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Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

ENVI_PV(2007)0226_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 26 февруари 2007 г., 15.00-18.30 ч.

27 февруари 2007 г., 9.00 -12.30 ч. и 15.00-18.30 ч.
и 28 февруари 2007 г.,  9.00-12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието бе открито в 15.15 ч., понеделник, 26 февруари 2007 г., под 
председателството на Miroslav Ouzký (председател).

1. Приемане на дневен ред ENVI_OJ (2007)0226v01-00

Дневният ред бе приет във вида в който е отразен в настоящия протокол.

2. Съобщения на председателя

Председателят съобщи на членовете, че не може да бъде предоставен устен 
превод на български език поради липсата на апаратура в кабината за превод в 
тази заседателна зала. Председателят взе решение да адресира този въпрос в 
писмо до председателя на Европейския Парламент.

Председателят съобщи на членовете, че снимачен екип ще заснеме на 27 
февруари вечерта присъствието на г-жа Jakab, директор на Европейския център 
за профилактика и контрол върху заболяванията (филмът ще бъде заснет за 
нуждите на центъра), също така на 27-ми вечерта снимачен екип на Франция 3 
Ouest ще заснеме г-н Guellec, член на ЕП.

Председателят съобщи на членовете, че крайният срок за назначаване на двамата 
независими представители на Парламента, избрани от борда на директорите на 
Европейската агенция за химически продукти в Хелзинки, е изтекъл на 26 
февруари, 18.00 ч. 
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3. Одобряване на протоколи от заседанията на:

22-23 януари 2007 г. PE 384.408v01-00

1 февруари 2007 г. PE 384.529v02-00

3.1 Поправка на протоколи от 1 февруари 2007 г.

Г-н Adamou подчерта, че е присъствал на учредителното събрание на 1 февруари 
2007 г. 

4. Пестицидите - продължение на предишната размяна на мнения

Размяна на мнения по точки 4.1, 4.2 и 4.3 беше прекъсната на последното 
заседание на комисията на 30 януари 2007 г. и беше подновена на настоящото 
заседание.

4.1 Тематична стратегия за устойчиво използване на пестициди

ENVI/6/44530 - 2007/2006(INI) COM(2006)0372

Докладчик: Irena Belohorská (NI)

- втора размяна на мнения

Програма: - краен срок за внасяне на изменения: 17 април 2007 г., 12.00 ч.
- Приемане в комисията: 5 юни 2007 г.
- Разглеждане в сесия: септември 2007 г.

Водеща комисия: ENVI F -Irena Belohorská (NI)
Становище: AGRI A - Michl Ebner (EPP-ED) PE384.426 v01-00

4.2 Рамкова директива за устойчиво използване на пестициди

ENVI/6/39583 - ***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 - C6-0246/2006

Докладчик: Christa Klaß (EPP-ED)

- втора размяна на мнения

Водеща комисия: ENVI F* -Christa Klaß (EPP-ED)

Становище: ITRE A - Dorette Corbey (PSE) PE382.627 v01-00
AGRI A* - Michl Ebner (EPP-ED) PE378.875 v01-00

Програма: - Краен срок за внасяне на изменения: 17 април 2007 г., 12.00 ч.
- Приемане в комисията: 5 юни 2007
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- Разглеждане в сесия: септември 2007 г.

4.3 Пускане на пазара на продукти за растителна защита

ENVI/6/39586 - ***I   2006/0136(COD) COM(2006)0388 - C6-0245/2006

Докладчик: Hiltrud Breyer (Verts/ALE)

- втора размяна на мнения

Водеща комисия: ENVI F* - Hiltrud Breyer (Verts/ALE)

Становище: ITRE A - Dorette Corbey (PSE) PE382.540 v01-00
IMCO A - Anja Weisgerber (EPP-ED) PE382.584 v02-00
AGRI A* - Kyösti Virrankoski (ALDE) PE382.298 v02-00

Изказаха се: Chris Davies, Anja Weisgerber, Dorette Corbey, Pilar Ayuso, Françoise
Grossetête, Johannes Blokland, Jens-Peter Bonde, Irena Belohorská, Christa Klaß, 
Patricia Brunko (ГД "Здравеопазване и защита на потребителите" ), Ladislav Miko
(ГД "Околна среда" )

Програма: - Краен срок за внасяне на изменения: 15 май 2007 г., 12.00 ч.
- Приемане в комисията: 17 юли 2007 г.
- Разглеждане в сесия: септември 2007 г.

5. Хранителни добавки

5.0 Списък с корекции към Директива 2006/52/EО на Европейския Парламент 
и на Съвета за изменение на Директива 95/2/EО за добавките в храните, 
различни от оцветители и подсладители и Директива 94/35/EО относно 
подсладители за влагане в храни

Докладчик: Mojca Drčar Murko (ALDE)

- Приемане на списък с корекции 

Изказаха се: Mojca Drčar Murko

Решение: Списъкът с корекциите беше приет и в тази връзка Службата за 
внасяне на документи към ГД I бяха инструктирани да информират Съвета. 

