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POUŽITÉ ZNAČKY

* Konzultačný postup
*** Postup súhlasu
***I Riadny legislatívny postup, prvé čítanie
***II Riadny legislatívny postup, druhé čítanie
***III Riadny legislatívny postup, tretie čítanie
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

SKRATKY PARLAMENTNÝCH VÝBOROV

AFET Výbor pre zahraničné veci
DEVE Výbor pre rozvoj 
INTA Výbor pre medzinárodný obchod
BUDG Výbor pre rozpočet 
CONT Výbor pre kontrolu rozpočtu
ECON Výbor pre hospodárske a menové veci
EMPL Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
ENVI Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
ITRE Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 
IMCO Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
TRAN Výbor pre dopravu a cestovný ruch
REGI Výbor pre regionálny rozvoj
AGRI Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
PECH Výbor pre rybné hospodárstvo 
CULT Výbor pre kultúru a vzdelávanie
JURI Výbor pre právne veci
LIBE Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
AFCO Výbor pre ústavné veci 
FEMM Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť
PETI Výbor pre petície

DROI                        podvýbor pre ľudské práva
SEDE                        podvýbor pre bezpečnosť a obranu

SKRATKY POLITICKÝCH SKUPÍN

PPE Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
S&D Skupina Pokrokovej aliancie socialistov a demokratov v Európskom

parlamente
ECR Európski konzervatívci a reformisti
ALDE Skupina Aliancie liberálov a demokratov za Európu

GUE/NGL Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice – Severskej
zelenej ľavice

Verts/ALE Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
EFDD Skupina Európa slobody a priamej demokracie 
NI nezaradení poslanci
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EURÓPSKY PARLAMENT 

ZASADANIE 2015 - 2016 

Schôdza 27. až   30. apríla 2015 

ŠTRASBURG 

ZÁPISNICA 

PONDELOK 27. APRÍLA 2015

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

1. Pokračovanie prerušeného zasadania
Rokovanie sa začalo o 17.00 h.

2. Vyhlásenia predsedníctva
Predseda vystúpil s vyhlásením v nadväznosti na zemetrasenie, ktoré postihlo 25. apríla 2015 Nepál
a pri ktorom prišlo o život 4000 ľudí a viac ako 6 500 bolo zranených. Vyzval medzinárodné
spoločenstvo, aby postihnutým poskytlo pomoc, a vyjadril solidaritu Parlamentu s blízkymi obetí.

Okrem toho pripomenul ďalšie stroskotanie migrantov, ku ktorému došlo 21. apríla 2015 v
Stredozemnom mori a ktoré si vyžiadalo 800 až 1000 mŕtvych.

Parlament si uctil pamiatku obetí zemetrasenia a pamiatku obetí všetkých prípadov stroskotania v
Stredozemí minútou ticha.

Nakoniec predseda urobil vyhlásenie o 9 osobách, medzi ktorými je jeden Francúz, dvaja
Austrálčania a jeden Indonézan, ktorí v súčasnosti čakajú v Indonézii na popravu. Vyzval
indonézskeho prezidenta, aby obnovil moratórium na trest smrti a v krajine zrušil tento trest.

3. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.

4. Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
Na návrh výboru JURI Parlament potvrdil mandát poslankyne Estefaníe Torresovej Martínezovej s
účinnosťou od 25. marca 2015 a mandát poslanca Mihaia Țurcana s účinnosťou od 2. marca 2015.

5. Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity
Výbor pre právne veci ako gestorský výbor informoval predsedu, že príslušné nemecké orgány
odvolali svoju žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity poslanca Uda Voigta v rámci trestného
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konania, na ktoré dal podnet generálny prokurátor mesta Saarbrücken. Tento postup zbavenia
parlamentnej imunity je preto uzavretý. 

6. Zloženie medziparlamentných delegácií
Predseda dostal od skupín S&D a PPE tieto žiadosti o menovanie:

Delegácia pre vzťahy s Iránom: Damiano Zoffoli

Delegácia pri Spoločnom parlamentnom výbore AKT-EÚ: Carlos Iturgaiz už nie je členom.

7. Výklad rokovacieho poriadku
Výklad odseku 1 písm. a) prílohy XVII rokovacieho poriadku o „usmerneniach pre schválenie
Komisie“, ktorý poskytol Výbor pre ústavné veci, bol oznámený na plenárnom rokovaní v stredu 15.
apríla 2015 (bod 6 zápisnice zo dňa 15.4.2015).

Keďže žiadna politická skupina ani skupina najmenej 40 poslancov nevzniesla námietku v súlade s
článkom 226 ods. 3 rokovacieho poriadku, tento výklad sa považuje za prijatý (P8_TA(2015)0096).

