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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 
FISC Подкомисия по данъчните въпроси

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ

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

парламент
Renew Група „Renew Europe“
ID Група „Идентичност и демокрация“    
Verts/ALE  Група на Зелените/Европейски свободен алианс 
ECR Група на Европейските консерватори и реформисти 
The Left Група на левицата в Европейския парламент - GUE/NGL  
NI Независими членове
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ПРОТОКОЛ 

СРЯДА 28 АПРИЛ 2021 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Откриване на заседанието
Заседанието беше открито в 9.06 ч.

2. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването:

Споразумение  за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното  кралство ***
Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключването, от името на Съюза, на
Споразумението за търговия и сътрудничество между Европейския съюз и Европейската
общност за атомна енергия, от една страна, и Обединено кралство Великобритания и Северна
Ирландия, от друга страна, и на Споразумението между Европейския съюз и Обединено
кралство Великобритания и Северна Ирландия относно процедурите за сигурност при обмен и
защита на класифицирана информация [05022/2021 - C9-0086/2021 - 2020/0382(NLE)] - Комисия
по външни работи - Комисия по международна търговия. Докладчици: Andreas Schieder и
Christophe Hansen (A9-0128/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

Одобрява се с единно гласуване (P9_TA(2021)0140)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 24)

Резултатът от преговорите  между ЕС и Обединеното  кралство
Предложение за резолюция B9-0225/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)0141)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 25)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции
[COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0164)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 48)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM
(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri
Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0165)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 49)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM
(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0166)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 50)

Освобождаването от отговорност се отсрочва (вж. приложение V, член 5, параграф 1, буква б)
от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM
(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ramona Strugariu (A9-0064/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0167)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 51)

P9_PV(2021)04-28 PE 692.329 - 4

BG



Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2020)0288
- C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina
Dlabajová (A9-0059/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0168)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 52)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VI – Европейски икономически и
социален комитет [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен
контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0057/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0169)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 53)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Комитет  на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM
(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin
Mituța (A9-0055/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0170)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 54)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM
(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Olivier Chastel (A9-0065/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
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Приема се (P9_TA(2021)0171)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 55)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по
защита на данните [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен
контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0067/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0172)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 56)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна
дейност [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Alin Mituța (A9-0063/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0173)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 57)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски център за развитие на професионалното обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) (преди 20 февруари
2019 г. – Европейски център за развитие на професионалното обучение) за финансовата 2019
година [COM(2020)0288 - C9-0230/2020 - 2020/2150(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0069/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0174)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 58)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
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Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) (преди 20
февруари 2019 г.: Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд) за
финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0231/2020 - 2020/2151(DEC)] - Комисия по
бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0094/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0175)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 59)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за основните  права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година [COM(2020)
0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0086/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0176)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 60)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2019 година
[COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0177)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 61)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за околна среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
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Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0080/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0178)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 62)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (преди 20 февруари 2019
г.: Европейска агенция за безопасност и здраве при работа) за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0235/2020 - 2020/2155(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0090/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0179)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 63)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Център за преводи за органите  на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2019 година [COM(2020)
0288 - C9-0236/2020 - 2020/2156(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0084/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0180)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 64)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
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Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0073/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0181)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 65)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното
правосъдие  (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
(до 12 декември 2019 г.: Евроюст) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0238/2020
- 2020/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-
0101/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0182)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 66)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска фондация за обучение
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската фондация за обучение за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0239/2020 - 2020/2159(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0089/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0183)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 67)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция по морска безопасност
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Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 -
C9-0240/2020 - 2020/2160(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0099/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0184)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 68)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за авиационна безопасност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0241/2020 - 2020/2161(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0070/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0185)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 69)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски орган за безопасност на храните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 -
C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0097/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0186)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 70)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
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Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2019
година [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0187)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 71)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
ENISA (Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност) (преди 27 юни 2019 г.: Агенция на
Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност (ENISA)) за финансовата 2019
година: [COM(2020)0288 - C9-0244/2020 - 2020/2164(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0085/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0188)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 72)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция за железопътен транспорт на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз (ERA) за финансовата 2019 година
[COM(2020)0288 - C9-0245/2020 - 2020/2165(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0077/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0189)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 73)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за обучение  в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
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Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за
финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Комисия по
бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0190)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 74)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година [COM(2020)
0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard
Czarnecki (A9-0081/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0191)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 75)

Освобождаването от отговорност се отсрочва и приключването на сметките се отлага (вж.
приложение V, член 5, параграф 1, буква б) от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за ГНСС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 -
2020/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0074/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0192)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 76)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за контрол на рибарството
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2019 година [COM(2020)0288
- C9-0249/2020 - 2020/2169(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard
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Czarnecki (A9-0092/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0193)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 77)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция по химикали за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0250/2020
- 2020/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-
0075/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0194)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 78)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция за снабдяване към Евратом
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0251/2020 - 2020/2171(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0088/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0195)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 79)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Комисия по

P9_PV(2021)04-28 PE 692.329 - 13

BG



бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0196)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 80)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски институт за равенство между половете
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2019 година [COM(2020)
0288 - C9-0253/2020 - 2020/2173(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0072/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0197)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 81)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски банков орган
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския банков орган за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0254/2020 -
2020/2174(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0091/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0198)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 82)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване за финансовата
2019 година [COM(2020)0288 - C9-0255/2020 - 2020/2175(DEC)] - Комисия по бюджетен
контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0079/2021)
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(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0199)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 83)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски орган за ценни книжа и пазари
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0256/2020 - 2020/2176(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0093/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0200)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 84)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите  на енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (до 4 юли
2019 г.: Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2019
година [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0201)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 85)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021)
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(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0202)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 86)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски институт за иновации и технологии
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 -
C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0076/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0203)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 87)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0204)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 88)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за оперативното управление  на широкомащабни
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие  (eu-
LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за
финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Комисия по
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бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0205)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 89)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейско съвместно предприятие  за „ITER“ и развитието  на термоядрената
енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за
финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Комисия по
бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0206)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 90)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  SESAR
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0263/2020
- 2020/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-
0106/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0207)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 91)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  „Чисто небе  2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
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(A9-0109/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0208)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 92)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  „Биотехнологични производства“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0209)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 93)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  „Инициатива за иновативни лекарства 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2019 година
[COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0210)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 94)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  „Горивни клетки и водород 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021)
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(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0211)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 95)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0111/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0212)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 96)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 -
2020/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0108/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0213)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 97)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Oсми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2019
година [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РЕШЕНИЕ

Приема се (P9_TA(2021)0214)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 98)

Освобождаването от отговорност се разрешава и приключването на сметките се одобрява (вж.
приложение V, член 5, параграф 1 от Правилника за дейността).

Опазване на почвите
Предложение за резолюция B9-0221/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0143)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на
Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на
Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001,
(ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-
0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Giuseppe Ferrandino
(A9-0149/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0142)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Комисия и изпълнителни агенции
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел III ‒ Комисия и изпълнителни агенции
[COM(2020)0288 - C9-0220/2020 - 2020/2140(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Joachim Kuhs (A9-0117/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0164)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 48)
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3. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от
Правилника за дейността) (предприети действия)
Председателят съобщи, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група
(-и), достигащи поне средния праг, относно решението за започване на междуинституционални
преговори, обявено в протокола от понеделник, 26 април 2021 г. (точка 12 от протокола от
26.4.2021 г.).

Следователно комисията EMPL можа да започне преговорите след изтичането на срока,
посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

4. Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза ***I -
Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави ***I
- Физическа и финансова достъпност на тестовете за COVID-19
(разискване)
- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация,
направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на
пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021-
2021/0068(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.
Докладчик: Juan Fernando López Aguilar 

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация,
направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или
пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-
19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] -
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando
López Aguilar 

Изявления на Съвета и на Комисията: Физическа и финансова достъпност на тестовете за
COVID-19 (2021/2654(RSP))

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Didier Reynders (член на Комисията)
направиха изявления

Изказа се Juan Fernando López Aguilar (докладчик).