5.1 Обща процедура за разрешение на хранителни добавки, хранителни ензими 
и ароматични продукти за храни

ENVI/6/39593
PR - PE384.475v01-00

Докладчик: Åsa Westlund (PSE)
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- разглеждане на проектодоклада

***I 2006/0143(COD) COM(2006)0423 - C6-0258/2006

Водеща комисия: ENVI F -Åsa Westlund (PSE) PE384.475 v01-00

5.2 Хранителни добавки

ENVI/6/39589
PR - PE384.474v02-00

Докладчик: Åsa Westlund (PSE)

- разглеждане на проектодоклада

***I 2006/0145(COD) COM(2006)0428 - C6-0260/2006

Водеща комисия: ENVI F - Åsa Westlund (PSE) PE384.474 v02-00

Изказаха се: Åsa Westlund, Horst Schnellhardt, Carl Schlyter, John Bowis, Mojca
Drčar Murko, Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Kartika Tamara Liotard, Erna
Hennicot-Schoepges, Richard Seeber, Paola Testori Coggi (ГД “Здравеопазване и 
защита на потребителите”)

Програма: - Краен срок за внасяне на изменения: 6 март 2007 г., 12.00 ч.
- Приемане в комисията: 11 април 2007 г.
- Разглеждане в сесия: юни 2007 г.

6. Доклад на делегацията на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните в Италия, 22-24 ноември 2006 г. 

ENVI/6/43998

- изявление на членовете на делегацията

Изказаха се: Guido Sacconi, John Bowis

*
Заседанието бе закрито в 18.05 ч. и възобновено във вторник 27 февруари, 2007 г., под

9.07 ч.
председателството на г-н Miroslav Ouzký (председател)

*

7. Въпрос, изискващ устен отговор No. 10/6/2006 от г-жа Avril Doyle относно 
търговията с диви птици в ЕС

ENVI/6/43479 CM - PE382.394v01-00
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- размяна на мнения с представители на Комисията, размяната на мнения 
продължи на 28 февруари

Изказаха се: Avril Doyle, Chris Davies, Dorette Corbey, Avril Doyle, Chris Davies, 
John Bowis, Mojca Drčar Murko, Marie Anne Isler Béguin, B. van Goethem (ГД 
"Здравеопазване и защита на потребителите"), Adrian Brouw (ГД 
"Здравеопазване и защита на потребителите")

8. Размяна на мнения с члена на Комисията Kyprianou относно 
трансграничното здравно осигуряване и годишната политическа стратегия 
за 2008 г. 

Изказаха се: Markos Kyprianou, John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Antonyia
Parvanova, Adamos Adamou, Françoise Grossetête, Avril Doyle, Karin Jöns, Linda
McAvan, Thomas Ulmer, Dorette Corbey, Anne Ferreira, Urszula Krupa, Cristina
Gutiérrez-Cortines, Georgs Andrejevs

9. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2005 г.

9.1 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2005 г.: общ бюджет на ЕО, Раздел III, Комисия

ENVI/6/39682
PA - PE382.436v01-00

Докладчик по становище: Jutta Haug (PSE)

- приемане на проектостановище

2006/2070(DEC) SEC(2006)0915 - C6-0262/2006

Водеща комисия: CONT F -Salvador Garriga Polledo (EPP-ED) PE382.516 v01-
00

Решение: Проектостановището бе прието. „за“:  45, "против": 1, "въздържали 
се": 3

9.2 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
финансовата 2005 г.: Европейска агенция за околната среда

ENVI/6/42409
PA - PE382.437v01-00

AM - PE384.461v01-00
Докладчик по становище: Jutta Haug (PSE)

- приемане на проектостановище
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2006/2158(DEC) N6-0026/2006 - C6-0391/2006

Водеща комисия: CONT F -Edit Herczog (PSE) PE384.437 v01-00

Прието изменение: 1 модифицирано

Решение: Измененото проектостановище бе прието: „за“:  "против": 0, 
"въздържали се": 1

9.3 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2005 г.: Европейска агенция по лекарствата

ENVI/6/42414
PA - PE382.438v01-00

AM - PE384.463v01-00
Докладчик по становище: Jutta Haug (PSE)

- приемане на проектостановище

2006/2161(DEC) N6-0029/2006 - C6-0394/2006

Водеща комисия: CONT F -Edit Herczog (PSE) PE384.440 v01-00

Прието изменение: 1 модифицирано

Решение: Измененото проектостановище бе прието: „за“:  "против": 0, 
"въздържали се": 2

9.4 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2005 г.: Европейски орган за безопасност на храните

ENVI/6/42424
PA - PE382.439v01-00

Докладчик по становище: Jutta Haug (PSE)

- приемане на проектостановище

2006/2166(DEC) N6-0034/2006 - C6-0399/2006

Водеща комисия: CONT F -Edit Herczog (PSE) PE384.445 v01-00

Решение: Проектостановището бе прието. „за“:  48 гласа, "против": 1, 
"въздържали се": 1
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9.5 Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 
2005 г.: Европейски център за профилактика и контрол върху 
заболяванията (ECDPC)

ENVI/6/42426
PA - PE382.440v01-00

Докладчик по становище: Jutta Haug (PSE)

- приемане на проектостановище

2006/2167(DEC) N6-0035/2006 - C6-0400/2006

Водеща комисия: CONT F - Edit Herczog (PSE) PE384.446 v01-00

Изказа се: Jutta Haug

Решение: Проектостановището бе прието. „за“:  45 гласа, "против": 1, 
"въздържали се": 3

Програма: - Приемане във водещата комисия: 26 март 2007 г.
- Разглеждане в заседание: април, 2007 г.