8. Korigendá (článok 231 rokovacieho poriadku)
Gestorské výbory predložili nasledujúce korigendá k textom prijatým Európskym parlamentom:

– Korigendum P7_TA-PROV(2014)0345(COR01) k pozícii Európskeho parlamentu prijatej v prvom
čítaní 15. apríla 2014 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/.../EÚ, ktorou
sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov, ako aj pravidiel
vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti P7_TA-PROV(2014)0345 (COM(2013)0932 –
C7-0006/2014 – 2010/0095(COD)) 

– Korigendum P7_TA-PROV(2014)0123(COR01)  k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) č. 375/2014 z 3. apríla 2014, ktorým sa zakladá Európsky dobrovoľnícky zbor pre
humanitárnu pomoc ( „iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ“ ) (Ú. v. EÚ L 122 24.4.2014, s. 1)
(pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. februára 2014 na účely prijatia
uvedeného nariadenia P7_TA(2014)0123) (COM(2012)0514 – C7-0303/2012 – 2012/0245(COD))

– Korigendum P7_TA-PROV(2014)0160(COR01) k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2014/40/EÚ z 3. apríla 2014 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení
členských štátov týkajúcich sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov a o
zrušení smernice 2001/37/ES (Ú. v. EÚ L 127 29.4.2014, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu
prijatá v prvom čítaní 26. februára 2014 na účely prijatia uvedenej smernice P7_TA-PROV(2014)
0160) (COM(2012)0788 – C7-0420/2012 – 2012/0366(COD))

– Korigendum P7_TA-PROV(2014)0416(COR01) k smernici Európskeho parlamentu a Rady
2014/60/UE z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z
územia členského štátu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (prepracované znenie) (Ú.v. EÚ L
159 28.5.2014, s. 1) (pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. apríla 2014 na účely
prijatia uvedenej smernice P7_TA-PROV(2014)0416) (COM(2013)0311 – C7-0147/2013 –
2013/0162(COD)).

Korigendá sú k dispozícii na stránke Europarl.
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V súlade s článkom 231 ods.  4 rokovacieho poriadku sa tieto korigendá považujú za schválené, ak
najneskôr do 24 hodín nepredloží politická skupina alebo aspoň 40 poslancov žiadosť, aby sa o nich
hlasovalo.

9. Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom
(článok 78 rokovacieho poriadku)
Predseda oznámil, že spolu s predsedom Rady podpíše v stredu 29. apríla 2015 tieto akty prijaté v
súlade s riadnym legislatívnym postupom: 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu
uhličitého z námornej dopravy a o zmene smernice 2009/16/ES (00020/2015/LEX - C8-0104/2015 -
2013/0224(COD))*;

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o
zníženie spotreby ľahkých plastových tašiek (00021/2015/LEX - C8-0105/2015 - 2013/0371(COD))
*;

- Nariadenie európskeho Parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní
palubného systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES
(00022/2015/LEX - C8-0106/2015 - 2013/0165(COD))*;

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o európskych dlhodobých investičných fondoch
(00097/2014/LEX - C8-0110/2015 - 2013/0214(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách na dovozy z určitých tretích
krajín (prepracované znenie) (00007/2015/LEX - C8-0111/2015 - 2014/0168(COD));

- Smernica Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v
Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a
medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave
(00002/2015/LEX - C8-0112/2015 - 2013/0105(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o niektorých postupoch na uplatňovanie Dohody o
stabilizácii a pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a
Čiernohorskou republikou na strane druhej (kodifikované znenie) (00004/2015/LEX - C8-
0113/2015 - 2014/0190(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o dovoze poľnohospodárskych výrobkov
pochádzajúcich z Turecka do Únie (kodifikované znenie) (00005/2015/LEX - C8-0114/2015 -
2014/0272(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa pozastavujú niektoré koncesie týkajúce sa
dovozu poľnohospodárskych výrobkov pochádzajúcich z Turecka do Únie (kodifikované znenie)
(00009/2015/LEX - C8-0115/2015 - 2014/0275(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o výmenných poplatkoch za platobné transakcie
viazané na kartu (00003/2015/LEX - C8-0116/2015 - 2013/0265(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o otvorení a stanovení správy určitých colných kvót
Únie pre hovädzie mäso vysokej kvality a bravčové mäso, hydinové mäso, pšenicu a súraž a otruby,
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vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky (kodifikované znenie) (00006/2015/LEX - C8-0117/2015
- 2014/0276(COD));

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 223/2009 o
európskej štatistike (00026/2015/LEX - C8-0119/2015 - 2012/0084(COD))*.

*pod podmienkou, že Parlament schváli pozíciu Rady pred uvedeným dátumom.

10. Texty zmlúv poskytnutých Radou
Rada poskytla overenú kópiu tohto dokumentu:

– Protokol k Euro-stredomorskej dohode, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskymi
spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Tuniskou republikou na strane druhej o
rámcovej dohode medzi Európskou úniou a Tuniskou republikou o všeobecných zásadách účasti
Tuniskej republiky na programoch Únie.

