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ЛЕГЕНДА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ

* процедура на консултация
*** процедура на одобрение
*** I обикновена законодателна процедура, първо четене
***II обикновена законодателна процедура, второ четене
***III обикновена законодателна процедура, трето четене
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от проекта на акт.)

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ

AFET Комисия по външни работи
DEVE Комисия по развитие
INTA Комисия по международна търговия
BUDG Комисия по бюджети
CONT Комисия по бюджетен контрол
ECON Комисия по икономически и парични въпроси
EMPL Комисия по заетост и социални въпроси
ENVI Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
IMCO Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
TRAN Комисия по транспорт и туризъм
REGI Комисия по регионално развитие
AGRI Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH Комисия по рибно стопанство
CULT Комисия по култура и образование
JURI Комисия по правни въпроси
LIBE Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
AFCO Комисия по конституционни въпроси
FEMM Комисия по правата на жените и равенството между половете
PETI Комисия по петиции
DROI Подкомисия по правата на човека
SEDE Подкомисия по сигурност и отбрана

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ

PPE Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
S&D Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския

парламент
ECR Европейски консерватори и реформисти
ALDE Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
GUE/NGL Конфедеративна група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица
Verts/ALE Група на Зелените/Европейски свободен алианс
EFDD Група Европа на свободата и пряката демокрация
ENF Европа на нациите и свободите 
NI Независими членове
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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2017 - 2018

Заседания от 28 февруари и 1 март 2018 г.

БРЮКСЕЛ

ПРОТОКОЛ

СРЯДА 28 ФЕВРУАРИ 2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Antonio TAJANI
Председател

1. Възобновяване на сесията
Сесията, прекъсната в четвъртък, 8 февруари 2018 г., беше възобновена.

2. Откриване на заседанието
Заседанието беше открито в 15.04 ч.

3. Изявления на председателството
Председателят направи изявление, с което остро осъди убийството на словашкия разследващ
журналист Ян Куцяк и неговата приятелка. 

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Председателят осъди от името на Парламента отвличането на стотина млади момичета от
„Боко Харам“ в североизточната част на Нигерия.

Председателят информира Парламента, че се е обърнал към правителството на България, за
да защити правото на свободно изразяване на съпредседателя на групата Verts/ALE, Ska
Keller, във връзка с инцидент с участието на заместник министър-председателя на България,
Валери Симеонов.

Изказаха се: Bruno Gollnisch, Cécile Kashetu Kyenge, Lefteris Christoforou и Liliana Rodrigues.

4. Одобряване на протокола от предишното заседание
Протоколът от предишното заседание беше одобрен.

5. Избиране на заместник-председател (внасяне на кандидатури)
Председателят съобщи, че в съответствие с член 15 от Правилника за дейността е получил
следните кандидатури за вакантното място на заместник-председател на Европейския
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парламент:

- Zdzisław Krasnodębski, предложен от групата ECR,

- Indrek Tarand, предложен от няколко членове на ЕП, достигащи поне ниския праг.

Изборът ще се състои на следващия ден, четвъртък, 1 март 2018 г., в 11.30 ч. (точка 8.1 от
протокола от 1.3.2018 г).

6. Състав на Парламента
Финландските компетентни органи уведомиха за назначаването на Hannu Takkula за член на
Европейската сметна палата, считано от 1 март 2018 г.

Изказа се Hannu Takkula.

° 
° ° ° 

Испанските, финландските и латвийските компетентни органи уведомиха за избирането на
Ana Miranda, Elsi Katainen и Miroslavs Mitrofanovs за членове на Европейския парламент,
считано от 28 февруари, 1 март и 5 март 2018 г., на мястото съответно на Iosu Juaristi Abaunz,
Hannu Takkula и Tatjana Ždanoka.

Парламентът отбеляза избирането им.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверка на техните
пълномощия или до произнасянето на решение по възникнал спор, Ana Miranda, Elsi Katainen
и Miroslavs Mitrofanovs заемат своите места в Парламента и неговите органи и се ползват с
всички произтичащи от това права, при условие че са подали предварително писмена
декларация, че не заемат длъжности, несъвместими с положението на член на Европейския
парламент.

° 
° ° ° 

Janusz Korwin-Mikke уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на
Парламента, която влиза в сила от 2 март 2018 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността, Парламентът обяви
мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган. 

7. Проверка на пълномощията
По предложение на комисията JURI, Парламентът взема решение за потвърждаване на
мандатите на членовете на Парламента Geoffroy Didier и Gabriela Zoană, считано съответно от
1 декември 2017 г. и 30 януари 2018 г.
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8. Състав на политическите групи
David Borrelli вече не се явява член на групата EFDD, считано от 13 февруари 2018 г. Той се
числи към независимите членове на ЕП.

Rikke Karlsson вече не се явява член на групата ECR, считано от 21 февруари 2018 г. Тя се
числи към независимите членове на ЕП.

Julie Girling и Richard Ashworth вече не се явяват членове на групата ECR, считано от 28
февруари 2018 г. Те се присъединяват към групата PPE.