10. Оценка и управление на риска от наводнения

ENVI/6/43035
PR - PE382.534v01-00

AM - PE384.516v01-00
Докладчик: Richard Seeber (EPP-ED)

- приемане на проект за препоръка

***II 2006/0005(COD) 12131/6/2006 - C6-0038/2007
T6-0253/2006

Водеща комисия: ENVI F - Richard Seeber (EPP-ED) PE382.534 
v01-00

PE384.516 v01-00

Изказа се: Richard Seeber

Приети предложения за изменение: 34, 35, 10, 36, 11, 12 (1-ва част), 12 (2-ра 
част), 13, 14, 15, 16, 39, 41, 42, 17, 45, 46, 47, 48 (1ва част), 48 (2-ра част), 49, 19, 
51, 52, 53, 54, 55, 20, 57 (1-ва част), 58 (1-ва част), 59, 21, 22, 23, 24, 61, 62, 1, 2, 
25, 3, 4, 5, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 7, 33, 8

Отхвърлени изменения: 9, 37, 40, 43, 44, 18, 57 (2-ра част), 58 (2-ра част), 60

Оттеглени изменения: 50, 29
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Отпаднали изменения: 38, 56

Лингвистични: 6

Решение: Измененият проект за препоръка бе приет: „за“:  49, "против": 5, 
"въздържали се": 1

Програма: - Разглеждане в сесия: април I 2007 г.

11. Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и рибните 
стопанства, които експлоатират тези запаси

ENVI/6/39480
PA - PE380.765v01-00

AM - PE382.324v01-00
Докладчик по становище: Christofer Fjellner (EPP-ED)

- приемане на проектостановище

* 2006/0134(CNS) COM(2006)0411 - C6-0281/2006

Водеща комисия: PECH F - Zdzisław Kazimierz Chmielewski (EPP-ED)

Изказаха се: -

Приети изменения: 23, 25, 28, 8, 29, 30, 9, 10, 11, 13 (1-ва част), 13 (2-ра част), 
14, 15, 2, 16, 17, 18 (1-ва част), 18 (2-ра част), 19, 20, 21 (1-ва част), 21 (2-ра част)

Отхвърлени изменения: 3, 4, 22 (1-ва част), 22 (2-ра част), 24, 7, 12, 1 

Отпаднали изменения: 26, 27, 5, 6

Решение: Измененото проектостановище бе прието: „за“:  53; „против”: 1; 
„въздържали се”: 0

Програма: - Приемане във водещата комисия: 3 май 2007 г.
- Разглеждане в сесия: юни или юли 2007 г.

*
Заседанието бе закрито в 12.40 ч. и възобновено в 15.15 ч. под 

председателството на Miroslav Ouzký (председател).
*
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12. Заседание на координаторите

13. Съобщения на председателя във връзка с решенията на координаторите

Виж приложението

14. Размяна на мнения с г-жа Catherine Geslain-Lanéelle, изпълнителен 
директор на Европейския орган за безопасност на храните

- представяне на работната програма за 2007 г. 

Изказаха се: Catherine Geslain-Lanéelle (EАБХ), John Bowis, Dagmar Roth-
Behrendt, Avril Doyle, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Kathy Sinnott

15. Прилагане на законодателството на ЕС за безопасност на храните в 
държавите-членки на ЕС

ENVI/6/34196
DT - PE384.468v02-00

- размяна на мнения с представители на Комисията

Изказаха се: Satu Hassi, Dagmar Roth-Behrendt, Linda McAvan, Avril Doyle, Horst
Schnellhardt, Paola Testori Coggi (ГД “Здравеопазване и защита на 
потребителите”), Michael Colm Gaynor (ГД “Здравеопазване и защита на 
потребителите”)

16. Размяна на мнения с г-жа Zsuzsanna Jakab, директор на Европейския 
център за профилактика и контрол върху заболяванията

- представяне на доклад на  Европейския център за профилактиката и контрол 
върху заболяванията относно готовността на ЕС да се справи с пандемичен грип

Изказаха се: Zsuzsanna Jakab (ECDC), John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Georgs
Andrejevs, Professor Angus Nicoll (ECDC), Adamos Adamou, Françoise Grossetête, 
Marios Matsakis, Antonio De Blasio

17. Стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за 
водите

ENVI/6/39466 - ***I 2006/0129(COD) COM(2006)0397 - C6-0243/2006

PR - PE378.719v01-00
Докладчик: Anne Laperrouze (ALDE)

- разглеждане на предложения за изменения

Водеща комисия: ENVI F -Anne Laperrouze (ALDE) PE378.719 v01-00
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Становище: ITRE A - Paul Rübig (EPP-ED) PE380.994 v01-00
PE382.589 v01-00

AGRI A - Bernadette Bourzai (PSE) PE382.209 v02-00
PE382.265 v01-00

PECH A - Dorette Corbey (PSE) PE378.705 v03-00
PE382.619 v01-00

Изказаха се: Anne Laperrouze, Marie-Noëlle Lienemann, Dimitrios Papadimoulis, 
Johannes Blokland, Christa Klaß, Richard Seeber, Satu Hassi, Dan Jørgensen, Joachim
D'Eugenio (ГД"Околна среда")

Програма: Приемане в комисията: 27 март 2007 г.
- Разглеждане в сесия: май I 2007 г.