11. Petície
V súlade s článkom 215 ods. 6 rokovacieho poriadku boli v uvedených dňoch zaregistrované a
pridelené príslušnému výboru tieto petície:

Dňa 24. apríla 2015

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

Predseda oznámil, že v súlade s ustanoveniami článku 215 ods. 13 rokovacieho poriadku zaslal 24.
apríla 2015 gestorskému výboru petície, ktoré boli doručené Európskemu parlamentu od fyzických
osôb, ktoré nie sú občanmi Európskej únie a nemajú pobyt v členskom štáte 

12. Predloženie dokumentov

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na
jednej strane a Islandom na strane druhej o účasti Islandu na spoločnom plnení záväzkov Európskej
únie, jej členských štátov a Islandu v druhom záväznom období Kjótskeho protokolu k Rámcovému
dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy v mene Európskej únie (10883/2014 - C8-
0088/2015 - 2014/0151(NLE))

pridelené: gestorský výbor : ENVI
stanovisko : AFET, ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva mechanizmus proti
obchádzaniu, ktorým sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií obsiahnutých v Dohode
o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a ich
členskými štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej (COM(2015)0155 - C8-0091/2015
- 2015/0080(COD))

pridelené: gestorský výbor : INTA
stanovisko : AFET, AGRI, ITRE

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa vykonáva ochranná doložka a
mechanizmus proti obchádzaniu, ktorými sa stanovuje dočasné pozastavenie colných preferencií
obsiahnutých v Dohode o pridružení medzi Európskou úniou a Európskym spoločenstvom pre
atómovú energiu a ich členskými štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej
(COM(2015)0154 - C8-0092/2015 - 2015/0079(COD))

pridelené: gestorský výbor : INTA
stanovisko : AFET, AGRI, ITRE

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii prostriedkov Európskeho fondu
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na prispôsobenie sa globalizácii (EGF/2015/000 TA 2015 – Technická pomoc na podnet Komisie)
(COM(2015)0156 - C8-0093/2015 - 2015/2076(BUD))

pridelené: gestorský výbor : BUDG
stanovisko : EMPL, REGI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (záplavy v
Rumunsku, Bulharsku a Taliansku) (COM(2015)0162 - C8-0094/2015 - 2015/2079(BUD))

pridelené: gestorský výbor : BUDG
stanovisko : ENVI, REGI

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na
strane druhej s cieľom zohľadniť pristúpenie Českej republiky, Estónskej republiky, Cyperskej
republiky, Maďarska, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maltskej republiky, Poľskej
republiky, Slovinskej republiky a Slovenskej republiky k Európskej únii (13349/2014 - C8-
0095/2015 - 2007/0078(NLE))

pridelené: gestorský výbor : AFET
stanovisko : INTA

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o obchode s určitými výrobkami z ocele medzi
Európskou úniou a Kazašskou republikou (kodifikované znenie) (COM(2015)0157 - C8-0097/2015
- 2015/0082(COD))

pridelené: gestorský výbor : JURI

- Návrh opravného rozpočtu č. 2 k všeobecnému rozpočtu na rok 2015 pripojený k návrhu
nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013,
ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec: pozícia Rady z 21. apríla 2015 (07660/2015 - C8-
0098/2015 - 2015/2013(BUD))

pridelené: gestorský výbor : BUDG
stanovisko : AFET, AGRI, LIBE, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú smernica Rady 76/621/EHS
týkajúca sa stanovenia maximálneho obsahu kyseliny erukovej v olejoch a tukoch a nariadenie Rady
(ES) č. 320/2006, ktorým sa stanovuje dočasný režim pre reštrukturalizáciu cukrovarníckeho
priemyslu (COM(2015)0174 - C8-0101/2015 - 2015/0090(COD))
V súlade s článkom 137 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s
Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené: gestorský výbor : AGRI
stanovisko : DEVE, JURI, INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí v mene Únie a jej členských štátov Protokolu, ktorým sa mení
Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na
jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia
Chorvátskej republiky k Európskej únii (12265/2014 - C8-0102/2015 - 2014/0187(NLE))

pridelené: gestorský výbor : TRAN
stanovisko : INTA

- Návrh rozhodnutia Rady o uzavretí Dodatkového protokolu k Dohode o obchode, rozvoji a
spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a
Juhoafrickou republikou na strane druhej na účely zohľadnenia pristúpenia Chorvátskej republiky k
Európskej únii, v mene Európskej únie a jej členských štátov (07657/2015 - C8-0103/2015 -
2014/0236(NLE))

pridelené: gestorský výbor : DEVE
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stanovisko : INTA

2) parlamentných výborov

2.1) správy

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie
Rady (EHS) č. 3030/93 o spoločných pravidlách pre dovozy určitých textilných výrobkov z tretích
krajín (COM(2014)0707 - C8-0271/2014 - 2014/0334(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Bernd
Lange (A8-0026/2015)

- Návrh predbežnej správy o návrhu nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (COM(2013)
0534 - 2013/0255(APP)) - výbor LIBE - Spravodajkyňa: Monica Macovei (A8-0055/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady
(ES) č. 1215/2009, ktorým sa zavádzajú výnimočné obchodné opatrenia pre krajiny a územia
zúčastňujúce sa na procese stabilizácie a pristúpenia k Európskej únii a ktorým sa pozastavuje jeho
uplatňovanie, pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu (COM(2014)0386 - C8-0039/2014 - 2014/0197
(COD)) - výbor INTA - Spravodajca: Goffredo Maria Bettini (A8-0060/2015)