9. Състав на комисиите и делегациите
По искане на групите PPE, GUE/NGL и ENF Парламентът утвърди следните назначения:

Делегация за връзки с Китайската народна република: Geoffroy Didier

комисия JURI: Ana Miranda на мястото на Jiří Maštálka

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Ana Miranda 

комисия AGRI: Jacques Colombier

Делегация в Съвместния парламентарен комитет ЕС-Турция: Jacques Colombier.

10. Преговори преди провеждане на първото четене в Парламента
(член 69в от Правилника за дейността)
Председателят съобщи решенията на няколко комисии да започнат междуинституционални
преговори съгласно член 69в, параграф 1 от Правилника за дейността: 

- комисия IMCO, въз основа на доклада относно измененото предложение за директива на
Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн
продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент (ЕО) №
2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2009/22/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 1999/44/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)). Докладчик:
Pascal Arimont (A8-0043/2018)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за директива на Европейския
парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия
(преработен текст) (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)). Докладчик: Krišjānis
Kariņš (A8-0044/2018)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст) (COM
(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)). Докладчик: Krišjānis Kariņš (A8-0042/2018)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество
между регулаторите на енергия (преработен) (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378
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(COD)). Докладчик: Morten Helveg Petersen (A8-0040/2018)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор и за
отмяна на Директива 2005/89/ЕО (COM(2016)0862 – C8-0493/2016 – 2016/0377(COD)).
Докладчик: Flavio Zanonato (A8-0039/2018)

- комисия ITRE, въз основа на доклада относно предложението за регламент на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в
областта на отбраната с цел подкрепа на конкурентоспособността и иновационния капацитет
на отбранителната промишленост на ЕС (COM(2017)0294 – C8-0180/2017 – 2017/0125
(COD)). Докладчик: Françoise Grossetête (A8-0037/2018)

Съгласно член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или политическа
(-и) група (-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма до 24.00 ч.
утре, четвъртък, 1 март, поставянето на гласуване на дадено решение за започване на
преговори. 

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на крайния срок, при условие че
не е отправено искане за гласуване в Парламента относно решението за започване на
преговори. 

11. Подписване на актове, приети съгласно обикновената
законодателна процедура (член 78 от Правилника за дейността) 
Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета е подписал в сряда, 28
февруари 2018 г., следния акт, приет съгласно обикновената законодателна процедура:

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за преодоляване на необоснованото
блокиране на географски принцип и на други форми на дискриминация въз основа на
националността, местопребиваването или мястото на установяване на клиентите в рамките
на вътрешния пазар и за изменение на регламенти (ЕО) № 2006/2004 и (ЕС) 2017/2394 и
Директива 2009/22/ЕО (00064/2017/LEX - C8-0041/2018 - 2016/0152(COD))

12. Действия, предприети вследствие на позиции и резолюции на
Парламента
Съобщението на Комисията относно предприетите действия вследствие на позициите и
резолюциите, приети от Парламента по време на месечните сесии през септември, ноември I
и II и декември 2017 г., е на разположение на сайта Séance en direct.

13. Мерки по прилагане (член 106 от Правилника за дейността)
На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки по прилагане, свързани с
процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложение V към Регламент (ЕО) № 999/2001 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за отстраняване на
специфичните рискови материали от дребни преживни животни (D048017/06 - 2018/2588
(RPS) - срок: 20 май 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
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- Регламент на Комисията за установяване на посочените в Регламент (ЕО) № 470/2009
методологични принципи, приложими по отношение на оценката на риска и препоръките за
управление на риска (D054961/02 - 2018/2581(RPS) - срок: 14 май 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 847/2000 по отношение на
определението на понятието „подобен лекарствен продукт“ (D055089/02 - 2018/2582(RPS) -
срок: 14 май 2018 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

14. Делегирани актове (член 105, параграф 6 от Правилника за
дейността)
Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/625 на
Европейския парламент и на Съвета посредством създаване на референтни лаборатории на
Европейския съюз за вредителите по растенията (C(2018)00595 - 2018/2577(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 февруари
2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI, AGRI  (член 54 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с изискванията по отношение на
екологичните характеристики и характеристиките на задвижването на земеделските и
горските превозни средства и техните двигатели и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС)
2015/96 на Комисията (C(2018)00721 - 2018/2580(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 февруари
2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 673/2005 на Съвета
за установяване на допълнителни мита върху вноса на някои продукти с произход от
Съединените американски щати (C(2018)00775 - 2018/2586(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 февруари
2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: INTA