18. Тематична стратегия за устойчиво използване на природни ресурси

ENVI/6/33974  - 2006/2210(INI) COM(2005)0670

PR - PE376.734v01-00
AM - PE378.725v01-00
PR - PE380.809v01-00

Докладчик: Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL)

- приемане на проектодоклад

Водеща комисия: ENVI F - Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) PE376.734 
v01-00

PE380.809 v01-00
PE378.725 v01-00

Изказаха се: Kartika Tamara Liotard, Avril Doyle, Gyula Hegyi, Satu Hassi, Mojca
Drčar Murko, Vittorio Prodi, Anders Wijkman, Werner Bosmans (ГД "Околна 
среда")

Приети изменения: 26, 27, 28, 29 (1 -ва част), 29 (2-ра част), 29 (3-та част), 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36. 37, 41, 42, 43, 45 (1-ва част), 45 (2-ра част), 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 58, 59 (1-ва част), 59 (2-ра част), 60, 61, 62, 64 (1-ва част), 64 (2-ра 
част), 66, 67, 68, 69, 70, 71 (1-ва част), 72, 74, 77 (1-ва част), 77 (2-ра част), 78, 80 
(1-ва част), 80 (2-ра част), 81, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93 (1-ва част), 93 
(2-ра част), 94, 95 (1-ва част), 96 (1-ва част), 98 (1-ва част), 99, 101, 102, 103, 104, 
105, 106, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (1-ва част), 20 (2-ра 
част), 21, 23, 24, 25

Отхвърлени изменения: 44, 63, 64 (3-та част), 65, 71 (2-ра част), 91, 95 (2-ра 
част), 96 (2-ра част), 98 (2-ра част), 100, 8

Отпаднали изменения: 39, 40, 64 (4-та част), 55, 56, 57, 76
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Оттеглени предложения за изменения: 73, 79, 83, 1, 2

Устни изменения: 38, 97, 3, 22

Решение: Измененият проектодоклад бе приет: „за“: 58; „против”: 0; 
„въздържали се”: 1

Програма: - Разглеждане в сесия: април 2007 г.

19. Влияние и последици от изключването на здравните услуги от Директивата 
за услугите на вътрешния пазар

ENVI/6/42378
PA - PE382.474v01-00

AM - PE384.411v02-00
Докладчик по становище: Jules Maaten (ALDE)

- приемане на проектостановище

2006/2275(INI)

Водеща комисия: IMCO F - Bernadette Vergnaud (PSE)

Изказаха се: Jules Maaten, John Bowis, Linda McAvan, Satu Hassi, Kartika Tamara
Liotard, Liam Aylward, Irena Belohorská, Urszula Krupa

Решение: Гласуването бе отложено за следващото заседание.

Програма: - Приемане във водещата комисия: 23 април 2007 г.
- Разглеждане в сесия: май, 2007 г.

20. Други въпроси

Няма

21. Дата и място на следващото заседание

- Брюксел, 21-22 март 2007 г. 

*
Заседанието бе закрито в 11.45 ч.

* 
* *
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ- РЕЗУЛТАТИ 
27 февруари 2007 г.

A. НАЗНАЧАВАНЕ НА ДОКЛАДЧИЦИ И ДОКЛАДЧИЦИ ПО СТАНОВИЩА
РЕШЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЦЕДУРИТЕ

Доклади

1. Износ и внос на опасни химикали 
ENVI/6/43480
***I 2006/0246(COD) COM(2006)0745 - C6-0439/2006
Водеща комисия: ENVI
Становище: INTA, EMPL, ITRE, IMCO

Решение: г-н Blokland (IND/DEM)

2. Статистически данни за продукти за растителна защита
ENVI/6/43776

***I 2006/0258(COD) COM(2006)0778 - C6-0457/2006
Водеща комисия: ENVI
Становище: ITRE, IMCO, AGRI

Решение: Група Greens/EFA ще предложи докладчик 

3. Изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел включване на авиационни 
дейности в схемата за търговия с квоти за емисии на парников газ в рамките 
на Общността
ENVI/6/44445
***I 2006/0304(COD) COM(2006)0818 - C6-0011/2007
Водеща комисия: ENVI
Становище: ECON, ITRE, IMCO, TRAN

Решение: г-н Liese (EPP-ED)



PV\654608BG.doc PE 384.655v01-00 13/31 PV\654608BG.doc

BG

4. Наблюдение и намаляване на нивата на емисиите на парникови газове от
употребата на горива (пътен транспорт и плавателни съдове по вътрешните водни 
пътища)
ENVI/6/46035
***I 2007/0019(COD) COM(2007)0018 - C6-0011/2007
Водеща комисия: ENVI
Становище: ECON, ITRE, IMCO, TRAN

Решение: г-жа Corbey (PES)

5. Статистика на Общността за общественото здраве и здравето и безопасността на 
работното място
ENVI/6/46156

***I 2007/0020(COD) COM(2007)0046 - C6-0062/2007
Водеща комисия: ENVI
Становище: EMPL

Решение: Група PES ще предложи докладчик

6. ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ КЪМ НОВАТА ПРОЦЕДУРА НА 
КОМИТОЛОГИЯ НА ПРИОРИТЕТНИ ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ В 
ОБЛАСТТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА, ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ И 
БЕЗОПАСНОСТТА НА ХРАНИТЕ 

В контекста на приемане на решението за "комитология" през юли 2006 г., Комисията е 
поела ангажимент да представи с приоритетно значение законодателни предложения, 
целящи привеждане в съответствие с новото решение 25 на важни/чувствителни 
законодателни актове.  Следните десет законодателни акта спадат към компетенциите 
на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните:

6.1 Отпадъци от електрическо и електронно оборудване ( пълномощието за 
провеждането му се дава на Комисията)
ENVI/6/44695
***I 2006/0302(COD) COM(2006)0914 - C6-0019/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Докладчик г-н, Karl-Heinz Florenz (EPP-ED)

