  Deva,  Diaconu,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,
Dlabajová, Dodds Anneliese, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Duda, Duncan, Durand,
Dzhambazki,  Eickhout,  Engel,  Engström,  Epitideios,  Erdős,  Eriksson,  Ernst,  Ertug,  Estaràs
Ferragut,  Evans,  Evi,  Fajon,  Faria,  Federley,  Ferber,  Fernandes,  Fernández,  Ferrand,  Ferrara,
Ferreira  Elisa,  Ferreira  João,  Fisas  Ayxelà,  Fitto,  Fjellner,  Flanagan,  Flašíková  Beňová,
Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică,
Gahler, Gál, Gáll-Pelcz, Gambús, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke,
Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Girling, Giuffrida, Glezos, Goddyn,
Goerens, Gollnisch, Gomes, González Pons, Gosiewska, Goulard, de Graaff, Grammatikakis,  de
Grandes  Pascual,  Grapini,  Gräßle,  Griesbeck,  Grigule,  Gróbarczyk,  Groote,  Grossetête,  Grzyb,
Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan,
Harkin, Häusling, Hautala, Hazekamp, Hedh, Helmer, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch,
Hoffmann, Hohlmeier, Hölvényi, Honeyball, Hortefeux, Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iglesias,
in  't  Veld,  Iotova,  Iturgaiz,  Iwaszkiewicz,  Jaakonsaari,  Jäätteenmäki,  Jackiewicz,  Jahr, Jakovčić,
Jalkh, Jansen, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jongerius,
Joulaud,  Juaristi  Abaunz,  Jurek,  Kadenbach,  Kaili,  Kalinowski,  Kallas,  Kalniete,  Kamall,
Kammerevert, Kappel, Karas, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam,
Keller  Jan,  Keller  Ska,  Kelly,  Khan,  Kirkhope,  Kirton-Darling,  Koch,  Kofod,  Konečná,  Kósa,
Köster,  Köstinger,  Kouloglou,  Kovács,  Kovatchev,  Kozłowska-Rajewicz,  Krasnodębski,  Krehl,
Kudrycka,  Kuhn,  Kukan,  Kumpula-Natri,  Kuźmiuk,  Kyenge,  Kyllönen,  Kyrtsos,  Kyuchyuk,
Lamassoure, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Le Grip, Legutko,
Le  Hyaric,  Leichtfried,  Leinen,  Lenaers,  Lewandowski,  Lewer,  Liberadzki,  Liese,  Lietz,  Lins,
Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope Fontagné, López, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing,
Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lunacek, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin,
McGuinness, Mach, McIntyre, Macovei, Maeijer, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mănescu,
Maňka, Mann, Manscour, Maragall,  Marias, Marinescu, Marinho e Pinto,  Martin David, Martin
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Dominique,  Martin  Edouard,  Martusciello,  Marusik,  Matera,  Matias,  Mato,  Maura Barandiarán,
Maurel, Mavrides, Mayer, Mazuronis, Meissner, Mélenchon, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt,
Meszerics, Metsola, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mlinar,
Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moraes, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Müller, Mureşan,
Mussolini, Nagy, Nart, Negrescu, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer,
Niedermüller, Nilsson, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Obermayr, Olbrycht, Omarjee,
Ożóg,  Pabriks,  Paet,  Pagazaurtundúa  Ruiz,  Paksas,  Panzeri,  Paolucci,  Papadakis  Demetris,
Papadakis  Konstantinos,  Papadimoulis,  Pargneaux,  Paşcu,  Paulsen,  Paunova,  Pavel,  Pedicini,
Peillon,  Peterle,  Petersen,  Petir,  Picierno,  Picula,  Piecha,  Pieper,  Pietikäinen,  Piotrowski,  Piri,
Pirinski,  Pitera,  Plenković,  Plura,  Poc,  Poche,  Pogliese,  Polčák,  Ponga,  Poręba,  Pospíšil,  Post,
Preda,  Pretzell,  Preuß,  Proust,  Radev, Radoš,  Rangel,  Rebega,  Reda,  Regner,  Reimon,  Reintke,
Reul, Revault D'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana,
Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas,
Rübig,  Saïfi,  Sakorafa,  Salini,  Sánchez  Caldentey,  Sander,  Sant,  Sargentini,  Saryusz-Wolski,
Sassoli, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik,
Schulz, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sebastià, Sehnalová, Senra Rodríguez, Sernagiotto,
Serrão  Santos,  Seymour,  Siekierski,  Silva  Pereira,  Simon  Peter,  Simon  Siôn,  Sippel,  Škripek,
Škrlec,  Smith,  Smolková,  Sógor,  Šojdrová,  Šoltes,  Sommer,  Soru,  Spinelli,  Spyraki,  Staes,
Starbatty, Štefanec, Steinruck, Štětina, Stevens, Stier, Stihler, Stolojan, von Storch, Stuger, Šuica,
Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano,
Tănăsescu, Tang, Tannock, Tapardel, Tarabella, Tarand, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas,
Thun  und Hohenstein,  Toia,  Tőkés,  Tomaševski,  Tomašić,  Tomc, Toom,  Torvalds,  Tošenovský,
Trebesius,  Troszczynski,  Trüpel,  Ţurcanu,  Turmes,  Ujazdowski,  Ujhelyi,  Ulvskog,  Ungureanu,
Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valli, Vallina,
Vana,  Van Bossuyt, Van Brempt,  Vandenkendelaere,  Van Orden, Vaughan, Vautmans,  Väyrynen,
Verheyen, Vilimsky, Vistisen, Voigt, Voss, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker,
Wenta,  Werner,  Wieland,  Wikström,  Willmott,  Winberg,  Winkler  Hermann,  Wiśniewska,
Wojciechowski,  Záborská,  Zagorakis,  Zahradil,  Zala,  Zanni,  Zanonato,  Zarianopoulos,  Ždanoka,
Zdechovský, Zdrojewski,  Zeller, Zemke,  Zīle,  Zimmer,  Žitňanská,  Złotowski,  Zoffoli,  Zorrinho,
Zuber, Zullo, Zver, Zwiefka

Omluven/a:

Bendtsen, Crowley, Gabriel, Guteland, Händel, Morvai, Parker, Taylor, Vozemberg-Vrionidi
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