- Делегиран регламент на Комисията за определяне на общи методи за безопасност, отнасящи
се за надзор от националните органи по безопасността след издаването на единен сертификат
за безопасност или на разрешение за безопасност в съответствие с Директива (ЕС)2016/798
на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1077/2012 на
Комисията (C(2018)00860 - 2018/2585(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 февруари
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2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/68 във
връзка с изискванията относно спирачните системи против блокиране на колелата,
устройствата за високо налягане за натрупване на енергия и хидравличните съединения от
еднопътен тип (C(2018)00862 - 2018/2583(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 февруари
2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за изменение и поправка на Делегиран регламент (ЕС)
2015/208 за допълнение на Регламент (ЕС) № 167/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на изискванията относно безопасността при експлоатация във връзка с
одобряването на земеделски и горски превозни средства (C(2018)00863 - 2018/2584(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 февруари
2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегирано решение на Комисията относно приложимите системи за оценяване и проверка
на постоянството на експлоатационните показатели на сандвич-панели с метално покритие,
предназначени за използване като конструктивни елементи, в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета (C(2018)00884 - 2018/2587(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 19 февруари
2018 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

Проект на делегиран акт, за който срокът за внасяне на възражения се удължава:

- Делегиран регламент на Комисията относно основните елементи на договорите за
съхраняване на данни, сключвани като част от система за проследяване на тютюневите
изделия C(2017)08415 - 2017/3026(DEA)

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 декември
2017 г.

Удължаване на срока за внасяне на възражения: 2 допълнителни месеца по искане на
Европейския парламент

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI
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15. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за
оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (граници и визи) и за
изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение
2008/633/ПВР на Съвета, Регламент (ЕС)2016/399 и Регламент (ЕС)2017/2226 (COM(2017)
0793 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща : AFET, BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на рамка за
оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно
сътрудничество, убежище и миграция) (COM(2017)0794 - C8-0003/2018 - 2017/0352(COD))
В съответствие с член 137, параграф 1 и член 138, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE
подпомагаща : AFET, BUDG

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1H-
индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA) (05392/2018 - C8-0025/2018 - 2017/0344
(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-
(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA) (05390/2018 - C8-
0026/2018 - 2017/0341(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество N-(4-флуорофенил)-2-метил-N-[1-(2-
фенилетил)пиперидин-4-ил)пропанамид (4-флуороизобутирилфентанил) (05386/2018 - C8-
0027/2018 - 2017/0339(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-
(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид (AB-CHMINACA) (05387/2018 - C8-
0028/2018 - 2017/0340(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]
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оксолан-2-карбоксамид (тетрахидрофуранилфентанил; THF-F) (05395/2018 - C8-0029/2018 -
2017/0342(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество метил 2-{[1-(5-флуоропентил)-1H-индазол-3-
карбонил]амино}-3,3-диметилбутаноат (5F-MDMB-PINACA) (05394/2018 - C8-0030/2018 -
2017/0346(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на
средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със
заявление от Германия – EGF/2017/008DE/Goodyear (COM(2018)0061 - C8-0031/2018 -
2018/2025(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща : EMPL, REGI

- Проект на решение за изпълнение на Съвета за въвеждане на мерки за контрол по
отношение на новото психоактивно вещество метил 1-(2-фенилетил)-4-[фенил(пропаноил)
амино]пиперидин-4-карбоксилат (карфентанил) (05393/2018 - C8-0032/2018 - 2017/0345
(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : LIBE

- Предложение за решение на Съвета за сключване, от името на Съюза и на държавите
членки, на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за
установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от
една страна, и Киргизката република, от друга страна, за да се вземе предвид
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (12564/2017 - C8-0033/2018
- 2017/0185(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща : INTA

- Списък на кандидатите за заместване на седем членове на Управителния съвет на
Европейския орган за безопасност на храните, одобрен от Комисията през януари 2018 г.
(05638/2018 - C8-0035/2018 - 2018/0803(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI

- Предложение за назначаване на член на Единния съвет за преструктуриране и директор по
планирането и вземането на решения във връзка с преструктурирането (N8-0052/2018 - C8-
0036/2018 - 2018/0901(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : ECON

- Предложение за регламент на Съвета за създаване на съвместното предприятие за
европейски високопроизводителни изчислителни технологии (COM(2018)0008 - C8-
0037/2018 - 2018/0003(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща : BUDG

- Предложение за решение на Съвета за сключване на Споразумение за партньорство и
сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и
Република Ирак, от друга страна (10209/1/2012 - C8-0038/2018 - 2010/0310(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща : DEVE, INTA
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2) от парламентарни комисии

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета относно сключването на
двустранното споразумение между Европейския съюз и Съединените американски щати
относно пруденциалните мерки в областта на застраховането и презастраховането
(08054/2017 - C8-0338/2017 - 2017/0075(NLE)) - ECON - Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-
0008/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно хармонизирането на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД)
и за отмяна на Директива 89/130/ЕИО, Евратом на Съвета и Регламент (ЕO, Евратом) №
1287/2003 на Съвета (COM(2017)0329 - C8-0192/2017 - 2017/0134(COD)) - ECON -
Докладчик: Roberto Gualtieri (A8-0009/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно мониторинга и докладването на емисиите на CO2 и разхода на гориво на нови тежки
превозни средства (COM(2017)0279 - C8-0168/2017 - 2017/0111(COD)) - ENVI - Докладчик:
Damiano Zoffoli (A8-0010/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
адаптиране на редица правни актове в областта на правосъдието, предвиждащи използване
на процедурата по регулиране с контрол, към член 290 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (COM(2016)0798 - C8-0525/2016 - 2016/0399(COD)) - JURI - Докладчик:
József Szájer (A8-0012/2018)