6.2 Изисквания за екологичен проект за продукти, използващи енергия 
(пълномощието за провеждането му се дава на Комисията)
ENVI/6/44535
***I 2006/0291(COD) COM(2006)0907 - C6-0034/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Докладчик, г-жа Fréderique Ries, ALDE
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6.3 Действия на Общността в областта на политиката за водите (пълномощието за 
провеждането му се дава на Комисията)
ENVI/6/44496
***I 2006/0297(COD) COM(2006)0921 - C6-0032/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Докладчик, г-жа Marie-Noëlle Lieneman, PES

6.4 Кодекс на Общността относно лекарствени продукти за използване от човека
(пълномощието за провеждането му се дава на Комисията)
ENVI/6/44493
***I 2006/0295(COD) COM(2006)0919 - C6-0030/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение:  Докладчик г-жа Francoise Grossetête, EPP-ED

6.5 Съзнателно освобождаване на генетично модифицирани организми в околната 
среда (пълномощието за провеждането му се дава на Комисията)
ENVI/6/44492
***I 2006/0296(COD) COM(2006)0920 - C6-0031/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Група PES ще предложи докладчик

6.6 Генетично модифицирани храни и фуражи (пълномощието за провеждането 
му се дава на Комисията)
ENVI/6/44487
***I 2006/0307(COD) COM(2006)0912 - C6-0027/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Докладчик г-жа Karin Scheele, PES

6.7 Остатъчни вещества от пестициди във и върху храни и фуражи 
(пълномощието за провеждането му се дава на Комисията)
ENVI/6/44484
***I 2006/0294(COD) COM(2006)0908 - C6-0025/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Докладчик, г-н Robert Sturdy, EPP-ED

6.8 Опасни вещества в електрическото и електронно оборудване (пълномощието 
за провеждането му се дава на Комисията)
ENVI/6/44478
***I 2006/0303(COD) COM(2006)0915 - C6-0021/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Докладчик г-н Karl-Heinz Florenz, EPP-ED
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6.9 Пускане на пазара на биоцидни продукти (пълномощието за провеждането му 
се дава на Комисията)
ENVI/6/44442
***I 2006/0288(COD) COM(2006)0923 - C6-0007/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Група PES ще предложи докладчик

6.1
0

Излезли от употреба превозни средства (упражняване на изпълнителните 
правомощия, предоставени на Комисията)
ENVI/6/44441
***I 2006/0287(COD) COM(2006)0922 - C6-0006/2007
Водеща комисия: ENVI F

Решение: Докладчик, г-н Karl-Heinz Florenz, EPP-ED

Становища

7. Бюджет 2008 г. :

1. Назначаване на постоянен докладчик по бюджета за втората половина на 
мандата (2007-2009 г.)

Решение:
Официално одобряване на г-жа Haug за постоянен докладчик по становищата за 
бюджета.

8. Статистическа програма на общността, 2008-2012 г.
ENVI/6/42963
***I 2006/0229(COD) COM(2006)0687 - C6-0427/2006
Водеща комисия:  ECON F - Zsolt László Becsey (EPP-ED)

Решение: Без становище

9. Забрана на продукти, съдържаща котешка и кучешка кожа
ENVI/6/43175
***I 2006/0236(COD) COM(2006)0684 - C6-0428/2006
Водеща комисия: IMCO F - Eva-Britt Svensson (GUE/NGL)

Решение: Група PES проявява интерес, но закъснява да даде становище 
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10. Определяне, обозначаване и защита на критичните инфраструктури в Европа 
ENVI/6/44116
* 2006/0276(CNS) COM(2006)0787
Водеща комисия: LIBE F

Решение: Без становище

11. Вътрешен превоз на опасни товари
ENVI/6/44436
***I 2006/0278(COD) COM(2006)0852 - C6-0012/2007
Водеща комисия: TRAN F

Решение: Без становище 

12. Споразумение между ЕО и Русия в областта на риболова и за съхраняване на 
ресурсите на Балтийско море
ENVI/6/44477
* 2006/0309(CNS) COM(2006)0868
Водеща комисия: PECH F

Решение: Без становище

13. Правила на контрол, свързани с риболовните дейности в Антарктика
ENVI/6/44557
* 2007/0001(CNS) COM(2006)0867
Водеща комисия: PECH F

Решение: Без становище

14. Към обща европейска външна политика за енергетиката
ENVI/6/44517

2007/2000(INI) COM(2006)0590
Водеща комисия: AFET F

Решение: GUE/NGL група ще предложи докладчик по становището (г-н 
Guidoni)

15. Становище относно международната търговия и изменението на климата
ENVI/6/44524
2007/2003(INI)
Водеща комисия:  INTA F
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Решение: GUE/NGL група ще предложи докладчик по становището (г-н 
Holm)

16. Становище относно статистическите данни за енергия
ENVI/6/44760
2007/0002(COD)
Водеща комисия:  ITRE F

Решение: Без становище

17. Становище относно летищните такси
ENVI/6/44099
2007/0013(COD)
Водеща комисия:  TRAN F

Решение: Без становище

18. Прилагане на някои национални технически правила за продукти, законно 
продавани на пазара в други държави-членки
ENVI/6/46218
2007/0028(COD)
COM(2007)0036
Водеща комисия:  IMCO F

Решение: Без становище

19. Обща рамка във връзка с пускането на продукти на пазара
ENVI/6/46223
2007/0030(COD)
COM(2007)0053
Водеща комисия:  IMCO F

Решение: Отложено

20. Становище относно акредитацията и наблюдението на пазара във връзка с 
пускането на продукти на пазара 
ENVI/6/46228
2007/0029(COD)
COM(2007)0037
Водеща комисия:  IMCO F