Изказаха се Jeroen Lenaers, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D,
Sophia in 't Veld, от името на групата Renew, Annalisa Tardino, от името на групата ID, Tineke
Strik, от името на групата Verts/ALE, Nicola Procaccini, от името на групата ECR, Cornelia Ernst,
от името на групата The Left, Mislav Kolakušić, независим член на ЕП, Cristian-Silviu Buşoi,
Heléne Fritzon, José Ramón Bauzá Díaz, Nicolaus Fest, Tilly Metz, Anna Zalewska (председателят
припомни действащите понастоящем разпоредби относно изказванията съгласно член 195 от
Правилника за дейността, след коментари без микрофон в залата), Kateřina Konečná, Lefteris
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Nikolaou-Alavanos, Peter Liese, Javier Moreno Sánchez, María Soraya Rodríguez Ramos, Jean-Lin
Lacapelle, Diana Riba i Giner, Assita Kanko, Anne-Sophie Pelletier, Laura Ferrara, Paulo Rangel, Jytte
Guteland, Dragoş Tudorache, Sylvia Limmer, David Cormand, Rob Rooken, Petros Kokkalis, Balázs
Hidvéghi, Esther de Lange, Christel Schaldemose, Frédérique Ries, Simona Baldassarre, Jutta Paulus,
Margarita de la Pisa Carrión, Silvia Modig, Antonio Tajani, Simona Bonafè, Dita Charanzová и Roman
Haider.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Katarina BARLEY
Заместник-председател

Изказаха се Michèle Rivasi, Cristian Terheş, Dolors Montserrat, Петър Витанов, Fabienne Keller,
Piernicola Pedicini, Beata Kempa, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylvie Guillaume, Nicolae Ştefănuță,
Sara Matthieu, Patryk Jaki, Isabel Wiseler-Lima, Sara Cerdas, Michal Šimečka, Andreas Schwab,
Maria Grapini, Anna Júlia Donáth, Nathalie Colin-Oesterlé, Brando Benifei, Vlad-Marius Botoş, Loránt
Vincze, Tiemo Wölken, Elsi Katainen, Pernille Weiss, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Michaela
Šojdrová, Łukasz Kohut, Caroline Nagtegaal, Tomislav Sokol, Romana Jerković, Lukas Mandl, Traian
Băsescu и Tom Vandenkendelaere.

Изказаха се Didier Reynders и Ana Paula Zacarias.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за
дейността, за приключване на разискванията:

- Annalisa Tardino и Jean-Lin Lacapelle, от името на групата ID, относно физическата и
финансовата достъпност на тестовете за COVID-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0233/2021);

- Cristian-Silviu Buşoi, от името на групата PPE, Jytte Guteland и Christel Schaldemose, от името
на групата S&D, Sophia in ’t Veld, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans, Dragoş
Tudorache, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Ondřej Kovařík, Yana Toom, Olivier
Chastel, Karen Melchior, Claudia Gamon, Ulrike Müller, Frédérique Ries, Nicolae Ştefănuță, Nils
Torvalds, Véronique Trillet-Lenoir, от името на групата Renew, Tilly Metz, от името на групата
Verts/ALE, Alexandr Vondra и Nicola Procaccini, от името на групата ECR, и Kateřina Konečná, от
името на групата The Left, относно физическата и финансовата достъпност на тестовете за
COVID-19 (2021/2654(RSP)) (B9-0234/2021/rev).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 28.4.2021 г. (изменения) и точка 6 от протокола от
29.4.2021 г. (изменения - B9-0234/2021/rev); точка 16 от протокола от 28.4.2021 г.
(окончателно гласуване) и точка 12 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателно
гласуване - B9-0234/2021/rev).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 13 от протокола от 28.4.2021 г.
(изменения) и точка 10 от протокола от 29.4.2021 г. (изменения - B9-0234/2021/rev);
точка 19 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателно гласуване).
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5. Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките
на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален
европейски данък върху цифровите технологии (разискване)
Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР,
данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите
технологии [2021/2010(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици:
Andreas Schwab и Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

Andreas Schwab и Martin Hlaváček представиха доклада.

Изказаха се José Manuel Fernandes (докладчик по становището на комисията BUDG) и Valérie
Hayer (докладчик по становището на комисията BUDG).

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Изказаха се Markus Ferber, от името на групата PPE, Niels Fuglsang, от името на групата S&D,
Tom Vandendriessche, от името на групата ID, Damien Carême, от името на групата Verts/ALE,
Patryk Jaki, от името на групата ECR, Martin Schirdewan, от името на групата The Left, Enikő
Győri, независим член на ЕП, Lídia Pereira, Paul Tang, Billy Kelleher, Sven Giegold, Johan Van
Overtveldt, Manon Aubry, Fabio Massimo Castaldo, Isabel Benjumea Benjumea, Aurore Lalucq, Kira
Marie Peter-Hansen, Jessica Stegrud, Othmar Karas, Jonás Fernández, Mikuláš Peksa и Pedro
Marques.

(Продължение на разискването: точка 7 от протокола от 28.4.2021 г.)

6. Първо гласуване
Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Цифрово зелено удостоверение  - граждани на Съюза ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация,
направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на
пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021-
2021/0068(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.
Докладчик: Juan Fernando López Aguilar;

Цифрово зелено удостоверение  - граждани на трети държави ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация,
направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или
пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-
19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] -
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando
López Aguilar;

Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен
статут на цифровите  дружества и евентуален европейски данък върху цифровите
технологии
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Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР,
данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите
технологии [2021/2010(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици:
Andreas Schwab и Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите  на правовата държава в Малта
Предложение за резолюция, внесено съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за
дейността, от Vladimír Bilčík, от името на групата PPE, Katarina Barley, от името на групата
S&D, Fabienne Keller, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Moritz Körner, Yana Toom, Jan-Christoph
Oetjen, Olivier Chastel, Hilde Vautmans, Maite Pagazaurtundúa, Malik Azmani, Sophia in ’t Veld и
Dragoş Tudorache, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID,
Gwendoline Delbos-Corfield, Sven Giegold, Saskia Bricmont, Alice Kuhnke, Sylwia Spurek, Rosa
D’Amato, Francisco Guerreiro, Viola Von Cramon-Taubadel, Heidi Hautala, Daniel Freund, Ignazio
Corrao и Tineke Strik, от името на групата Verts/ALE, Patryk Jaki, от името на групата ECR,
Konstantinos Arvanitis, от името на групата The Left, Laura Ferrara и Sabrina Pignedoli, относно
убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите на правовата държава в Малта (2021/2611
(RSP)) (B9-0219/2021)
Разискването се състоя на 25 март 2021 г. (точка 11 от протокола от 25.3.2021 г.).

Парламентът пристъпи към гласуване по втората партида изменения към предложенията за
резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета:

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM
(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri
Sarvamaa (A9-0044/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM
(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Pascal Durand (A9-0056/2021).

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на
Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на
Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001,
(ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-
0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Giuseppe Ferrandino
(A9-0149/2020);

Опазване на почвите
Предложение за резолюция B9-0221/2021.
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Гласуването ще продължи до 14.15 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 19.00 ч. (точка 13 от протокола от
27.4.2021 г.)

7. Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките
на ОИСР, данъчен статут на цифровите дружества и евентуален
европейски данък върху цифровите технологии (продължeние на
разискването)
Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР,
данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите
технологии [2021/2010(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици:
Andreas Schwab и Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Начало на разискването: точка 5 от протокола от 28.4.2021 г.)

Изказаха се Marek Belka и Evelyn Regner.

Изказа се Paolo Gentiloni (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 28.4.2021 г. (изменения); точка 16 от протокола от
28.4.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 13 от протокола от 28.4.2021 г.
(изменения); точка 4 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието е прекъснато в 13.07 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

8. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 15.06 ч.

9. Състав на комисиите и делегациите
Председателят обяви, че председателят на Парламента е получил от групата ECR следното
решение за промяна на състава на комисиите и делегациите: 

Делегация за връзки със Съединените американски щати: Michiel Hoogeveen

Това решение влиза в сила днес.
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10. Русия, случаят с Алексей Навални, увеличаване на военното
присъствие по границата на Украйна и руското нападение в
Чешката република (разискване)
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Русия, случаят с Алексей Навални,
увеличаване на военното присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката
република (2021/2642(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Sandra Kalniete, от името на групата PPE, Włodzimierz Cimoszewicz, от името на
групата S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Ivan David, от името на групата ID,
Sergey Lagodinsky, от името на групата Verts/ALE, Anna Fotyga, от името на групата ECR, Mick
Wallace, от името на групата The Left, Dorien Rookmaker, независим член на ЕП, Michael Gahler,
Marek Belka, Bernard Guetta, Thierry Mariani, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan
Waszczykowski, Silvia Modig, Andrea Bocskor, Andrzej Halicki, Tonino Picula, Dita Charanzová, Jörg
Meuthen, Mikuláš Peksa, Jacek Saryusz-Wolski, Miroslav Radačovský, Andrius Kubilius, Marina
Kaljurand, Petras Auštrevičius, Jaak Madison, Reinhard Bütikofer, Zdzisław Krasnodębski, Fabio
Massimo Castaldo, Stanislav Polčák, Sven Mikser, Michal Šimečka, Susanna Ceccardi, Hermann
Tertsch, Antoni Comín i Oliveres, Francisco José Millán Mon, Isabel Santos, Elsi Katainen, Zbigniew
Kuźmiuk, Peter van Dalen, Pierfrancesco Majorino, Urmas Paet, Beata Szydło, Traian Băsescu,
Radka Maxová, Kosma Złotowski, Michaela Šojdrová, Eero Heinäluoma, Alexandr Vondra, Željana
Zovko и Елена Йончева.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Nicola BEER
Заместник-председател

Изказаха се Anna Zalewska, Miriam Lexmann, Vladimír Bilčík, Jadwiga Wiśniewska, Rasa
Juknevičienė, Eugen Tomac, Paulo Rangel, Tomas Tobé, Ivan Štefanec, Riho Terras, Tom
Vandenkendelaere и Georgios Kyrtsos.