- Доклад относно перспективите и предизвикателствата пред пчеларския сектор в ЕС
(2017/2115(INI)) - AGRI - Докладчик: Norbert Erdős (A8-0014/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета
относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за
изменение на регламенти (ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012 и (ЕС) 2015/2365 (COM(2016)
0856 - C8-0484/2016 - 2016/0365(COD)) - ECON - Докладчици: Jakob von Weizsäcker, Kay
Swinburne (A8-0015/2018)

- * Доклад относно предложението за директива на Съвета за изменение на Директива
2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация, свързана с
подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, в областта на данъчното
облагане (COM(2017)0335 - C8-0195/2017 - 2017/0138(CNS)) - ECON - Докладчик: Emmanuel
Maurel (A8-0016/2018)

- ***I Доклад за създаване на централизирана система за идентифициране на държавите
членки, разполагащи с информация за присъди срещу граждани на трети държави и лица без
гражданство (ГТД), с цел допълване и подкрепа на Европейската информационна система за
регистрите за съдимост (система ECRIS-TCN) и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011
(COM(2017)0344 - C8-0217/2017 - 2017/0144(COD)) - LIBE - Докладчик: Daniel Dalton (A8-
0018/2018)

- Доклад относно „Банков съюз – Годишен доклад за 2017 г.“ (2017/2072(INI)) - ECON -
Докладчик: Sander Loones (A8-0019/2018)
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- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране
с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(COM(2016)0799 - C8-0524/2016 - 2016/0400(COD)) - JURI - Докладчик: József Szájer (A8-
0020/2018)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на
наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и
защитата на географските указания на спиртни напитки (COM(2016)0750 - C8-0496/2016 -
2016/0392(COD)) - ENVI - Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета относно приоритетите
на ЕС за 62-рата сесия на Комисията на ООН за положението на жените (2017/2194(INI)) -
FEMM - Докладчици: Ángela Vallina, Izaskun Bilbao Barandica (A8-0022/2018)

- ***I Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета
за изменение на Директива (ЕС) 2016/97 по отношение на датата на прилагане на мерките по
транспониране от страна на държавите членки (COM(2017)0792 - C8-0449/2017 - 2017/0350
(COD)) - ECON - Докладчик: Werner Langen (A8-0024/2018)

- Доклад относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. (2017/2125(INI)) - LIBE -
Докладчик: Frank Engel (A8-0025/2018)

- * Доклад относно предложението за назначаване на Анеми Търтелбоом за член на Сметната
палата (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE)) - CONT - Докладчик: Indrek Tarand (A8-
0027/2018)

- Доклад относно предложението на Комисията за назначаване на член на Единния съвет за
преструктуриране (N8-0052/2018 - C8-0036/2018 - 2018/0901(NLE)) - ECON - Докладчик:
Roberto Gualtieri (A8-0030/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във
връзка със заявление от Швеция — EGF/2017/007 SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-
0010/2018 - 2018/2012(BUD)) - BUDG - Докладчик: Urmas Paet (A8-0032/2018)

- Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
(заявление от Испания – EGF/2017/006 ES/Galicia apparel) (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 -
2018/2014(BUD)) - BUDG - Докладчик: Esteban González Pons (A8-0033/2018)

- Доклад относно препоръката на Европейския парламент до Съвета, Комисията и заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност относно прекъсване на източниците на доходи за
джихадистите – борба с финансирането на тероризма (2017/2203(INI)) - AFET - Докладчик:
Javier Nart (A8-0035/2018)

16. Ред на работа
Окончателният проект на дневен ред за пленарните заседания през февруари II (PE

P8_PV-PROV(2018)02-28 PE 619.031 - 12

BG



617.959/PDOJ) беше раздаден.

След консултация с политическите групи Председателят предложи следните промени (член
149а от Правилника за дейността): 

Сряда

Изявлението на председателя относно хуманитарното положение в Сирия, и по-специално в
Гута, последвано от изказвания на политическите групи, се добавя като първа точка в
дневния ред.

То ще бъде последвано от разискване относно неформалното заседание на Европейския съвет
на 23 февруари 2018 г.

Изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно приоритетите на ЕС с
оглед на сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2018 г. се добавя като четвърта
точка в дневния ред.

Изявлението на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност относно перспективите на ЕС за
първото заседание на Съвместния съвет ЕС–Куба (точка 29 от окончателния проект на
дневен ред) се отлага.

Четвъртък

Сменя се последователността на първите две точки в дневния ред: докладът Loones (точка 4
от окончателния проект на дневен ред) ще бъде първа точка в дневния ред, а докладът
Maurel - втора (точка 14 от окончателния проект на дневен ред).