Решение: Отложено
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Документи, получени за сведение

21. Стратегия на ЕС за обучение за по-безопасни храни
ENVI /6/38035
COM(2006) 519 final 

Решение: Няма доклад. Председателят трябва да изпрати писмо до 
Комисията, изразяващо загриженост относно създаването на 
нова агенция

22. Съобщение на Комисията, отправено към Съвета, Европейския парламент, 
Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите: 
Взаимодействие в областта на случайното или умишлено замърсяване на 
морските води след 2007 г.
COM(2006)0863

Решение: Няма доклад

23. Зелена книга: Към Европа без тютюнев дим: политически опции на ниво ЕС
COM(2007)0027

Решение: 1. г-н Florenz (EPP-ED)
2. Изисква се като втори приоритет на комисията да се даде 

разрешение за изготвяне на незаконодателен доклад.

24. Съобщение на  Комисията - Резултати от прегледа на Стратегията на 
Общността за намаление на емисиите на CO2 от пътнически леки 
автомобили и лекотоварните автомобили 
COM(2007)0019

Решение: 1. г-н Davies (ALDE)
2. Решението се взима без да се засягат бъдещи  доклади за подобни 

законодателни списъци
3. Изисква се като главен приоритет на комисията да се даде 

разрешение за изготвяне на незаконодателен доклад.

***
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B. ДРУГИ ВЪПРОСИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

1. Решения във връзка с допълнителни списъци

1.1 Ограничаване на глобалното изменение на климата до 2 градуса Целзий-
Пътят до 2020 година и след това (COM(2007)0002)

Decision: 1. Група Greens/EFA ще предложи докладчик
2. Изисква се като трети приоритет на комисията да се даде 

разрешение за изготвяне на незаконодателен доклад.

2. Действия, свързани с изменението на климата през 2007 г.

A. Напомняне: Предстоящи предложения/съобщения, свързани с изменението на 
климата 

Отложено

Б. Последици от препоръките на делегацията на ЕП към 12-ата Конференция на 
страните (COP 12 ) по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата  в 
Найроби

Отложено

В. Диалог с американския конгрес на тема "Климат"( предложение, дадено от г-н 
DAVIES)

Предвид изменящото се политическо настроение в САЩ, г-н Davies предложи да се 
проучи възможността за междупартиен подход с цел изграждане на диалог между 
европейските законодатели и тези в Конгреса.

Решение:
Координаторите постигнаха съгласие относно принципа да бъдат проучени 
споразуменията за водене на диалог с американския конгрес на тема "Климат".  
За тази цел секретариатът беше инструктиран да проучи възможни варианти. 
Членовете, проявили интерес, ще бъдат включени.

Г. Граждански форум във връзка с изменението на климата (Приложения)

Отложено

Д. Включване на авиацията в ETS - искания на комисията по транспорт и 
туризъм (Приложение)
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Информация: Комисията по транспорт и туризъм поиска да участва в "засилено 
сътрудничество" във връзка с гореспоменатия списък за следните части от 
предложението на Комисията:
- член 3 (в), буква о), р) и с) ( определения за "оператор на въздухоплавателни 
средства"),  
- член 3а, 3б, 3в и 3 г (обхват, общо количество надбавки, метод на разпределение, 
разпределение и отпускане на надбавки за операторите на въздухоплавателни средства)
- член 18а и 18б (подпомагане на държавите-членки и подкрепа от Евроконтрол)
- член 25а ( мерки на трети страни)

Комисията по транспорт и туризъм предлага още да се организира съвместно 
изслушване за предложението на Комисията.

Решение: Координаторите се съгласиха, че докато се води процеса на 
назначаване на докладчик на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните,  молбата на 
комисията по транспорт и туризъм трябва да бъде оспорена. 
Всички действия във връзка с молбата на комисията по 
транспорт и туризъм трябва да бъдат подготвени от бъдещия 
докладчик.

3. Бюджетна експертиза 2007 г. на комисията по околна среда, обществено здраве 
и безопасност на храните (Приложение)

Във връзка с делегацията на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните в Кипър (12-13 април), следва да се изискват брифинги от 
Европейската агенция за околна среда и Европейската комисия.

4. Група за оценка на възможностите на научните технологии 

4.1 Назначаване на двама представители на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните в съвета на групата за оценка на 
възможностите на научни технологии (приложение - писмо на г-н Busquin до г-н 
Ouzký)

Отложено

4.2 Проучвания на групата за оценка на възможностите на научните технологии, 
които вероятно могат да се осъществят по искане на комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните

Отложено

5. Агенции

5.1. Списък на кандидатите за управителния съвет на Европейската агенция по 
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лекарствата (ЕМЕА)

Решение:

1. На 27 февруари 2007 г., координаторите:
- решиха да проведат на 28 февруари 2007 г. от 11.30 до 12.30 ч. специално 
заседание на координаторите с цел да се изберат сред осемте кандидатури, 
получени в рамките на срока ( 15 февруари 2007 г.) кандидатите, които да бъдат 
поканени на изслушване;   
- упълномощиха отделни координатори  да бъдат представлявани в този случай от 
други членове на същата група.  

2. На 28 февруари, координаторите [г-н Sacconi беше представляван от г-жа Roth-
Behrendt]:
- решиха да поканят на изслушване следните кандидати (изброявани впоследствие 
по азбучен ред без да се взема предвид  ред на старшинство) 

• г-н Jozef Holomáň 
• г-н Björn Lemmer
• г-н Guiseppe Nistico

- постигнаха споразумение, че поради ограниченията във времето, изслушванията 
би следвало да се проведат по време на заседанието на комисията на 10 април 2007 
г. в 15.00 ч.