- *** Odporúčanie k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty oprávňujú, aby sa v záujme
Európskej únie stali zmluvnými stranami Medzinárodného dohovoru Medzinárodnej námornej
organizácie o normách výcviku, kvalifikácie a strážnej služby posádky rybárskych plavidiel
(15528/2014 - C8-0295/2014 - 2013/0285(NLE)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Sofia Ribeiro
(A8-0064/2015)

- Správa o osobitných správach Dvora audítorov v súvislosti s udelením absolutória Komisii za rok
2013 (COM(2013)0570[[53]] - C8-0224/2014 - 2014/2140(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa:
Ingeborg Gräßle (A8-0067/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú
závislosť za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[14]] - C8-0159/2014 - 2014/2090(DEC)) -
výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0068/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[24]] - C8-0185/2014 - 2014/2109(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0069/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2013:
výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola (COM(2013)0570[[54]] - C8-0225/2014 - 2014/2139
(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0070/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre bankovníctvo za rozpočtový rok
2013 (COM(2014)0510[[35]] - C8-0196/2014 - 2014/2120(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca:
Ryszard Czarnecki (A8-0072/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej chemickej agentúry za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[31]] - C8-0192/2014 - 2014/2116(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0073/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva za
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rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[22]] - C8-0182/2014 - 2014/2106(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0074/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre lieky za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[18]] - C8-0178/2014 - 2014/2102(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0075/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri
práci za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[16]] - C8-0176/2014 - 2014/2100(DEC)) - výbor
CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0076/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inovačného a technologického inštitútu za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[40]] - C8-0201/2014 - 2014/2125(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0077/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej železničnej agentúry za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[26]] - C8-0187/2014 - 2014/2111(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0078/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho strediska pre rozvoj odborného vzdelávania
za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[11]] - C8-0156/2014 - 2014/2087(DEC)) - výbor CONT
- Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0079/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho policajného úradu za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[33]] - C8-0194/2014 - 2014/2118(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0080/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Úradu Orgánu európskych regulátorov pre elektronické
komunikácie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[39]] - C8-0200/2014 - 2014/2124(DEC)) -
výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0081/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel I – Európsky parlament (COM(2014)0510[[02]] - C8-0147/2014 - 2014/2078(DEC)) - výbor
CONT - Spravodajca: Gilles Pargneaux (A8-0082/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Prekladateľského strediska pre orgány Európskej únie za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[17]] - C8-0177/2014 - 2014/2101(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0084/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho podporného úradu pre azyl za rozpočtový
rok 2013 (COM(2014)0510[[41]] - C8-0202/2014 - 2014/2126(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0085/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej policajnej akadémie za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[27]] - C8-0188/2014 - 2014/2112(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0086/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[37]] - C8-0198/2014 - 2014/2122(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0087/2015)
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- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej námornej bezpečnostnej agentúry za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[21]] - C8-0181/2014 - 2014/2105(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0088/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre sieťovú a informačnú
bezpečnosť za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[25]] - C8-0186/2014 - 2014/2110(DEC)) -
výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0089/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre odborné vzdelávanie za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[20]] - C8-0180/2014 - 2014/2104(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0090/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Eurojustu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510
[[19]] - C8-0179/2014 - 2014/2103(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-
0091/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a
pracovných podmienok za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[12]] - C8-0157/2014 -
2014/2088(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0092/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry Európskej únie pre základné práva za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[13]] - C8-0158/2014 - 2014/2089(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0093/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce na
vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510
[[28]] - C8-0189/2014 - 2014/2113(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-
0094/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre európsky GNSS za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[29]] - C8-0190/2014 - 2014/2114(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0095/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové
poistenie zamestnancov za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[36]] - C8-0197/2014 -
2014/2121(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0096/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[23]] - C8-0184/2014 - 2014/2108(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0097/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť za rozpočtový
rok 2013 (COM(2014)0510[[34]] - C8-0195/2014 - 2014/2119(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0098/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych
informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[42]] - C8-0204/2014 - 2014/2128(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0099/2015)
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- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskej agentúry pre kontrolu rybárstva za rozpočtový
rok 2013 (COM(2014)0510[[30]] - C8-0191/2014 - 2014/2115(DEC)) - výbor CONT -
Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0100/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013,
oddiel III – Komisia a výkonné agentúry (COM(2014)0510[[01]] - C8-0140/2014 - 2014/2075
(DEC)) - výbor CONT - Spravodajkyňa: Ingeborg Gräßle (A8-0101/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu ôsmeho, deviateho a desiateho Európskeho rozvojového
fondu za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0487 - C8-0146/2014 - 2014/2077(DEC)) - výbor
CONT - Spravodajkyňa: Martina Dlabajová (A8-0102/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ARTEMIS za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[46]] - C8-0208/2014 - 2014/2132(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0103/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku ENIAC za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[49]] - C8-0211/2014 - 2014/2135(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0104/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel VII – Výbor regiónov (COM(2014)0510[[07]] - C8-0152/2014 - 2014/2083(DEC)) - výbor
CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0105/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku pre vykonávanie spoločnej
technologickej iniciatívy pre inovačné lieky za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[47]] - C8-
0209/2014 - 2014/2133(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0106/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku Čisté nebo za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[45]] - C8-0207/2014 - 2014/2131(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0107/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Európskeho spoločného podniku pre ITER a rozvoj
energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[43]] - C8-0205/2014 -
2014/2129(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Anders Primdahl Vistisen (A8-0108/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel X – Európska služba pre vonkajšiu činnosť (COM(2014)0510[[10]] - C8-0155/2014 -
2014/2086(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0109/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu spoločného podniku SESAR za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[44]] - C8-0206/2014 - 2014/2130(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Anders
Primdahl Vistisen (A8-0110/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel IV – Súdny dvor (COM(2014)0510[[04]] - C8-0149/2014 - 2014/2080(DEC)) - výbor CONT
- Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0111/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Spoločného podniku pre palivové články a vodík za
rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[48]] - C8-0210/2014 - 2014/2134(DEC)) - výbor CONT -
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Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0112/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel V – Dvor audítorov (COM(2014)0510[[05]] - C8-0150/2014 - 2014/2081(DEC)) - výbor
CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0113/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel VI – Európsky hospodársky a sociálny výbor (COM(2014)0510[[06]] - C8-0151/2014 -
2014/2082(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0114/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel VIII – Európsky ombudsman (COM(2014)0510[[08]] - C8-0153/2014 - 2014/2084(DEC)) -
výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0115/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel II – Európska rada a Rada (COM(2014)0510[[03]] - C8-0148/2014 - 2014/2079(DEC)) -
výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0116/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Agentúry pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti
energetiky za rozpočtový rok 2013 (COM(2014)0510[[38]] - C8-0199/2014 - 2014/2123(DEC)) -
výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0117/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie za rozpočtový rok 2013,
oddiel IX – Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (COM(2014)0510[[09]] - C8-0154/2014
- 2014/2085(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard Czarnecki (A8-0118/2015)