Добавя се реч на Нилс Муйжниекс, комисар на Съвета на Европа по правата на човека, в
11.30 ч. преди гласуването.

Към гласуването се добавят следните точки:

- Доклад на Roberto Gualtieri относно назначаването на член на Единния съвет за
преструктуриране (A8-0030/2018)

- Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана
царевица 59122 (DAS-59122-7) (B8-0122/2018)

- Възражение съгласно член 106 от Правилника за дейността: генетично модифицирана
царевица MON 87427 × MON 89034 × NK603 и генетично модифицирана царевица, при която
се комбинират две от трансформациите MON 87427, MON 89034 и NK603 (B8-0124/2018).

Парламентът одобри промените. 

Сряда

Искане на групата GUE/NGL за добавяне като осма точка, след изявлението относно

P8_PV-PROV(2018)02-28 PE 619.031 - 13

BG



дейността и наследството на Международния наказателен трибунал за бивша Югославия
(МНТБЮ) (точка 30 от окончателния проект на дневен ред), на изявление на Комисията
относно забранените лобистки дейности на бившия председател на Комисията Барозу, като
например срещата с комисар Катайнен.

Изказа се Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL, за да представи искането.

С поименно гласуване (241 „за“, 133 „против“, 8 въздържали се) Парламентът одобри
искането.

Изказа се Victor Boştinaru pour signaler qu'il aurait voulu voter pour.

Четвъртък

Искане на групата ENF за вписване в дневния ред на общо разискване относно
джихадистите, което включва, заедно с доклада Javier Nart (точка 16 от окончателния
проект на дневен ред), изявления на Съвета и Комисията относно жените на завръщащите се
в Европа джихадисти.

Изказа се Janice Atkinson, от името на групата ENF, за да представи искането. 

Парламентът отхвърля искането.

С това редът на работа е определен.

17. Хуманитарното положение в Сирия, и по-специално в Гута
(разискване)
Изявление на председателя на Парламента: Хуманитарното положение в Сирия, и по-
специално в Гута (2018/2602(RSP))

Председателят направи изявление.

Изказа се Christos Stylianides (член на Комисията).

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE (председателят
припомни също така ролята на терористите на Даиш в конфликта), Victor Boştinaru, от името
на групата S&D, Charles Tannock, от името на групата ECR, Marietje Schaake, от името на
групата ALDE, Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL, Philippe Lamberts, от името
на групата Verts/ALE, и Nicolas Bay, от името на групата ENF.

Изказа се Christos Stylianides.

Разискването приключи.

18. Неформално заседание на Европейския съвет на 23 февруари
2018 г. (разискване) 
Изявление на Съвета: Неформално заседание на Европейския съвет на 23 февруари 2018 г.
(2018/2575(RSP))

Председателят направи изявление, за да представи разискването.
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Изказа се Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Manfred Weber, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата
S&D, Syed Kamall, от името на групата ECR, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE,
Neoklis Sylikiotis, от името на групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE,
Gerard Batten, от името на групата EFDD, Marcel de Graaff, от името на групата ENF, и
Krisztina Morvai, независим член на ЕП.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се: Elmar Brok, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Hans-Olaf
Henkel, Maria João Rodrigues, Hans-Olaf Henkel, Harald Vilimsky, Danuta Maria Hübner, Isabelle
Thomas, Monica Macovei, Janice Atkinson, Jan Olbrycht, Josef Weidenholzer, Jeppe Kofod, Pedro
Silva Pereira, Daniele Viotti и Costas Mavrides.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Lefteris
Christoforou, Michaela Šojdrová, Paulo Rangel, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias,
Nikolaos Chountis и Georgios Epitideios.

Изказа се Frans Timmermans.

Разискването приключи.

19. Решение на Комисията за започване на процедура по член 7,
параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (разискване) 
Изявление на Комисията: Решение на Комисията за започване на процедура по член 7,
параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (2018/2541(RSP))

Frans Timmermans (първи заместник-председател на Комисията) направи изявление.

Изказа се Roberta Metsola, от името на групата PPE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Josef Weidenholzer, от името на групата S&D, Ryszard Antoni Legutko, от името на
групата ECR, Sophia in 't Veld, от името на групата ALDE, Barbara Spinelli, от името на
групата GUE/NGL, Ska Keller, от името на групата Verts/ALE, Nigel Farage, от името на
групата EFDD, Stanisław Żółtek, от името на групата ENF, и Janusz Korwin-Mikke, независим
член на ЕП.