3. Освен това координаторите възложиха на секретариата да изпрати електронно 
съобщение относно резултатите от разискванията до всички членове на 
комисията.

Списък на кандидатите за управителния съвет на Европейската агенция по 
лекарствата 

Срокът за подаване на молби изтече  на 26 февруари 2007 г.

Кандидати

Координаторите отбелязаха че, 

• петима кандидати бяха предложени от политическите групи (г-жа 
FENTEM (от EPP-ED), г-н LANGE (от PES), г-н deROO и г-жа 
SCHÖRLING (от Greens/EFA), г-н BERGMAN (от GUE/NGL)). 

• двама представители отговориха на поканата за изразяване на 
интерес, публикувана на интернет сайта на комисията (г-н 
BURCHER и г-жа MARTINI)

• бяха предложени още три други имена, но не беше получено 
официално заявление. 

Обобщаващ списък с кандидатурите и автобиографиите на кандидатите беше 
изпратен чрез електронно съобщение до координаторите на 28 февруари 
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сутринта. 

Процедура

Координаторите решиха, че:

• предвид броя на кандидатите, координаторите следва да изготвят 
списък с одобрените кандидати, които да бъдат поканени на 
изслушването, което според взетото от координаторите на 30 януари 
решение ще се състои на 10-11 април 2007 г.;

• през седмицата 5-11 март ще бъде организирано специално заседание 
на координаторите (или на техните избрани представители), на което 
ще бъдат разгледани автобиографиите и ще бъдат посочени 
одобрените кандидати (секретариатът ще уточни датата, като вземе 
предвид ангажираността на координаторите);

• резултатът от заседанието ще бъде предоставен на комисията за 
ратифициране, при необходимост чрез електронно съобщение

5.2a (нова точка) Подновяване на назначението на един член на управителния 
съвет на Европейския орган за безопасност на храните

Законова основа: Член 25(1) от основния регламент на Европейския орган за безопасност на 
храните, регламент 178/2002. [Съставеният от Комисията списък, заедно със съответната 
документация, се изпраща на Европейския парламент. При първа възможност и в срок от три 
месеца от изпращането на списъка, Европейският парламент може да представи  становището 
си за разглеждане от Съвета, който след това назначава Управителния съвет.]

Кандидати

Координаторите 

• отбелязаха, че след назначаването на г-жа Geslain-Lanéelle за 
изпълнителен директор на Европейския орган за безопасност на 
храните, в управителния съвет на агенцията се е освободило едно 
място; 

• постигнаха споразумение, че процесът на подбор ще започне по 
време на извънредното заседание на координаторите, което ще се 
проведе през седмицата 5-11 март, датата предстои да се уточни;

• възложиха на секретариата да разпространи автобиографиите и 
другата документация на кандидатите за подновяване на 
назначението на един член от управителния съвет на Европейския 
орган за безопасност на храните.

5.3 Лица за контакти, отговарящи за връзките с агенциите (виж приложението)

Отложено

5.4 Отпускане на резерв на агенциите
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Когато прие резолюцията за бюджета през декември 2006 г., Европейският парламент 
реши да отдели за резерв една малка част (10%) от бюджетните кредити на всички 
децентрализирани агенции и да направи условно отпускането на резерв въз основа на 
оценяване на дейността на агенциите във връзка с техните работни програми1.

Следователно е необходимо специализираните комисии да  разгледат работните 
програми на агенциите и да дадат оценка в случай, че нейните работна програма и 
дейност са задоволителни. След това, те следва да изпратят становището си с писмо до 
комисията по бюджета.

Комисията по бюджета ще вземе окончателно решение по отпускане на резерва. 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните отговаря за 4 
съществуващи агенции, които разполагат със своя правосубектност2.

Предложена процедура в комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните 

Предвид на това, че работата включва както аспекти на бюджета така и оценяване на 
по-съществени въпроси,  Jutta Haug, докладчик по становището на комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и постоянен докладчик за  
COBU агенциите, е предложена за назначаване с цел проучване на работните програми 
заедно с лицата за контакти за агенциите (подлежи на назначаване от координаторите) 
и/или със заинтересуваните членове.  В такъв случай "работната група" следва да 
отправи препоръка към цялата комисия във връзка с евентуалното отпускане на 
резерва.  Комисията (или координаторите) трябва да формулира своята позиция въз 
основа на препоръката и да  изпрати становището си с писмо до COBU.

Предложен график

  
1  ЕП Резолюция 14 декември 2006 г.:

Относно трите нови агенции (Агенция за химически продукти, Институт за равенство на половете, 
Агенция за основни права), отчита съвместните декларации, сключени между Парламента, Съвета и 
Комисията относно финансирането и финансовото програмиране за въпросните агенции в контекста 
на  IIA от 17 май  2006 г; по отношение на съществуващите агенции решава да възстанови 
бюджетните кредити в предварителния бюджет, но също така оставя като резерв увеличенията над 
референтното количество предвид на предстоящото оценяване на работата на агенциите спрямо 
техните финални работни програми; отбелязва, че тези оценявания следва да приключат в контекста 
на заседанието на ръководителите на агенциите през пролетта на 2007 г.;

2  Агенции в компетентността на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните:
ECDC - Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията
EEA - Европейска агенция за околната среда
EFSA - Европейски орган за безопасност на храните
EMEA- Европейска агенция по лекарствата
(ECHA - Европейска агенция за химически продукти, все още не се отнася за нея)



PV\654608BG.doc PE 384.655v01-0024/31 PV\654608BG.doc

BG

Решение на координаторите относно процедурата: 27/28 февруари 2007 г.