- Správa o absolutóriu za plnenie rozpočtu Zásobovacej agentúry Euratomu za rozpočtový rok 2013
(COM(2014)0510[[32]] - C8-0193/2014 - 2014/2117(DEC)) - výbor CONT - Spravodajca: Ryszard
Czarnecki (A8-0119/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o oznamovaní a transparentnosti
transakcií spočívajúcich vo financovaní cenných papierov (COM(2014)0040 - C7-0023/2014 -
2014/0017(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Renato Soru (A8-0120/2015)

- Správa o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu (2015/2039(INI)) - výbor
CULT - Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

- Správa o európskom filme v digitálnom veku (2014/2148(INI)) - výbor CULT - Spravodajca:
Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

- Správa o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva
(2014/2223(INI)) - výbor AGRI - Spravodajkyňa: Elisabeth Köstinger (A8-0126/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný
plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre
rybolov využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 (COM(2014)0614 - C8-0174/2014 - 2014/0285(COD)) - výbor
PECH - Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

- *** Odporúčanie o návrhu rozhodnutia Rady v mene Európskej únie a jej členských štátov o
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uzavretí Protokolu k Dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa zakladá partnerstvo medzi
Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Ruskou federáciou na strane
druhej, s cieľom zohľadniť pristúpenie Chorvátskej republiky k Európskej únii (11878/2014 - C8-
0006/2015 - 2014/0052(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Gabrielius Landsbergis (A8-
0129/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o určitých postupoch pri
uplatňovaní Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými
štátmi na jednej strane a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko na druhej strane
(kodifikované znenie) (COM(2014)0394 - C8-0041/2014 - 2014/0199(COD)) - výbor JURI -
Spravodajca: Andrzej Duda (A8-0132/2015)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o
zvýšenie počiatočnej sumy zálohových platieb vyplatených pre operačné programy podporované z
iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (COM(2015)0046 - C8-0036/2015 - 2015/0026
(COD)) - výbor EMPL - Spravodajkyňa: Elisabeth Morin-Chartier (A8-0134/2015)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2015 na rozpočtový rok
2015, oddiel III – Komisia (07660/2015 - C8-0098/2015 - 2015/2013(BUD)) - výbor BUDG -
Spravodajkyňa: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0138/2015)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a
naftových palív a ktorou sa mení smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z
obnoviteľných zdrojov energie (10710/2/2014 - C8-0004/2015 - 2012/0288(COD)) - výbor ENVI -
Spravodajca: Nils Torvalds (A8-0025/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného
systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES
(05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)) - výbor IMCO - Spravodajkyňa: Olga
Sehnalová (A8-0053/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o monitorovaní, nahlasovaní a overovaní emisií oxidu uhličitého z
námornej dopravy a o zmene nariadenia (EÚ) č. 16/2009 (17086/1/2014 - C8-0072/2015 -
2013/0224(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: José Inácio Faria (A8-0122/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia smernice
Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby
ľahkých plastových tašiek (05094/1/2015 - C8-0064/2015 - 2013/0371(COD)) - výbor ENVI -
Spravodajkyňa: Margrete Auken (A8-0130/2015)