Изказа се Frans Timmermans.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 123, параграф 2 от Правилника за
дейността, в заключение на разискванията: 

— Claude Moraes, от името на комисията LIBE, относно решението на Комисията за
прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (2018/2541
(RSP)) (B8-0119/2018);
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— Ryszard Antoni Legutko, от името на групата ECR, относно решението на Комисията за
прилагане на член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (2018/2541
(RSP)) (B8-0120/2018);

— Auke Zijlstra, Nicolas Bay, Janice Atkinson, Lorenzo Fontana, Gilles Lebreton и Harald
Vilimsky, от името на групата ENF, относно решението на Комисията за прилагане на
член 7, параграф 1 от ДЕС във връзка с положението в Полша (2018/2541(RSP)) (B8-
0121/2018).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.13 от протокола от 1.3.2018 г.

20. Приоритети на ЕС с оглед на сесиите на Съвета на ООН по
правата на човека през 2018 г. (разискване)
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Приоритети на ЕС с оглед на
сесиите на Съвета на ООН по правата на човека през 2018 г. (2018/2603(RSP))

Phil Hogan (член на Комисията) направи изявление от името на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката
на сигурност.

Изказаха се: Andrzej Grzyb, от името на групата PPE, Pier Antonio Panzeri, от името на групата
S&D, Petras Auštrevičius, от името на групата ALDE, Javier Couso Permuy, от името на групата
GUE/NGL, Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Cristian Dan Preda, Liliana
Rodrigues и Francis Zammit Dimech.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Doru-Claudian
Frunzulică, Seán Kelly, Jean-Paul Denanot, Notis Marias и Costas Mavrides.

Изказа се Phil Hogan.

Разискването приключи.

21. Определяне, представяне и етикетиране на спиртни напитки и
защита на техните географски указания ***I (разискване)
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определянето, представянето и етикетирането на спиртни напитки, използването на
наименованията на спиртните напитки при представянето и етикетирането на други храни и
защитата на географските указания на спиртни напитки [COM(2016)0750 - C8-0496/2016 -
2016/0392(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.
Докладчик: Pilar Ayuso (A8-0021/2018)

Pilar Ayuso представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Nicola Danti (докладчик по становището на комисията INTA), Sofia Ribeiro
(докладчик по становището на комисията AGRI), Renate Sommer, от името на групата PPE,
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Susanne Melior, от името на групата S&D, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Lynn
Boylan, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Seán Kelly,
Pavel Poc, Herbert Dorfmann, Carlos Zorrinho, Dubravka Šuica и Miroslav Mikolášik.

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

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pavel TELIČKA
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Clara Eugenia
Aguilera García, Marc Tarabella, Notis Marias, Maria Gabriela Zoană, Doru-Claudian Frunzulică и
Georgios Epitideios.

Изказаха се: Phil Hogan и Pilar Ayuso.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.7 от протокола от 1.3.2018 г.

22. Положението с основните права в ЕС през 2016 г. (разискване)
Резолюция относно положението с основните права в ЕС през 2016 г. [2017/2125(INI)] -
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Frank Engel
(A8-0025/2018)

Frank Engel представи доклада.

Изказа се Věra Jourová (член на Комисията).

Изказаха се: Anna Záborská, от името на групата PPE, Cécile Kashetu Kyenge, от името на
групата S&D, Branislav Škripek, от името на групата ECR, Cecilia Wikström, от името на
групата ALDE, Kostas Chrysogonos, от името на групата GUE/NGL, Bodil Valero, от името на
групата Verts/ALE, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Csaba Sógor, Josef Weidenholzer,
Eleftherios Synadinos, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Anna Hedh, Udo Voigt, Carlos Coelho и
Juan Fernando López Aguilar.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Maria Gabriela
Zoană, Ruža Tomašić, Notis Marias, Ramon Tremosa i Balcells, Kateřina Konečná и Krisztina
Morvai.

Изказаха се: Věra Jourová и Frank Engel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.14 от протокола от 1.3.2018 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ioan Mircea PAŞCU
Заместник-председател
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23. Дейност и наследство на Международния наказателен трибунал
за бивша Югославия (МНТБЮ) (разискване) 
Изявления на Съвета и на Комисията: Дейност и наследство на Международния наказателен
трибунал за бивша Югославия (МНТБЮ) (2018/2530(RSP))

Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Phil Hogan (член на Комисията)
направиха изявления.

Изказаха се: Dubravka Šuica, от името на групата PPE, Victor Boştinaru, от името на групата
S&D, Ruža Tomašić, от името на групата ECR, Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE,
Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Sotirios Zarianopoulos, независим член на ЕП,
Željana Zovko, Tonino Picula и Eugen Freund.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Marijana Petir, Notis
Marias, Jozo Radoš, Ivica Tolić, Jasenko Selimovic и Ivana Maletić.

Изказаха се: Phil Hogan и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

24. Забранени лобистки дейности на бившия председател на
Комисията Барозу, като например срещата с комисар Катайнен
(разискване)
Изявление на Комисията: Забранени лобистки дейности на бившия председател на
Комисията Барозу, като например срещата с комисар Катайнен (2018/2605(RSP))

Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ) направи изявление.

Изказаха се: Paulo Rangel, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D,
Marian Harkin, от името на групата ALDE, Dennis de Jong, от името на групата GUE/NGL,
Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, Gilles Lebreton, от името на групата ENF, и
Pervenche Berès.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jean-Paul Denanot,
Notis Marias, Krisztina Morvai и Elly Schlein.