Изказа се Josep Borrell Fontelles.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за
дейността, за приключване на разискванията:

- Mick Wallace, от името на групата The Left, относно Русия, случая с Алексей Навални,
засилването на военното присъствие на границата на Украйна и руските нападения в Чешката
република (2021/2642(RSP)) (B9-0235/2021);

- Sergey Lagodinsky, Markéta Gregorová, Eleonora Evi, Ernest Urtasun, Rosa D’Amato, Hannah
Neumann, Mounir Satouri, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Piernicola
Pedicini, Jakop G. Dalunde, Alice Kuhnke, Pär Holmgren, Reinhard Bütikofer, Francisco Guerreiro,
Viola Von Cramon-Taubadel и Ville Niinistö, от името на групата Verts/ALE, относно Русия,
случая с Алексей Навални, увеличаването на военното присъствие по границата на Украйна и
руското нападение в Чешката република (2021/2642(RSP)) (B9-0236/2021);

- Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Karin
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Karlsbro, Karen Melchior, Javier Nart, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez
Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță и Ramona Strugariu, от името на групата Renew,
относно Русия, случая с Алексей Навални, струпването на войски на границата с Украйна и
руското нападение в Чешката република (2021/2642(RSP)) (B9-0237/2021); 

- Marek Belka, Włodzimierz Cimoszewicz и Tonino Picula, от името на групата S&D, относно
Русия, случая с Алексей Навални, увеличаването на военното присъствие по границата на
Украйна и руското нападение в Чешката република (2021/2642(RSP)) (B9-0250/2021);

- Michael Gahler, Željana Zovko, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete, Isabel Wiseler-Lima, Andrzej
Halicki, Antonio López-Istúriz White, Miriam Lexmann, David Lega, Rasa Juknevičienė, Jerzy Buzek,
Riho Terras, Arba Kokalari, Tomáš Zdechovský, Luděk Niedermayer, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu,
Jiří Pospíšil, Stanislav Polčák, Eugen Tomac и Michaela Šojdrová; от името на групата PPE, относно
Русия, случая с Алексей Навални, засилването на военното присъствие на границата на
Украйна и руското нападение в Чешката република (2021/2642(RSP)) (B9-0251/2021); 

- Anna Fotyga, Alexandr Vondra, Ryszard Antoni Legutko, Jan Zahradil, Jadwiga Wiśniewska, Roberts
Zīle, Veronika Vrecionová, Adam Bielan, Ruža Tomašić, Eugen Jurzyca, Dace Melbārde, Evžen
Tošenovský, Hermann Tertsch, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Witold Jan Waszczykowski и
Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно Русия, случаят с Алексей Навални,
увеличаване на военното присъствие по границата на Украйна и руското нападение в Чешката
република (2021/2642(RSP)) (B9-0252/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 29.4.2021 г. (изменения); точка 12 от протокола от
29.4.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 10 от протокола от 29.4.2021 г.
(изменения); точка 19 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателно гласуване).

11. Китайски контрасанкции срещу субекти от ЕС, членове на ЕП
и членове на парламенти (разискване)
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Китайски контрасанкции срещу
субекти от ЕС, членове на ЕП и членове на парламенти (2021/2644(RSP))

Josep Borrell Fontelles (заместник-председател на Комисията/върховен представител на Съюза
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност) направи изявление.

Изказаха се Antonio López-Istúriz White, от името на групата PPE, Raphaël Glucksmann, от
името на групата S&D, Илхан Кючюк, от името на групата Renew, Marco Campomenosi, от
името на групата ID, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Charlie Weimers, от
името на групата ECR, Emmanuel Maurel, от името на групата The Left, Fabio Massimo Castaldo,
независим член на ЕП, Željana Zovko, Maria Arena, María Soraya Rodríguez Ramos, Mara Bizzotto,
Hannah Neumann, Manu Pineda, Carles Puigdemont i Casamajó, Isabel Santos, Marie-Pierre
Vedrenne, Sara Matthieu, Evelyne Gebhardt, Katalin Cseh, Jordi Solé, Tonino Picula, Karin Karlsbro,
Francisco Guerreiro, Kathleen Van Brempt, Moritz Körner, Bernd Lange, Bernard Guetta, Inma
Rodríguez-Piñero и Evin Incir.
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Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията) от името на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност.

Предложенията за резолюция, които следва да бъдат внесени съгласно член 132, параграф 2 от
Правилника за дейността, ще бъдат обявени по-късно.
Разискването приключи.

Гласуване: по време на следващата месечна сесия.

12. Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия
(разискване)
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Пета годишнина от мирното
споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP))

Ylva Johansson (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 Leopoldo López Gil, от името на групата PPE, Javi López, от името на групата S&D,
Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата Renew, и Rosanna Conte, от името на групата ID.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Othmar KARAS
Заместник-председател

(Продължение на разискването: точка 14 от протокола от 28.4.2021 г.)

13. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването:

Цифрово зелено удостоверение  - граждани на Съюза ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация,
направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на
пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0130 - C9-0104/2021-
2021/0068(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.
Докладчик: Juan Fernando López Aguilar 

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0145)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 29)

Цифрово зелено удостоверение  - граждани на трети държави ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация,
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направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или
пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-
19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] -
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando
López Aguilar 

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЕ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0146)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 30)

Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен
статут на цифровите  дружества и евентуален европейски данък върху цифровите
технологии
Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР,
данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите
технологии [2021/2010(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчици:
Andreas Schwab и Martin Hlaváček (A9-0103/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0147)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 31)

Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите  на правовата държава в Малта
Предложение за резолюция B9-0219/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0148)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 32)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски парламент
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел I ‒ Европейски парламент [COM
(2020)0288 - C9-0221/2020 - 2020/2141(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Petri
Sarvamaa (A9-0044/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0165)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 49)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет
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Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел II – Европейски съвет и Съвет [COM
(2020)0288 - C9-0222/2020 - 2020/2142(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Pascal Durand (A9-0056/2021)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ИЗМЕНЕНИЯ

Вж. Приети текстове (P9_TA(2021)0166)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 50)

Парламентът пристъпи към окончателно гласуване по:

Многогодишен план за управление на червения тон в източната част на
Атлантическия океан и в Средиземно море ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на
Атлантическия океан и в Средиземно море, за изменение на регламенти (ЕО) № 1936/2001,
(ЕС) 2017/2107 и (ЕС) 2019/833 и за отмяна на Регламент (ЕС) 2016/1627 [COM(2019)0619 - C9-
0188/2019 - 2019/0272(COD)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Giuseppe Ferrandino
(A9-0149/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Прието с изменения (P9_TA(2021)142)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 26) 

Следователно първото четене в Европейския парламент е приключено.

Опазване на почвите
Предложение за резолюция B9-0221/2021

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA(2021)143)
(Приложение „Резултати от гласуването“, точка 27)

Изказвания

- Juan Fernando López Aguilar (докладчик) с искане следните въпроси да бъдат отнесени до
компетентната комисия за ново разглеждане в съответствие с член 59, параграф 4 от
Правилника за дейността: 

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на Съюза (COM(2021)0130 - C9-0104/2021-
2021/0068(COD)) - комисия LIBE;

- Цифрово зелено удостоверение - граждани на трети държави COM(2021)0140 - C9-0100/2021 –
2021/0071(COD)) - комисия LIBE.
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14. Пета годишнина от мирното споразумение в Колумбия
(продължeние на разискването)
Изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Пета годишнина от мирното
споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP))

(Начало на разискването: точка 12 от протокола от 28.4.2021 г.)

Изказаха се Jordi Solé, от името на групата Verts/ALE, Hermann Tertsch, от името на групата
ECR, Manu Pineda, от името на групата The Left, Francisco José Millán Mon, Maria-Manuel
Leitão-Marques, Jordi Cañas, Idoia Villanueva Ruiz, Juan Ignacio Zoido Álvarez, Isabel Santos, Javier
Nart, Pernando Barrena Arza, Ibán García Del Blanco, Massimiliano Smeriglio и Mónica Silvana
González.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията) от името на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 132, параграф 2 от Правилника за
дейността, за приключване на разискванията:

- Leopoldo López Gil, Sandra Kalniete, Esteban González Pons, Michael Gahler, Željana Zovko, Isabel
Wiseler-Lima, Francisco José Millán Mon, Gabriel Mato и Juan Ignacio Zoido Álvarez, от името на
групата PPE, относно петата годишнина от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643
(RSP)) (B9-0227/2021);

- Manu Pineda, от името на групата The Left, относно петата годишнина от мирното
споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0228/2021);

- Jordi Solé, Diana Riba i Giner, Ernest Urtasun, Hannah Neumann, Ignazio Corrao, Bronis Ropė,
Benoît Biteau и Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, относно петата годишнина
от мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0229/2021);

- Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin
Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries,
María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Dragoş Tudorache и Hilde
Vautmans, от името на групата Renew, относно петата годишнина от мирното споразумение в
Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0230/2021);

- Javi López и Marek Belka, от името на групата S&D, относно петата годишнина от мирното
споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0231/2021); 

- Anna Fotyga, Charlie Weimers, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Hermann Tertsch,
Assita Kanko и Veronika Vrecionová, от името на групата ECR, относно петата годишнина от
мирното споразумение в Колумбия (2021/2643(RSP)) (B9-0232/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 29.4.2021 г. (изменения); точка 12 от протокола от
29.4.2021 г. (окончателно гласуване).
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Обявяване на резултатите от гласуването: точка 10 от протокола от 29.4.2021 г.
(изменения); точка 19 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателно гласуване).