- ***II Odporúčanie do druhého čítania o pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike
(05161/2/2015 - C8-0073/2015 - 2012/0084(COD)) - výbor ECON - Spravodajca: Hugues Bayet
(A8-0137/2015)
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13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

– (O-000008/2015), ktorú položili Alberto Cirio, Glenis Willmott, Marcus Pretzell, José Inácio
Faria, Younous Omarjee a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI, pre Komisiu: Stratégia
zameraná na alkohol (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015);

– (O-000016/2015), ktorú položil Paolo De Castro, v mene výboru AGRI, pre Komisiu: Svetová
výstava EXPO Miláno 2015: Uživiť planétu, energia pre život (2015/2574(RSP)) (B8-0109/2015);

– (O-000021/2015), ktorú položil Pavel Svoboda, v mene výboru JURI, pre Radu: Marakéšska
zmluva o výnimkách z autorského práva pre zrakovo postihnutých (2015/2586(RSP)) (B8-
0110/2015);

– (O-000029/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Radu: Balík predpisov
o inteligentných hraniciach (2015/2614(RSP)) (B8-0111/2015);

– (O-000030/2015), ktorú položil Claude Moraes, v mene výboru LIBE, pre Komisiu: Balík
predpisov o inteligentných hraniciach (2015/2614(RSP)) (B8-0112/2015);

– (O-000035/2015), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Radu: Záväzky
členských štátov EÚ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-
0113/2015);

– (O-000036/2015), ktorú položila Linda McAvan, v mene výboru DEVE, pre Komisiu: Záväzky
členských štátov EÚ v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci (ODA) (2015/2611(RSP)) (B8-
0114/2015);

– (O-000031/2015), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Radu: Ničenie
kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá’iš (2015/2649(RSP)) (B8-0115/2015);

– (O-000032/2015), ktorú položila Silvia Costa, v mene výboru CULT, pre Komisiu: Ničenie
kultúrnych pamiatok, ktoré pácha ISIS/Dá'iš (2015/2649(RSP)) (B8-0116/2015);

– (O-000038/2015), ktorú položil Czesław Adam Siekierski, v mene výboru AGRI, pre Komisiu:
Mimoriadna situácia spôsobená baktériou Xylella fastidiosa (2015/2652(RSP)) (B8-0117/2015).

14. Program práce
Bol rozdaný konečný návrh programu druhej plenárnej schôdze 2015 (PE 552.730/PDOJ), ku
ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku).

Vystúpili títo poslanci: Richard Corbett k členstvu Janice Atkinsonovej v skupine EFDD (predseda
odpovedal, že v tejto záležitosti nedostal žiadne informácie) a John Stuart Agnew na tú istú tému.

° 
° ° ° 

Boli navrhnuté tieto zmeny (článok 152 rokovacieho poriadku):
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Pondelok

Bez zmeny.

Utorok

– žiadosť skupiny Verts/ALE, aby bola do popoludňajšieho programu ako tretí bod za rozpravu o
správe poslankyne Moniky Macovei – A8-0055/2015 zaradená rozprava o vyhlásení Komisie na
tému „Nedávne zistenia týkajúce sa hromadnej organizovanej špionáže Národnej bezpečnostnej
agentúry USA namierenej proti občanom, politikom a spoločnostiam EÚ a zaangažovanosť
nemeckej spravodajskej služby (BND) na týchto činnostiach“, a to bez predloženia návrhov
uznesenia.

Rozprava o otázkach na ústne zodpovedanie „Balík týkajúci sa inteligentných hraníc“ (bod 130
konečného programu schôdze) bude odložená na prvú májovú schôdzu 2015.

Vystúpili títo poslanci: Rebecca Harms v mene skupiny Verts/ALE, ktorá žiadosť odôvodnila, a
Cornelia Ernst, ktorá žiadosť podporila.

Parlament žiadosť schválil v elektronickom hlasovaní (za: 187, proti: 127, zdržali sa hlasovania: 9).

– žiadosť skupiny GUE/NGL, aby bola do programu ako jeho posledný bod – bez predloženia
návrhov uznesenia – zaradená rozprava o vyhlásení Komisie na tému „Primeraná ochrana
informátorov a novinárov v rámci boja proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým
povinnostiam“.

Vystúpili títo poslanci: Fabio De Masi v mene skupiny GUE/NGL, ktorý žiadosť odôvodnil, a
Philippe Lamberts, ktorý žiadosť podporil.

Parlament túto žiadosť schválil.

Streda

– žiadosť skupiny S&D, aby bolo do popoludňajšieho programu ako prvý bod zaradené vyhlásenie
podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci na tému „Situácia v
Burundi“, bez predloženia návrhov uznesenia.

Vystúpili títo poslanci: Kashetu Kyenge v mene skupiny S&D, ktorá žiadosť odôvodnila, a Philippe
Lamberts, ktorý žiadosť podporil. 

Parlament túto žiadosť schválil.