Изказа се Jyrki Katainen.

Разискването приключи.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

25. Заличаване на няколко трети държави от списъка на ЕС на
юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели
(разискване) 
Изявления на Съвета и на Комисията: Заличаване на няколко трети държави от списъка на
ЕС на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели (2017/2564(RSP))
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Моника Панайотова (действащ председател на Съвета) и Phil Hogan (член на Комисията)
направиха изявления.

Изказаха се: Theodor Dumitru Stolojan, от името на групата PPE, Pervenche Berès, от името на
групата S&D, Petr Ježek, от името на групата ALDE, Martin Schirdewan, от името на групата
GUE/NGL, Sven Giegold, от името на групата Verts/ALE, David Coburn, от името на групата
EFDD, Bernard Monot, от името на групата ENF, Othmar Karas, Peter Simon, Marco Valli, Jeppe
Kofod, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Molly Scott Cato, Dariusz Rosati и
Paul Tang, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от David Coburn. 

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Juan Fernando
López Aguilar, Notis Marias, Paloma López Bermejo, Ernest Urtasun, Nicola Caputo и Molly Scott
Cato.

Изказаха се: Phil Hogan и Моника Панайотова.

Разискването приключи.

26. Перспективи и предизвикателства пред пчеларския сектор в ЕС
(разискване)
Доклад относно перспективите и предизвикателствата пред пчеларския сектор в ЕС
[2017/2115(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Norbert
Erdős (A8-0014/2018)

Norbert Erdős представи доклада.

Изказа се Phil Hogan (член на Комисията).

Изказаха се: Mireille D'Ornano (докладчик по становището на комисията ENVI), Daniel Buda,
от името на групата PPE, Момчил Неков, от името на групата S&D, Arne Gericke, от името на
групата ECR, Ulrike Müller, от името на групата ALDE, Maria Lidia Senra Rodríguez, от името
на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, Marco Zullo, от името
на групата EFDD, Marijana Petir, Jean-Paul Denanot, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Czesław
Adam Siekierski, Pavel Poc и Daciana Octavia Sârbu.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Othmar Karas,
Maria Gabriela Zoană, Notis Marias, Ivan Jakovčić и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Phil Hogan и Norbert Erdős.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.15 от протокола от 1.3.2018 г.

27. Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
Долупосочените членове на Парламента, които желаят да обърнат вниманието на Парламента
към въпроси с политическа значимост, направиха едноминутни изказвания съгласно член 163
от Правилника за дейността:
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Jiří Pospíšil, Anna Záborská, Konstantinos Papadakis, Demetris Papadakis, Branislav Škripek,
Izaskun Bilbao Barandica, Maria Lidia Senra Rodríguez, Miroslav Mikolášik, Rory Palmer, Notis
Marias, Ivan Jakovčić, Ángela Vallina, Sotirios Zarianopoulos, Daniel Buda, Sergio Gutiérrez
Prieto, Matt Carthy, Andrea Bocskor, John Howarth, Paloma López Bermejo, Csaba Sógor, Maria
Gabriela Zoană, Marijana Petir, Răzvan Popa, László Tőkés, Ivan Štefanec и Stanislav Polčák.

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

29. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 23.12 ч.

Klaus Welle Antonio Tajani
генерален секретар председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

28.2.2018

Присъстващи:

Adaktusson, Адемов, Adinolfi, Affronte, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albrecht, Али, Alliot-Marie,
Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrikienė, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu,
Arnott,  Ashworth,  Assis,  Atkinson,  Auštrevičius,  Ayala  Sender,  Ayuso,  Bach,  Balas,  Balčytis,
Balczó, Balz, Бареков, Batten, Bay, Bayet, Becerra Basterrechea, Becker, Belet, Bendtsen, Benifei,
Benito  Ziluaga,  Beňová,  Berès,  Bilbao  Barandica,  Bilde,  Bizzotto,  Björk,  Blanco  López,
Blinkevičiūtė,  Bocskor,  Böge,  Bogovič,  Bonafè,  Boni,  Borghezio,  Borzan,  Boştinaru,  Bours,
Boutonnet,  Bové, Boylan,  Briano,  Brok, Buda,  Bullmann,  Buşoi,  Buzek,  Cabezón Ruiz,  Cadec,
Calvet Chambon, van de Camp, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Charanzová, Chauprade,
Chountis,  Christensen,  Christoforou,  Chrysogonos,  Clune,  Coburn,  Coelho,  Colombier,  Corazza
Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak,
van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danti, (The Earl of) Dartmouth, De Castro,
Delahaye, Deli, Delli,  Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez,  Deß, Detjen, Deva,
Diaconu,  Díaz  de  Mera  García  Consuegra,  Didier,  Dlabajová,  Dodds,  Dohrmann,  Dorfmann,
Джамбазки, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Estaràs Ferragut, Evans, Evi,
Farage, Faria, Ferber, Fernandes, Fernández, Finch, Fisas Ayxelà, Fjellner, Flanagan, Fleckenstein,
Florenz,  Forenza,  Fotyga,  Fountoulis,  Fox,  Freund,  Frunzulică,  Gahler,  Gambús,  García  Pérez,
Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek,
Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goddyn, Goerens, Gollnisch,
Gomes,  González  Peñas,  González  Pons,  Gosiewska,  de  Graaff,  Grammatikakis,  de  Grandes
Pascual,  Grapini,  Gräßle,  Graswander-Hainz,  Griesbeck,  Grigule-Pēterse,  Grossetête,  Grzyb,
Gualtieri,  Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Halla-
aho,  Hannan,  Harkin,  Hautala,  Hayes,  Hazekamp,  Hedh,  Henkel,  Herranz  García,  Heubuch,
Hohlmeier,  Hökmark,  Hölvényi,  Hookem,  Hortefeux,  Howarth,  Hübner,  Hudghton,  Huitema,
Хюсменова, in 't Veld, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James,
Járóka,  Jáuregui  Atondo,  Jávor,  Jazłowiecka,  Ježek,  Jiménez-Becerril  Barrio,  Joly,  de  Jong,
Jongerius, Jurek,  Juvin,  Kadenbach, Kaili,  Kallas,  Kalniete,  Kammerevert,  Kappel,  Karas,  Kari,
Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan,
Kirton-Darling,  Klinz,  Kłosowski,  Koch,  Kofod,  Kohlíček,  Kohn,  Kölmel,  Konečná,  Korwin-
Mikke,  Kósa,  Kouloglou,  Курумбашев,  Ковачев,  Kozłowska-Rajewicz,  Krasnodębski,  Krehl,
Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Кючюк,
Lamassoure,  Lambert,  Lange,  de  Lange,  Langen,  Lavrilleux,  Lebreton,  Lechevalier, Le Hyaric,
Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Loones, Lope
Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson,
Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness,  McIntyre, Macovei,  Maletić, Малинов,
Maltese, Mamikins, Maňka, Mann, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David,
Martin Dominique, Martin Edouard, Maštálka, Matias,  Mato, Mavrides, Майдел, Mayer Georg,
Mayer  Alex,  Mazuronis,  Mélin,  Melior,  Meszerics,  Metsola,  Meuthen,  Michel,  Michels,
Михайлова, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mizzi, Mlinar, Moi, Moisă,
Molnár, Monot, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Nagtegaal,
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Nagy,  Неков,  Neuser,  Nica,  Nicholson,  Nicolai,  Niebler,  Niedermayer,  Niedermüller,  van
Nistelrooij,  Obermayr,  O'Flynn,  Olbrycht,  Ożóg,  Pabriks,  Padar,  Palmer,  Panzeri,  Papadakis
Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Parker, Paşcu, Pavel, Pedicini, Peillon, Peterle,
Petersen, Petir, Picierno, Picula, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Пирински, Pitera, Plura,
Poc, Poche, Polčák, Popa, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke,
Rangel, Rebega, Reding, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro,
Ries, Riquet,  Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João,  Rodríguez-Piñero Fernández,
Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca
Sánchez-Neyra, Salini,  Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Saryusz-Wolski,
Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin,
Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez,
Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková,
Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Spinelli, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler,
Stolojan, Šuica, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani,
Takkula, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel,  Tarabella, Tarand, Telička, Theocharous, Thomas,
Thun und Hohenstein,  Toia,  Tőkés,  Tolić,  Tomaševski,  Tomašić,  Tomc,  Toom, Torres Martínez,
Torvalds,  Tošenovský,  Trebesius,  Tremosa  i  Balcells,  Troszczynski,  Trüpel,  Ţurcanu,  Turmes,
Ujazdowski,  Ujhelyi,  Ulvskog, Ungureanu, Urtasun, Уручев, Uspaskich,  Vaidere, Vajgl,  Vălean,
Valenciano,  Valero,  Valli,  Vallina,  Van  Bossuyt,  Van  Brempt,  Vandenkendelaere,  Van  Orden,
Vaughan,  Vautmans,  Väyrynen,  Vergiat,  Verheyen,  Viegas,  Vieu,  Vilimsky,  Viotti,  Virkkunen,
Vistisen,  Voigt,  Voss,  Vozemberg-Vrionidi,  Waitz,  Wałęsa,  Weber Renate,  Weidenholzer, Wenta,
Westphal, Wieland, Wikström, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Záborská,
Zammit  Dimech,  Zanonato,  Zarianopoulos,  Ždanoka,  Zdechovský,  Zdrojewski,  Zeller,  Zemke,
Zijlstra, Zīle, Zimmer, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Извинени:

Albiol  Guzmán,  Cavada,  Childers,  Chinnici,  Crowley,  Händel,  Jamet,  Le Pen,  Nilsson,  Ponga,
Punset, Žitňanská
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