15. Отношенията между ЕС и Индия (разискване)
Доклад относно препоръка 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 отношенията между ЕС и Индия [2021/2023(INI)] -
Комисия по външни работи. Докладчик: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

Alviina Alametsä представи доклада.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията) от името на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност.

(Продължение на разискването: точка 17 от протокола от 28.4.2021 г.)

16. Второ гласуване
Парламентът пристъпи към окончателно гласуване на:

Цифрово зелено удостоверение  - граждани на Съюза ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация,
направен тест и преболедуване с цел улесняване на свободното движение по време на
пандемията от COVID-19 (Цифрово зелено удостоверение)  [COM(2021)0130 - C9-0104/2021-
2021/0068(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.
Докладчик: Juan Fernando López Aguilar ;

Цифрово зелено удостоверение  - граждани на трети държави ***I
Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
издаването, проверката и приемането на оперативно съвместими удостоверения за ваксинация,
направен тест и преболедуване на граждани на трети държави, които престояват законно или
пребивават законно на територията на държавите членки, по време на пандемията от COVID-
19 (Цифрово зелено удостоверение) [COM(2021)0140 - C9-0100/2021 - 2021/0071(COD)] -
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Juan Fernando
López Aguilar ;

Данъчно облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР, данъчен
статут на цифровите  дружества и евентуален европейски данък върху цифровите
технологии
Доклад относно данъчното облагане на цифровия сектор: преговори в рамките на ОИСР,
данъчен статут на цифровите дружества и евентуален европейски данък върху цифровите
технологии [2021/2010(INI)] Докладчици: Andreas Schwab и Martin Hlaváček (A9-0103/2021);

Убийството на Дафне Каруана Галиция и принципите  на правовата държава в Малта
Предложение за резолюция B9-0219/2021.
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Парламентът пристъпи към гласуване на измененията по:

Отношенията между ЕС и Индия
Доклад относно препоръка 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 отношенията между ЕС и Индия [2021/2023(INI)] -
Комисия по външни работи. Докладчик: Alviina Alametsä (A9-0124/2021).

Парламентът пристъпи към гласуване по третата партида изменения към предложенията за
резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета:

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Съд на Европейския съюз
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IV ‒ Съд на Европейския съюз [COM
(2020)0288 - C9-0223/2020 - 2020/2143(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ramona Strugariu (A9-0064/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Сметна палата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел V ‒ Сметна палата [COM(2020)0288
- C9-0224/2020 - 2020/2144(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Martina
Dlabajová (A9-0059/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски икономически и социален комитет
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VI – Европейски икономически и
социален комитет [COM(2020)0288 - C9-0225/2020 - 2020/2145(DEC)] - Комисия по бюджетен
контрол. Докладчик: Olivier Chastel (A9-0057/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Комитет  на регионите
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VII – Комитет на регионите [COM
(2020)0288 - C9-0226/2020 - 2020/2146(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Alin
Mituța (A9-0055/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски омбудсман
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел VIII ‒ Европейски омбудсман [COM
(2020)0288 - C9-0227/2020 - 2020/2147(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Olivier Chastel (A9-0065/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейски надзорен орган по защита на данните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
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на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по
защита на данните [COM(2020)0288 - C9-0228/2020 - 2020/2148(DEC)] - Комисия по бюджетен
контрол. Докладчик: Alin Mituța (A9-0067/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Европейска служба за външна дейност
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет
на Европейския съюз за финансовата 2019 година, раздел X ‒ Европейска служба за външна
дейност [COM(2020)0288 - C9-0229/2020 - 2020/2149(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Alin Mituța (A9-0063/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за основните  права
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2019 година [COM(2020)
0288 - C9-0232/2020 - 2020/2152(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Joachim
Stanisław Brudziński (A9-0086/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски център за мониторинг на наркотици и наркомании
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2019 година
[COM(2020)0288 - C9-0233/2020 - 2020/2153(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0087/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за околна среда
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция за околна среда за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0234/2020 - 2020/2154(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0080/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция по лекарствата
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0237/2020 - 2020/2157(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0073/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното
правосъдие  (Евроюст)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие
(до 12 декември 2019 г.: Евроюст) за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0238/2020
- 2020/2158(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-
0101/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
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Европейски орган за безопасност на храните
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 -
C9-0242/2020 - 2020/2162(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0097/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2019
година [COM(2020)0288 - C9-0243/2020 - 2020/2163(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0104/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за обучение  в областта на правоприлагането (CEPOL)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за
финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0246/2020 - 2020/2166(DEC)] - Комисия по
бюджетен контрол. Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0071/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за гранична и брегова охрана
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция за гранична и брегова охрана за финансовата 2019 година [COM(2020)
0288 - C9-0247/2020 - 2020/2167(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard
Czarnecki (A9-0081/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция за ГНСС
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0248/2020 -
2020/2168(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-
0074/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска агенция по химикали
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската агенция по химикали за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0250/2020
- 2020/2170(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-
0075/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането
(Европол)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол)
за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0252/2020 - 2020/2172(DEC)] - Комисия по
бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0096/2021);
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Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите  на енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия (до 4 юли
2019 г.: Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия) за финансовата 2019
година [COM(2020)0288 - C9-0257/2020 - 2020/2177(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Joachim Stanisław Brudziński (A9-0078/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Служба на ОЕРЕС) за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0258/2020 - 2020/2178(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0082/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейски институт за иновации и технологии
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 -
C9-0259/2020 - 2020/2179(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0076/2021)

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейска служба за подкрепа в областта на убежището
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейската служба за подкрепа в областта на убежището за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0260/2020 - 2020/2180(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Joachim Stanisław Brudziński (A9-0068/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Агенция на Европейския съюз за оперативното управление  на широкомащабни
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие  (eu-
LISA)
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни
информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за
финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0261/2020 - 2020/2181(DEC)] - Комисия по
бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0098/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Европейско съвместно предприятие  за „ITER“ и развитието  на термоядрената
енергия
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Европейското съвместно предприятие за „ITER“ и развитието на термоядрената енергия за
финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0262/2020 - 2020/2182(DEC)] - Комисия по
бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0110/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  SESAR

P9_PV(2021)04-28 PE 692.329 - 36

BG



Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие SESAR за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0263/2020
- 2020/2183(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-
0106/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  „Чисто небе  2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Чисто небе 2“ за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0264/2020 - 2020/2184(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0109/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  „Биотехнологични производства“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Биотехнологични производства“ за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0265/2020 - 2020/2185(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0105/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  „Инициатива за иновативни лекарства 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Инициатива за иновативни лекарства 2“ за финансовата 2019 година
[COM(2020)0288 - C9-0266/2020 - 2020/2186(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0113/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  „Горивни клетки и водород 2“
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ за финансовата 2019 година [COM
(2020)0288 - C9-0267/2020 - 2020/2187(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Ryszard Czarnecki (A9-0107/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  Shift2Rail
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие Shift2Rail за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-
0268/2020 - 2020/2188(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki
(A9-0111/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Съвместно предприятие  ECSEL
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
съвместното предприятие ECSEL за финансовата 2019 година [COM(2020)0288 - C9-0269/2020 -
2020/2189(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-
0108/2021);

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението  на бюджета за 2019 г.:
Общ бюджет на ЕС – Oсми, Девети, Десети и Единадесети ЕФР
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Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2019
година [COM(2020)0290 - C9-0270/2020 - 2020/2190(DEC)] - Комисия по бюджетен контрол.
Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0095/2021);

Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението  на
бюджета на агенциите  на Европейския съю за финансовата 2019 година: резултати от
дейността, финансово управление  и контрол
Доклад относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на
агенциите на Европейския съюз за финансовата 2019 година: резултати от дейността,
финансово управление и контрол [COM(2020)0288 - C9-0282/2020 - 2020/2194(DEC)] - Комисия
по бюджетен контрол. Докладчик: Ryszard Czarnecki (A9-0100/2021).

Гласуването ще продължи до 21.10 ч.

Пристъпи се към гласуване.

Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, четвъртък, 29 април 2021 г., в 9.00 ч.
(точка 2 от протокола от 29.4.2021 г.).

17. Отношенията между ЕС и Индия (продължeние на разискването)
Доклад относно препоръка 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 отношенията между ЕС и Индия [2021/2023(INI)] -
Комисия по външни работи. Докладчик: Alviina Alametsä (A9-0124/2021)

(Начало на разискването: точка 15 от протокола от 28.4.2021 г.)