– žiadosť skupiny PPE, aby bol názov vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky
Únie pre zahraničné veci o zabití študentov v Keni teroristickou skuipny aš-Šabáb zmenený
nasledovným spôsobom: „Prenasledovanie kresťanov vo svete v súvislosti so zabitím študentov v
Keni teroristickou skupinou aš-Šabáb“.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, ktorý žiadosť odôvodnil, Kazimierz
Michał Ujazdowski, ktorý žiadosť podporil, a Enrique Guerrero Salom, ktorý vyjadril nesúhlas s
touto žiadosťou.

P8_PV(2015)04-27 PE 556.118 - 16

SK



Parlament žiadosť schválil v hlasovaní podľa mien (192 za, 134 proti, 13 sa zdržalo).

Štvrtok

Bez zmeny.

° 
° ° ° 

Týmto bol stanovený program práce.

15. Zavádzanie palubného systému eCall ***II  (rozprava)
Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o požiadavkách typového schválenia pri zavádzaní palubného
systému eCall využívajúceho službu tiesňovej linky 112 a o zmene smernice 2007/46/ES
[05130/3/2015 - C8-0063/2015 - 2013/0165(COD)] - Výbor pre vnútorný trh a ochranu
spotrebiteľa. Spravodajkyňa: Olga Sehnalová (A8-0053/2015)

Olga Sehnalová uviedla odporúčanie do druhého čítania.

PREDSEDNÍCTVO: David-Maria SASSOLI
podpredseda

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Carlos Coelho v mene skupiny PPE, Evelyne Gebhardt v mene skupiny
S&D, Anneleen Van Bossuyt v mene skupiny ECR, Kaja Kallas v mene skupiny ALDE, Merja
Kyllönen v mene skupiny GUE/NGL, Jan Philipp Albrecht v mene skupiny Verts/ALE, Georg
Mayer – nezaradený poslanec, Andreas Schwab, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú
zdvihnutím modrej 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, k priebehu rozpravy.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Eva
Paunova, Monika Flašíková Beňová, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Igor Šoltes, Franz Obermayr,
Marijana Petir a Nicola Caputo.

Vystúpili: Phil Hogan a Olga Sehnalová.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 28.4.2015. 

16. Stratégia zameraná na alkohol  (rozprava) 
Otázka na ústne zodpovedanie (O-00008/2015), ktorú položili Alberto Cirio, Glenis Willmott,
Marcus Pretzell, José Inácio Faria, Younous Omarjee a Piernicola Pedicini, v mene výboru ENVI,
pre Komisiu: Stratégia zameraná na alkohol (2015/2543(RSP)) (B8-0108/2015)

Giovanni La Via (predseda výboru ENVI) rozvinul otázku.
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PREDSEDNÍCTVO: Ildikó GÁLL-PELCZ
podpredsedníčka

Phil Hogan (člen Komisie) odpovedal na otázku.

Vystúpili títo poslanci: Alberto Cirio v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na otázku,
ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Glenis Willmott v mene skupiny S&D,
Marcus Pretzell v mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v
mene skupiny GUE/NGL, Alyn Smith v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene
skupiny EFDD, Mireille D'Ornano, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej
karty položila Anna Hedh, Peter Liese, Susanne Melior, Gesine Meissner, Françoise Grossetête,
ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej 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.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Cristian-
Silviu Buşoi, Ricardo Serrão Santos, Ruža Tomašić, Kaja Kallas, João Ferreira, Igor Šoltes, Ignazio
Corrao, Miroslav Mikolášik a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpil Phil Hogan.

Návrh uznesenia predložený na základe článku 128 ods. 5 rokovacieho poriadku na ukončenie
rozpravy:

– Alberto Cirio v mene skupiny PPE, Glenis Willmott v mene skupiny S&D, Marcus Pretzell v
mene skupiny ECR, José Inácio Faria v mene skupiny ALDE, Younous Omarjee v mene skupiny
GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE a Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD o
stratégii v oblasti požívania alkoholu (2015/2543(RSP)) (B8-0357/2015)

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.65 zápisnice zo dňa 29.4.2015. 

17. Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu
udržateľnosti (rozprava) 
Vyhlásenie Komisie: Druhé výročie zrútenia budovy Rana Plaza a súčasný stav paktu udržateľnosti
(2015/2589(RSP))

Cecilia Malmström (členka Komisie) vystúpila s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Cristian Dan Preda v mene skupiny PPE, ktorý zároveň odpovedal na
otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Marc Tarabella, Bernd Lange v mene skupiny S&D,
Charles Tannock v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Anne-Marie
Mineur v mene skupiny GUE/NGL, Ska Keller v mene skupiny Verts/ALE, Tiziana Beghin v mene
skupiny EFDD, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan
Jakovčić, Gilles Lebreton – nezaradený poslanec, Fernando Ruas, Agnes Jongerius, Helmut Scholz,
Jarosław Wałęsa, Maria Arena, Lola Sánchez Caldentey, Thomas Mann, ktorý zároveň odpovedal na
otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Josef Weidenholzer, Jutta
Steinruck a David Martin.
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Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Marijana
Petir, Ramón Jáuregui Atondo, Notis Marias, Beatriz Becerra Basterrechea, Fabio Massimo
Castaldo a Afzal Khan.