Изказаха се David McAllister, от името на групата PPE, Katarina Barley, от името на групата
S&D, Klemen Grošelj, от името на групата Renew, Thierry Mariani, от името на групата ID, Bert-
Jan Ruissen, от името на групата ECR, Mick Wallace, от името на групата The Left, Michael
Gahler, Bernd Lange, Sandro Gozi, Lars Patrick Berg, Sandra Pereira, Paulo Rangel, Pedro Silva
Pereira и Marco Campomenosi.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията) от името на заместник-председателя на
Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 16 от протокола от 28.4.2021 г. (изменения); точка 12 от протокола
от 29.4.2021 г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 4 от протокола от 29.4.2021 г.
(изменения); точка 19 от протокола от 29.4.2021 г. (окончателно гласуване).

(Заседанието беше прекъснато в 20.26 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател
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18. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 20.45 ч.

19. Предотвратяване на разпространението на терористично
съдържание онлайн ***II (разискване)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно справянето с
разпространението на терористично съдържание онлайн [14308/1/2020 - C9-0113/2021 -
2018/0331(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи.
Докладчик: Patryk Jaki (A9-0133/2021)

Patryk Jaki представи препоръката за второ четене.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията).

Изказаха се Javier Zarzalejos, от името на групата PPE, Marina Kaljurand, от името на групата
S&D, Maite Pagazaurtundúa, от името на групата Renew, Nicolaus Fest, от името на групата ID,
Marcel Kolaja, от името на групата Verts/ALE, Joachim Stanisław Brudziński, от името на групата
ECR, Balázs Hidvéghi, независим член на ЕП, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar,
Fabienne Keller, Gilles Lebreton, Gwendoline Delbos-Corfield, Mislav Kolakušić, Geoffroy Didier и
Evin Incir.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Ewa KOPACZ
Заместник-председател

Изказаха се Moritz Körner, Maximilian Krah и Lukas Mandl.

Изказа се Ylva Johansson.

Разискването приключи.

Председателят съобщи, че в съответствие с членове 67 и 68 от Правилника за дейността не е
било внесено никакво предложение за отхвърляне или изменение на позицията на Съвета на
първо четене (14308/1/2020 - C9-0113/2021 - 2018/0331(COD)).

Във връзка с това позицията на Съвета се счита за одобрена.

Предложеният акт е приет (P9_TA(2021)0144).

(Приложение „Резултати от гласуванията“, точка 28)

20. Права и задължения на пътниците, използващи железопътен
транспорт ***II (разискване)
Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и
задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)
[12262/1/2020 - C9-0011/2021 - 2017/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик:
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Bogusław Liberadzki (A9-0045/2021)

Bogusław Liberadzki представи препоръката за второ четене.

Изказа се Ylva Johansson (член на Комисията).

Изказаха се Sven Schulze, от името на групата PPE, Johan Danielsson, от името на групата S&D,
José Ramón Bauzá Díaz, от името на групата Renew, Maximilian Krah, от името на групата ID,
Ciarán Cuffe, от името на групата Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba, от името на групата ECR,
João Ferreira, от името на групата The Left, Mario Furore, независим член на ЕП, Elżbieta
Katarzyna Łukacijewska, Evelyne Gebhardt, Izaskun Bilbao Barandica, Alessandra Basso, Jakop G.
Dalunde, Kosma Złotowski, Kateřina Konečná, Ádám Kósa, Seán Kelly, Isabel García Muñoz, Kim
Van Sparrentak, Ангел Джамбазки, Dorien Rookmaker, Loucas Fourlas, Maria Grapini, Stelios
Kympouropoulos, Петър Витанов и Miriam Lexmann.

Изказа се Ylva Johansson.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 29.4.2021 г. (изменения).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 10 от протокола от 29.4.2021 г.
(изменения).

21. Европейска гаранция за децата (разискване) 
Въпрос с искане за устен отговор O-000025/2021, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen
Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska и Sandra
Pereira, от името на комисията по заетост и социални въпроси, към Съвета: Европейска
гаранция за децата (B9-0012/2021)

Въпрос с искане за устен отговор O-000026/2021, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Eugen
Tomac, Brando Benifei, Dragoş Pîslaru, Elena Lizzi, Katrin Langensiepen, Elżbieta Rafalska и Sandra
Pereira, от името на комисията по заетост и социални въпроси, към Комисията: Европейска
гаранция за децата (B9-0013/2021)

Lucia Ďuriš Nicholsonová разви въпросите.

Ana Paula Zacarias (действащ председател на Съвета) и Nicolas Schmit (член на Комисията)
отговориха на въпросите.

Изказаха се Eugen Tomac, от името на групата PPE, Brando Benifei, от името на групата S&D,
Sylvie Brunet, от името на групата Renew, Catherine Griset, от името на групата ID, Katrin
Langensiepen, от името на групата Verts/ALE, Beata Szydło, от името на групата ECR, Sandra
Pereira, от името на групата The Left, Chiara Gemma, независим член на ЕП, Dennis Radtke,
Agnes Jongerius, Атидже Алиева-Вели, Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop, Loucas Fourlas,
Heléne Fritzon, Margarita de la Pisa Carrión, Leila Chaibi, Cindy Franssen, Manuel Pizarro, Ангел
Джамбазки, Gabriele Bischoff и Alicia Homs Ginel.

Изказаха се Nicolas Schmit и Ana Paula Zacarias.
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Предложение за резолюция, внесено съгласно член 136, параграф 5 от Правилника за
дейността, за приключване на разискванията:

- Lucia Ďuriš Nicholsonová, от името на комисията EMPL, относно Европейската гаранция за
децата (2021/2605(RSP)) (B9-0220/2021).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 29.4.2021 г г. (изменения); точка 12 от протокола от
29.4.2021 г г. (окончателно гласуване).

Обявяване на резултатите от гласуването: точка 10 от протокола от 29.4.2021 г г. (изменения);
точка 19 от протокола от 29.4.2021 г г. (окончателно гласуване).

22. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека,
демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на
внесените предложения за резолюции)
Следните членове на Парламента или политически групи са представили искания, внесени в
съответствие с член 144 от Правилника за дейността, за организиране на такова разискване на
следните предложения за резолюция:
I. Пандемията от COVID-19 в Латинска Америка (2021/2645(RSP))

- Miguel Urbán Crespo, от името на групата The Left, относно пандемията от COVID-19 в
Латинска Америка (B9-0238/2021);

- Željana Zovko, José Manuel Fernandes, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister,
Michael Gahler, Gabriel Mato, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und
Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter
Pollák, Christian Sagartz, Magdalena Adamowicz, Benoît Lutgen, Adam Jarubas, Janina Ochojska,
Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis
Meimarakis, Stanislav Polčák, Ioan-Rareş Bogdan, Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz
White, Ева Майдел, Vladimír Bilčík и Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, относно
пандемията от COVID-19 в Латинска Америка (B9-0239/2021); 

- Anna Cavazzini, Ignazio Corrao, Francisco Guerreiro, Yannick Jadot, Sara Matthieu, Hannah
Neumann, Manuela Ripa, Michèle Rivasi, Mounir Satouri, Jordi Solé и Ernest Urtasun, от името на
групата Verts/ALE, относно пандемията от COVID-19 в Латинска Америка (B9-0240/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos и Maria-Manuel Leitão-Marques, от името на групата S&D, относно
пандемията от COVID-19 в Латинска Америка (B9-0241/2021);

- Jordi Cañas, Dita Charanzová, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Olivier Chastel, Klemen Grošelj,
Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș
Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță,
Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно
пандемията от COVID-19 в Латинска Америка (B9-0242/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Rafalska, Ryszard Czarnecki, Hermann Tertsch, Ryszard Antoni
Legutko, Ангел Джамбазки, Assita Kanko, Carlo Fidanza, Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský,
Valdemar Tomaševski, Raffaele Fitto, Bogdan Rzońca, Joanna Kopcińska и Witold Jan
Waszczykowski, от името на групата ECR, относно пандемията от COVID-19 в Латинска
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Америка (B9-0243/2021).

II. Боливия и арестуването на бившия президент Янине Анес и други длъжностни
лица (2021/2646(RSP))

- Željana Zovko, Leopoldo López Gil, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Gabriel
Mato, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża Thun und
Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš Zdechovský, Peter
Pollák, Christian Sagartz, OJanina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances Fitzgerald, CLefteris
Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák, Loucas Fourlas, Jiří
Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Ева Майдел, Vladimír Bilčík и Michaela
Šojdrová, от името на групата PPE, относно Боливия и арестуването на бившия президент
Янине Анес и други длъжностни лица (B9-0244/2021);

- Marisa Matias и Manu Pineda, от името на групата The Left, относно Боливия и арестуването
на бившия президент Янине Анес и други длъжностни лица (B9-0245/2021); 

- Jordi Solé, Mounir Satouri, Bronis Ropė, Hannah Neumann, Benoît Biteau и Francisco Guerreiro, от
името на групата Verts/ALE, относно положението с правата на човека в Боливия и
арестуването на бившия президент Янине Анес и други длъжностни лица (B9-0246/2021);

- Marek Belka, Isabel Santos и Javi López, от името на групата S&D, относно Боливия и
арестуването на бившия президент Янине Анес и други длъжностни лица (B9-0247/2021);

- José Ramón Bauzá Díaz, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Dita Charanzová, Olivier Chastel,
Klemen Grošelj, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior, Javier Nart, Urmas Paet, Dragoș
Pîslaru, Frédérique Ries, Michal Šimečka, Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и
Hilde Vautmans, от името на групата Renew, относно Боливия и арестуването на бившия
президент Янине Анес и други длъжностни лица (B9-0248/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Elżbieta Kruk, Alexandr Vondra, Ангел Джамбазки, Ryszard Antoni
Legutko, Hermann Tertsch, Ruža Tomašić, Joanna Kopcińska, Veronika Vrecionová, Raffaele Fitto,
Jadwiga Wiśniewska, Evžen Tošenovský, Adam Bielan, Carlo Fidanza, Charlie Weimers, Bogdan
Rzońca, Elżbieta Rafalska, Assita Kanko, Ryszard Czarnecki, Valdemar Tomaševski и Witold Jan
Waszczykowski, от името на групата ECR, относно Боливия и арестуването на бившия
президент Янине Анес и други длъжностни лица (B9-0249/2021).

III. Законите за богохулството в Пакистан, и по-специално случаят на Шагуфта
Каусар и Шафкат Емануел (2021/2647(RSP))

- Jaak Madison, Lars Patrick Berg, Thierry Mariani, Harald Vilimsky, Gerolf Annemans и Filip De
Man, от името на групата ID, относно законите за богохулството в Пакистан, и по-специално
случая на Шагуфта Каусар и Шафкат Емануел (B9-0253/2021);

- Emmanuel Maurel, от името на групата The Left, относно законите за богохулството в
Пакистан, и по-специално случая на Шагуфта Каусар и Шафкат Емануел (B9-0254/2021);

- Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Rosa D'Amato, Ignazio Corrao, Bronis Ropė, Yannick Jadot,
Ernest Urtasun и Francisco Guerreiro, от името на групата Verts/ALE, относно законите за
богохулството в Пакистан, и по-специално случая на Шагуфта Каусар и Шафкат Емануел (B9-
0255/2021);
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- Marek Belka, Isabel Santos и Evin Incir, от името на групата S&D, относно законите за
богохулството в Пакистан, и по-специално случая на Шагуфта Каусар и Шафкат Емануел (B9-
0256/2021);

- Ulrike Müller, Petras Auštrevičius, Malik Azmani, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová,
Olivier Chastel, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Karin Karlsbro, Илхан Кючюк, Karen Melchior,
Urmas Paet, Dragoș Pîslaru, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Michal Šimečka,
Nicolae Ştefănuță, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache и Hilde Vautmans, от името на групата
Renew, относно законите за богохулството в Пакистан, и по-специално случая на Шагуфта
Каусар и Шафкат Емануел (B9-0257/2021);

- Željana Zovko, Peter van Dalen, Isabel Wiseler-Lima, David McAllister, Michael Gahler, Sandra
Kalniete, György Hölvényi, Sara Skyttedal, Miriam Lexmann, Loránt Vincze, Krzysztof Hetman, Róża
Thun und Hohenstein, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, David Lega, Romana Tomc, Tomáš
Zdechovský, Peter Pollák, Christian Sagartz, Adam Jarubas, Janina Ochojska, Ivan Štefanec, Frances
Fitzgerald, Lefteris Christoforou, Inese Vaidere, Paulo Rangel, Vangelis Meimarakis, Stanislav Polčák,
Loucas Fourlas, Jiří Pospíšil, Antonio López-Istúriz White, Luděk Niedermayer, Ева Майдел, Vladimír
Bilčík, Tom Vandenkendelaere и Michaela Šojdrová, от името на групата PPE, относно законите за
богохулството в Пакистан, и по-специално случая на Шагуфта Каусар и Шафкат Емануел (B9-
0258/2021);

- Anna Fotyga, Karol Karski, Charlie Weimers, Bert-Jan Ruissen, Elżbieta Kruk, Ангел Джамбазки,
Ryszard Antoni Legutko, Jadwiga Wiśniewska, Adam Bielan, Assita Kanko, Raffaele Fitto, Evžen
Tošenovský, Valdemar Tomaševski, Bogdan Rzońca, Ryszard Czarnecki, Witold Jan Waszczykowski и
Carlo Fidanza, от името на групата ECR, относно законите за богохулството в Пакистан, и по-
специално случая на Шагуфта Каусар и Шафкат Емануел (B9-0259/2021).

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 171 от Правилника за дейността.

23. Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността)
На Парламента бяха предадени следните проекти на мерки за изпълнение, свързани с
процедурата по регулиране с контрол:

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и ІV към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от циклоксидим, мепикват, Metschnikowia fructicola, щам NRRL
Y-27328, и прохексадион във или върху определени продукти (D063880/09 - 2021/2615(RPS) -
срок: 24 май 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложения III, V, VII и IX към Регламент (ЕО) №
999/2001 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на генотипа на
положителни случаи на ТСЕ при кози, определянето на възрастта при овце и кози, мерките,
приложими в стадо с нетипична скрейпи, и условията за внос на продукти с произход от говеда,
овце и кози (D069878/03 - 2021/2621(RPS) - срок: 1 юли 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и V към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от клетодим, дазомет, хекситиазокс, метам и сетоксидим във
или върху определени продукти (D070117/04 - 2021/2629(RPS) - срок: 16 юни 2021 г.)
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Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005
на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на
остатъчни вещества от аметоктрадин, биксафен, феназахин, спинеторам, тефлутрин и
тиенкарбазон-метил във или върху определени продукти (D070119/04 - 2021/2636(RPS) - срок:
21 юни 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложения II, III и IV към Регламент (ЕО) №
396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите
граници на остатъчни вещества от 24-епибрасинолид, екстракт от луковици от Allium cepa L.,
цифлуметофен, флудиоксонил, флуроксипир, натриев 5-нитрогваиаколат, натриев o-нитрофенолат
и натриев p-нитрофенолат във или върху определени продукти (D071791/03 - 2021/2650(RPS) -
срок: 22 юни 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1881/2006 по отношение на
максимално допустимите количества олово в някои храни (D071844/04 - 2021/2659(RPS) - срок:
23 юли 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на полиоли в някои
нискоенергийни сладкарски изделия (D072048/03 - 2021/2631(RPS) - срок: 20 юни 2021 г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI;

- Регламент на Комисията за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на
Европейския парламент и на Съвета и на приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 на
Комисията по отношение на стевиолови гликозиди (E 960) и ребаудиозид М, получени чрез
ензимна модификация на гликозиди от стевия (D072115/03 - 2021/2660(RPS) - срок: 22 юни 2021
г.)
Разглеждане в комисия: водеща: ENVI.

24. Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за
дейността)
Проекти на делегирани актове, предадени на Парламента:

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) №
853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни
правила за храните от животински произход (C(2021)00199 - 2021/2626(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2008 относно
разглеждането на промените в условията на разрешенията за търговия с лекарствени продукти
за хуманна употреба и ветеринарни лекарствени продукти (C(2021)01603 - 2021/2616(DEA))

P9_PV(2021)04-28 PE 692.329 - 44

BG



Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 март 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/124 на
Комисията по отношение на приложение към документа „Мерки за опазване и изпълнение“ на
NAFO (C(2021)01758 - 2021/2614(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 март 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: PECH

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2020/689 за
допълнение на Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета по отношение
на правилата за надзор, програмите за ликвидиране и статута „свободен от болест“ за някои
болести от списъка и нововъзникващи болести (C(2021)01784 - 2021/2613(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 март 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

подпомагаща: ENVI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за определяне на
методиката, която органите за преструктуриране да използват за оценка на изискването,
посочено в член 104а от Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, и на
комбинираното изискване за буфер за субектите за преструктуриране на консолидираното
равнище на групата за преструктуриране, когато тези изисквания не се прилагат по отношение
на групата за преструктуриране съгласно посочената директива (C(2021)01794 - 2021/2619
(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 26 март 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 1003/2013 и
Делегиран регламент (ЕС) 2019/360 по отношение на годишните надзорни такси за 2021 г.,
начислени от Европейския орган за ценни книжа и пазари на регистрите на трансакции (C(2021)
01874 - 2021/2617(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 24 март 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON
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- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2013/36/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти, с които се
установяват критериите за определяне на управленската отговорност, контролните функции,
съществените стопански единици и значителното въздействие върху рисковия профил на
съществена стопанска единица, и за установяване на критерии за определяне на служителите
или категориите служители, чиито професионални дейности имат въздействие върху рисковия
профил на институцията, съпоставимо с това на служителите или категориите служители,
посочени в член 92, параграф 3 от същата директива (C(2021)01906 - 2021/2618(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 25 март 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1139 на
Европейския парламент и на Съвета с цел актуализиране на позоваванията на разпоредбите на
Чикагската конвенция (C(2021)02102 - 2021/2623(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) № 748/2012 по
отношение на актуализирането на позоваванията на изискванията за опазване на околната
среда (C(2021)02104 - 2021/2624(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 7 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: TRAN