V rozprave vystúpila Cecilia Malmström.

Návrhy uznesení, ktoré sa predložia v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku, sa
oznámia neskôr.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.66 zápisnice zo dňa 29.4.2015. 

18. Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a
šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto
populácie ***I  (rozprava)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán
pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej v Baltskom mori a pre rybolov
využívajúci tieto populácie a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 2187/2005 a zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1098/2007 [COM(2014)0614 - C8-0174/2014- 2014/0285(COD)] - Výbor
pre rybárstvo. Spravodajca: Jarosław Wałęsa (A8-0128/2015)

Jarosław Wałęsa uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D,
Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR a Nils Torvalds v mene skupiny ALDE.

PREDSEDNÍCTVO: Ulrike LUNACEK
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Anja Hazekamp v mene skupiny GUE/NGL, Linnéa Engström v mene
skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, ktorý zároveň odpovedal na otázku,
ktorú zdvihnutím modrej karty položil Ivan Jakovčić, Sylvie Goddyn – nezaradená poslankyňa,
Werner Kuhn, Ole Christensen, Louise Bours a Ricardo Serrão Santos.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Richard
Corbett, Ivan Jakovčić a Igor Šoltes.

Vystúpili: Karmenu Vella a Jarosław Wałęsa.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.8 zápisnice zo dňa 28.4.2015. 

19. Zloženie politických skupín
Iveta Grigule vstúpila do skupiny ALDE s účinnosťou od 27. apríla 2015.
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20. Povinnosť vylodiť úlovky ***I (rozprava)
Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa menia nariadenia (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 nariadenie (ES) č. 1434/98, pokiaľ ide o povinnosť
vylodiť úlovky [COM(2013)0889 - C7-0465/2013 - 2013/0436(COD)] - Výbor pre rybárstvo.
Spravodajca: Alain Cadec (A8-0060/2014)

Alain Cadec uviedol správu.

V rozprave vystúpil Karmenu Vella (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Gabriel Mato v mene skupiny PPE, Ulrike Rodust v mene skupiny S&D,
Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Liadh Ní Riada v mene
skupiny GUE/NGL, Louise Bours v mene skupiny EFDD, Sylvie Goddyn – nezaradená poslankyňa,
Francisco José Millán Mon, Clara Eugenia Aguilera García, James Nicholson, Ian Hudghton, Marco
Affronte, Ricardo Serrão Santos a Julie Girling.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jarosław
Wałęsa, Notis Marias, Isabelle Thomas, Ivan Jakovčić, João Ferreira a Igor Šoltes.

Vystúpili: Karmenu Vella a Alain Cadec.

PREDSEDNÍCTVO: Rainer WIELAND
podpredseda

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.9 zápisnice zo dňa 28.4.2015. 

21. Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
Na základe článku 163 rokovacieho poriadku vystúpili s jednominútovými vystúpeniami s cieľom
upriamiť pozornosť Parlamentu na otázky politického významu títo poslanci: 

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. Vykonávanie bolonského procesu (stručná prezentácia)
Správa o opatreniach nadväzujúcich na vykonávanie bolonského procesu [2015/2039(INI)] - Výbor
pre kultúru a vzdelávanie. Spravodajkyňa: Krystyna Łybacka (A8-0121/2015)

Krystyna Łybacka (spravodajca) uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili 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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V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.11 zápisnice zo dňa 28.4.2015. 

23. Európsky film v digitálnej ére (stručná prezentácia)
Správa o európskom filme v digitálnom veku [2014/2148(INI)] - Výbor pre kultúru a vzdelávanie.
Spravodajca: Bogdan Brunon Wenta (A8-0123/2015)

Bogdan Brunon Wenta (spravodajca) uviedol správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Nicola
Caputo a Isabella Adinolfi.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.12 zápisnice zo dňa 28.4.2015. 

24. Nová stratégia lesného hospodárstva EÚ (stručná prezentácia)
Správa o novej stratégii lesného hospodárstva EÚ: pre lesy a sektor lesného hospodárstva
[2014/2223(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa: Elisabeth
Köstinger (A8-0126/2015)

Elisabeth Köstinger (spravodajca) uviedla správu.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria
Noichl, Angel Dzhambazki, Ulrike Müller, Miapetra Kumpula-Natri, Anthea McIntyre a Paul
Brannen.

V rozprave vystúpil Phil Hogan (člen Komisie).

Bod je uzavretý.

Hlasovanie: bod 7.13 zápisnice zo dňa 28.4.2015. 

25. Program rokovania na nasledujúci deň
Bol schválený program rokovania na ďalší deň (dokument "Program rokovania" PE
552.730/OJMA).

26. Skončenie rokovania
Rokovanie sa skončilo o 23.10 h.

Klaus Welle Antonio Tajani
generálny tajomník podpredseda
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PREZENČNÁ LISTINA

27.4.2015

Prítomní:

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

Ospravedlnení:

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