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на образеца на сертификата, удостоверяващ
съответствие с правилата за биологично производство (C(2021)02360 - 2021/2625(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 12 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) №
1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и на приложения II и III към Регламент (ЕС)
№ 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (C(2021)02486 - 2021/2628(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 15 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: AGRI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/127 по
отношение на изискванията относно пестицидите в храните за кърмачета и преходните храни (C
(2021)02525 - 2021/2634(DEA))
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Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/128 по
отношение на изискванията относно пестицидите в храните за специални медицински цели,
разработени да задоволяват хранителните потребности на кърмачетата и малките деца (C
(2021)02527 - 2021/2635(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 16 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за допълване на Регламент (ЕС) 2019/2144 на
Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно средствата
за инсталиране на блокиращо устройство при употреба на алкохол в моторни превозни средства
и за изменение на приложение II към посочения регламент (C(2021)02563 - 2021/2630(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 19 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегирана директива на Комисията за изменение на Делегирана директива (ЕС) 2017/593 по
отношение на включването на факторите на устойчивост към задълженията във връзка с
управлението на продуктите (C(2021)02612 - 2021/2638(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/2358 и
Делегиран регламент (ЕС) 2017/2359 по отношение на включването на факторите на
устойчивост, рисковете за устойчивостта и предпочитанията във връзка с устойчивостта в
изискванията към застрахователните дружества и разпространителите на застрахователни
продукти във връзка с контрола и управлението на продуктите и в правилата за етичност и за
инвестиционни съвети за основаващите се на застраховане инвестиционни продукти (C(2021)
02614 - 2021/2639(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) № 231/2013 по
отношение на рисковете за устойчивостта и факторите на устойчивост, които трябва да бъдат
взимани предвид от лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (C(2021)02615 -
2021/2648(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 април 2021 г.
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Разглеждане в комисия: водеща: ECON;

подпомагаща: JURI (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 по
отношение на включването на факторите на устойчивост, рисковете за устойчивостта и
предпочитанията във връзка с устойчивостта в някои организационни изисквания към
инвестиционните посредници и в някои условия за извършване на дейност от тях (C(2021)02616
- 2021/2651(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегирана директива на Комисията за изменение на Директива 2010/43/ЕС по отношение на
рисковете за устойчивостта и факторите на устойчивост, които трябва да бъдат взимани
предвид при предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК)
(C(2021)02617 - 2021/2637(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за поправка на Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 за
допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните
посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (C(2021)02618 -
2021/2652(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕС) 2019/787 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на разпоредбите за етикетиране на блендовете (C(2021)
02621 - 2021/2640(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 21 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2015/35 по
отношение на включването на рисковете за устойчивостта в системата на управление на
застрахователните и презастрахователните предприятия (C(2021)02628 - 2021/2649(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 21 април 2021 г.
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Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2021/523 на
Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на инвестиционните насоки за фонд
InvestEU (C(2021)02633 - 2021/2627(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 14 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, ECON

подпомагаща: ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE (член 57 от Правилника за
дейността), TRAN (член 57 от Правилника за дейността)

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС) 2019/2144 на
Европейския парламент и на Съвета чрез определяне на подробни правила относно
специфичните процедури за изпитване и техническите изисквания за одобряване на типа на
моторни превозни средства по отношение на системите им за предупреждение за сънливостта
и вниманието на водача и за изменение на Приложение II към посочения регламент (C(2021)
02639 - 2021/2661(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 23 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: IMCO

- Делегиран регламент на Комисията за допълнение на Директива 2014/59/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета с регулаторните технически стандарти за определяне на съдържанието
на договорните клаузи, с които се признават правомощия за спиране във връзка с
преструктурирането (C(2021)02656 - 2021/2655(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 3 месеца, считано от датата на получаване на 22 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ECON

- Делегиран регламент на Комисията за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2019/624 по
отношение на сертифицирането в случай на клане в стопанството на произход (C(2021)02703 -
2021/2663(DEA))

Срок за внасяне на възражения: 2 месеца, считано от датата на получаване на 26 април 2021 г.

Разглеждане в комисия: водеща: ENVI

подпомагаща: AGRI (член 57 от Правилника за дейността)

25. Внасяне на документи
Внесени са следните документи

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 03/2021 - Раздел III - Комисия (N9-
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0006/2021 - C9-0122/2021 - 2021/2027(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 05/2021 – Раздел III – Комисия (N9-
0007/2021 - C9-0123/2021 - 2021/2028(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Искане за трансфер на бюджетни кредити № 1/2021 - Раздел VIII - Европейски омбудсман
(N9-0008/2021 - C9-0125/2021 - 2021/2029(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Искане за трансфер на бюджетни кредити INF 2/2021 - Европейски икономически и социален
комитет (N9-0009/2021 - C9-0126/2021 - 2021/2031(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 04/2021 - Раздел III - Комисия (N9-
0010/2021 - C9-0128/2021 - 2021/2032(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити INF 1/2021 - ЕСВД (N9-0011/2021 - C9-
0129/2021 - 2021/2033(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 06/2021 - Раздел III - Комисия (N9-
0012/2021 - C9-0157/2021 - 2021/2044(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 07/2021 - Раздел III - Комисия (N9-
0013/2021 - C9-0158/2021 - 2021/2045(GBD))
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG

26. Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета
В съответствие с член  29, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши
да одобри трансферите на бюджетни кредити INF 1/2021 - Раздел X - ЕСВД и INF 2/2021 -
Раздел VI - Европейски икономически и социален комитет.

В съответствие с член 29 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши да одобри
трансфер на бюджетни кредити № 1/2021 - Раздел VIII - Европейски омбудсман.

В съответствие с член  31, параграф 1 от Финансовия регламент комисията по бюджети реши
да одобри трансферите на бюджетни кредити на Европейската комисия DEC 01/2021, DEC
03/2021 и DEC 05/2021 - Раздел III - Комисия.

27. Обяснения на вот
Писмени обяснения на вот: 

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на
страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.

P9_PV(2021)04-28 PE 692.329 - 50

BG



По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.

28. Поправки на вот и намерения за гласуване
Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от
поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на
интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не променят
резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната
парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за
гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на
ЕС.

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

30. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 23.44 ч.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Генерален секретар Председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

28.4.2021

Присъстващи:

Adamowicz Magdalena, Адемов Асим, Adinolfi Isabella, Adinolfi Matteo, Agius Saliba Alex, Aguilera
Clara, Александров Йорданов Александър, Alfonsi François, Алиева-Вели Атидже, Anderson
Christine,  Andresen  Rasmus,  Andrews  Barry,  Andrieu  Eric,  Androulakis  Nikos,  Angel  Marc,
Annemans Gerolf, Ansip Andrus, Arena Maria, Arias Echeverría Pablo, Arłukowicz Bartosz, Arvanitis
Konstantinos, Aubry Manon, Auštrevičius Petras,  Azmani Malik, Baldassarre  Simona, Balt Marek
Paweł, Bardella Jordan, Barley Katarina, Barrena Arza Pernando, Bartolo Pietro, Băsescu Traian,
Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beer Nicola, Beghin Tiziana,
Belka Marek, Bellamy François-Xavier, Benea Adrian-Dragoş, Benifei Brando, Benjumea Benjumea
Isabel, Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bernhuber Alexander,
Biedroń Robert, Bielan Adam, Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun, Bischoff Gabriele, Bizzotto
Mara, Blaga Vasile, Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bogovič Franc, Bonafè Simona, Borchia
Paolo, Borzan Biljana, Botenga Marc, Botoş Vlad-Marius, Boyer  Gilles, Brglez Milan, Brudziński
Joachim Stanisław, Brunet Sylvie, Buchheit Markus, Buda Daniel, Bullmann Udo, Burkhardt Delara,
Buşoi Cristian-Silviu, Bütikofer Reinhard, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême
Damien, Caroppo Andrea, Carvalhais Isabel, Carvalho Maria da Graça, Casanova Massimo, Caspary
Daniel, Castaldo Fabio Massimo, del Castillo Vera Pilar, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna, Cerdas
Sara,  Chahim Mohammed,  Chaibi Leila,  Charanzová  Dita,  Chastel  Olivier,  Christensen  Asger,
Christoforou Lefteris, Cimoszewicz Włodzimierz, Clune Deirdre, Colin-Oesterlé  Nathalie, Comín i
Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Cormand David, Corrao Ignazio, Cozzolino Andrea, Crețu Corina,
Cseh Katalin, Cuffe Ciarán, Cutajar Josianne, Czarnecki Ryszard, van Dalen Peter, Dalunde Jakop G.,
Daly Clare, D'Amato Rosa,  Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De  Castro Paolo,
Decerle  Jérémy, Delbos-Corfield Gwendoline, De  Man Filip, De  Meo Salvatore, Demirel Özlem,
Didier Geoffroy, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca, Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda
Jarosław,  Düpont  Lena,  Durá  Ferrandis  Estrella,  Durand  Pascal,  Ďuriš  Nicholsonová  Lucia,
Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eroglu Engin, Ertug Ismail, Estaràs Ferragut Rosa, Evren Agnès,
Fajon Tanja, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus, Fernandes José Manuel, Fernández
Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Ferreira João, Fest Nicolaus, Fidanza Carlo, Fiocchi Pietro,
Flego Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franssen Cindy, Franz Romeo, Fritzon Heléne,
Fuglsang Niels, Furore Mario, Gahler Michael, Gálvez Muñoz Lina, Gamon Claudia, Gancia Gianna,
García Del Blanco Ibán, García-Margallo y Marfil José Manuel, García Muñoz Isabel, Gardiazabal
Rubial Eider, Garicano Luis, Gebhardt Evelyne, Geier Jens, Gemma Chiara, Georgiou Giorgos, Geuking
Helmut, Gheorghe Vlad, Giarrusso Dino, Gieseke Jens, Glavak Sunčana, Glück Andreas, Glucksmann
Raphaël, Goerens  Charles,  González Mónica  Silvana, González Casares  Nicolás, González Pons
Esteban, Gozi Sandro, de Graaff Marcel, Grant Valentino, Griset Catherine, Groothuis Bart, Grošelj
Klemen,  Grudler  Christophe,  Gruffat  Claude,  Gualmini Elisabetta,  Guerreiro  Francisco,  Guetta
Bernard, Guillaume Sylvie, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Haider
Roman, Hajšel Robert, Hakkarainen Teuvo, Hansen  Christophe, Häusling Martin, Hautala  Heidi,
Hayer Valérie, Heide Hannes, Heinäluoma Eero, Herbst Niclas, Herzberger-Fofana Pierrette, Hetman
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Krzysztof, Hidvéghi Balázs, Hlaváček  Martin, Hohlmeier  Monika, Hojsík Martin, Holmgren Pär,
Hölvényi György, Homs Ginel Alicia, Hoogeveen Michiel, Hortefeux Brice, Христов Иво, Huhtasaari
Laura, Ijabs Ivars, Incir Evin, in 't  Veld Sophia, Jahr Peter, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jamet
France,  Jongerius  Agnes,  Juknevičienė  Rasa,  Jurgiel Krzysztof, Juvin Herve,  Kaljurand Marina,
Kammerevert Petra, Кънев Радан, Kanko Assita, Karas Othmar, Karleskind Pierre, Karlsbro Karin,
Kefalogiannis Manolis, Kelleher Billy, Kelly Seán, Kempa Beata,  Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-
Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter,  Kohut Łukasz, Kolaja Marcel, Kolakušić Mislav, Konečná
Kateřina, Konstantinou Athanasios, Kopacz Ewa, Kopcińska Joanna, Körner  Moritz, Kósa  Ádám,
Kouloglou  Stelios,  Kountoura  Elena,  Kovařík  Ondřej,  Ковачев  Андрей,  Krah  Maximilian,
Krasnodębski Zdzisław, Krehl Constanze, Kubilius Andrius, Kuhnke Alice, Kuhs Joachim, Kuźmiuk
Zbigniew, Kympouropoulos Stelios, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagodinsky Sergey, Lalucq
Aurore, Lange Bernd, de Lange Esther, Langensiepen Katrin, Laporte Hélène, Larrouturou Pierre,
Lebreton  Gilles,  Leitão-Marques  Maria-Manuel,  Lenaers  Jeroen,  Lexmann  Miriam,  Liberadzki
Bogusław, Liese  Peter,  Limmer Sylvia, Lins Norbert,  Lizzi Elena, Loiseau Nathalie, Løkkegaard
Morten, López Javi, López Aguilar Juan Fernando, López Gil Leopoldo, López-Istúriz White Antonio,
Luena César, Łukacijewska Elżbieta Katarzyna, Lutgen Benoît, McAllister David, MacManus Chris,
Madison Jaak,  Majorino Pierfrancesco,  Maldeikienė  Aušra,  Maldonado López Adriana,  Manders
Antonius, Mandl Lukas, Markey Colm, Marques Pedro, Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato
Gabriel, Matthieu Sara, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek Beata, Mebarek Nora, Meimarakis
Vangelis, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Metz Tilly, Meuthen Jörg, Michels Martina, Mikser Sven,
Milazzo Giuseppe, Millán Mon Francisco José, Miller Leszek, Mituța Alin, Molnár Csaba, Montserrat
Dolors, Morano Nadine, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra, Możdżanowska Andżelika Anna,
Müller Ulrike, Mureşan Siegfried, Nagtegaal Caroline, Nart Javier, Neumann Hannah, Neuser Norbert,
Niebler Angelika, Nienaß Niklas, Niinistö Ville, Noichl Maria, Новаков Андрей, Oetjen Jan-Christoph,
Olivier Philippe, Omarjee  Younous, O'Sullivan Grace,  Paet  Urmas,  Pagazaurtundúa Maite, Panza
Alessandro, Papadakis Demetris, Papadimoulis Dimitrios, Pedicini Piernicola, Peksa Mikuláš, Pelletier
Anne-Sophie, Пенкова Цветелина, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Peter-Hansen Kira Marie, Petersen
Morten, Picierno Pina,  Picula  Tonino, Pieper  Markus, Pignedoli Sabrina, Pineda  Manu, Pirbakas
Maxette, de la Pisa Carrión Margarita, Pizarro Manuel, Polčák Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols
Clara,  Poręba  Tomasz  Piotr,  Pospíšil  Jiří,  Procaccini  Nicola,  Puigdemont  i  Casamajó  Carles,
Radačovský Miroslav, Radtke  Dennis, Rafalska  Elżbieta, Rangel Paulo, Regimenti Luisa, Regner
Evelyn, Rego Sira, Reil Guido, Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio
Maria, Ripa Manuela, Riquet Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rodríguez Ramos
María Soraya, Rónai Sándor, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Roose
Caroline, Ros Sempere Marcos, Ruissen Bert-Jan, Ruiz Devesa Domènec, Rzońca Bogdan, Sagartz
Christian, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Sander Anne, Santos Isabel, Sardone Silvia,
Sarvamaa Petri, Saryusz-Wolski Jacek, Sassoli David Maria, Satouri Mounir, Schaldemose Christel,
Schieder  Andreas,  Schmiedtbauer  Simone, Scholz Helmut, Schreinemacher  Liesje, Schulze Sven,
Schuster  Joachim, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Séjourné Stéphane, Sidl Günther, Silva Pereira
Pedro, Šimečka Michal, Simon Sven, Sippel Birgit, Sofo Vincenzo, Šojdrová Michaela, Sokol Tomislav,
Solé Jordi, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Stancanelli Raffaele, Štefanec  Ivan,
Ştefănuță  Nicolae,  Stegrud  Jessica,  Strik  Tineke,  Strugariu Ramona,  Szydło Beata,  Tang  Paul,
Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tardino Annalisa, Tax Vera, Terheş Cristian, Terras Riho, Tertsch
Hermann, Thaler Barbara, Tobé Tomas, Tobiszowski Grzegorz, Toia Patrizia, Tolleret Irène, Tomac
Eugen, Toom Yana,  Torvalds  Nils, Tóth Edina, Tovaglieri Isabella, Trócsányi László, Tudorache
Dragoş, Tudose  Mihai, Ujhelyi István, Urbán Crespo Miguel, Urtasun Ernest, Ušakovs Nils, Van
Brempt  Kathleen,  Vandendriessche  Tom,  Vandenkendelaere  Tom,  Van  Overtveldt  Johan,  Van
Sparrentak Kim, Vedrenne Marie-Pierre, Verhofstadt Guy, Vilimsky Harald, Villanueva Ruiz Idoia,
Vincze Loránt, Vind Marianne, Virkkunen Henna, Витанов Петър, Vollath Bettina, Von Cramon-
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Taubadel Viola, Voss  Axel, Vuolo Lucia, Vázquez Lázara  Adrián, Waitz Thomas, Wallace  Mick,
Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers  Charlie, Weiss Pernille,
Wieland Rainer, Wiesner Emma, Wiezik Michal, Winkler Iuliu, Winzig Angelika, Wiseler-Lima Isabel,
Wiśniewska  Jadwiga,  Wölken  Tiemo,  Yon-Courtin  Stéphanie,  Йончева  Елена,  Zacharopoulou
Chrysoula, Zalewska Anna, Zambelli Stefania, Zarzalejos Javier, Ždanoka Tatjana, Zdechovský Tomáš,
Zimniok Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Beňová Monika, Berlusconi Silvio, Joveva Irena, Kokalari Arba, Майдел Ева, Skyttedal Sara

⁂

Във връзка с  пандемията от COVID-19 беше въведена система  за дистанционно гласуване
(вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004 г.
относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове на
ЕП са посочени в документа „Резултати от поименните гласувания“, приложен към настоящия
протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента. 
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