Представяне на решенията и решение, взето от цялата комисия: 10-11 април

Писмо до COBU: до  края на април

Решение на COBU да отпусне резерва: май/юни 2007 г.

Решение: 

Координаторите постигнаха споразумение относно процедурата, изложена по този 
начин и поканиха г-жа Haug, постоянен докладчик по въпросите на бюджета, 
както и 'лицата за контакти/заинтересованите членове на агенцията' да оценят 
работните програми на агенциите и да отправят препоръка пред цялата комисия 
до 10-11 април 2007 г.

6. Делегации на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 
храните

6.1 Конференция на страните (COP 3) по Конвенцията за устойчивите органични 
замърсители (Дакар): 

На заседанието на координаторите на 30 януари 2007 г. беше одобрен списък на 
плануваните мисии на делегацията, с уговорката, че при необходимост могат да бъдат 
направени адаптации на един по-късен етап. Списъкът съдържа COP3 на Конвенцията 
за устойчивите органични замърсители в Сенегал. Един от критериите за 
предполагаемото участие на членове на ЕП в делегацията на ЕС е вероятното 
присъствие на конференцията не само на специалисти, но и  на високопоставени 
политически лица като министри и депутати. Наскоро секретариатът установи, че на 
въпросната конференция няма да присъстват политически представители на високо 
равнище. Също така трябва да се отбележи, че в делегацията на COP 2 на страните по
Конвенцията за устойчивите органични замърсители от миналата година не 
присъстваха членове на парламента.

Поради факта, че няма да присъстват високопоставени лица на конференцията и 
комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
разполага само с 34 места за общо 11 мисии, COP 3 на страните по Конвенцията за 
устойчивите органични замърсители следва да бъде премахната от списъка на 
евентуалните мисии на делегацията за 20007 г.

Координаторите отбелязаха тази информация.

6.2 Програма на действията на междуправителствените делегации, насрочена за  
2007 г .(виж Приложенията - Писмо от г-н Obiols до г-н Ouzký и приложената 
Програма)
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Отложено

6.3. Състав на делагациите на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните за 2007 г., в частност:

(a) делегация в Кипър и 
(б) делегация на 15-та сесия на Комисията на ООН за устойчиво развитие
(в)  делегация по Конвенцията за международната търговия със застрашени 

видове от дивата флора и фауна

(a) делегация в Кипър

Решение:

8 от членовете ще бъдат изпратени в Кипър (като се вземе предвид, че 
допустимият брой на мисиите на делегацията за 2007 г. е 34 места); политическите 
групи са поканени да съобщят имената не своите представители.

(б) делегация на 15-та сесия на Комисията на ООН за устойчиво развитие

Решение: 1. Комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните ще изпрати  3-ма членове за тази 
делегация, като се вземе предвид, че допустимият брой места 
за делегациите на комисията за 2007 г., е 34.

2. Разрешение за включване на тримата членове на ЕП в 
делегацията на ЕС ще бъде поискано от председателя на 
Европейския парламент.

(в)  делегация по Конвенцията за международната търговия със застрашени 
видове от дивата флора и фауна

Решение: 1. Координаторите взеха решение да изпратят 1 член в COP 14 
по Конвенцията за международната търговия със застрашени 
видове от дивата флора и фауна (CITES), която ще се състои в 
Хага (кръгла маса на министрите  на 13 юни).

2. Разрешение за включване на един член на ЕП в делегацията 
на ЕС ще бъде поискано от председателя на Европейския 
парламент.

7. Повторно създаване на работната група по здравеопазване

Работната група по здравеопазване на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните беше създадена, за да последва изпълнението на Програмата за 
действие в областта на здравеопазването през 2002 г. Настоящата ú дейност води 
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началото си от есента на 2004 г., когато групата  беше създадена отново и получи 
допълнителен мандат за разглеждане на здравни въпроси, които не могат да бъдат 
обсъдени пред цялата комисия поради ограничения във времето, както и по 
целесъобразност за разглеждане на въпроси пред цялата комисия. 

Работната група по здравеопазване на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните е неофициална структура в рамките на комисията по околна 
среда, отворена за всички заинтересувани членове.  В периода 2004-2006 г. групата 
беше ръководена под съвместното председателство на проф.Georgs Andrejevs и проф. 
Antonios Trakatellis.

Решение:

Координаторите постигнаха споразумение за повторното създаване на Работната 
група по здравеопазване при същите условия на втората част от парламентарния 
мандат, както и за потвърждаване на настоящите съ-председатели г-н Georgs 
Andrejevs и г-н Antonios Trakatellis.

8. Резолюция относно сърдечно-съдовите болести 

Отложена
***
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C. РАЗНИ ВЪПРОСИ

1. Конференция относно данъчното облагане за устойчиво развитие
( вече е изпратено  електронно съобщение на 11.1.2007 г.)

Отлага се

2. Международна конференция: Извън рамките на БВП: Измерване на напредъка
за по-добро формиране на политика ( приложение)

Отлага се

3. Точка за разглеждане- покана от г-н Madelin: Информационна сесия и вечеря-
дебат с 3 научни комисии (SCHER, SCCP, SCENIHR) на 21 март 2007 г.
(приложение) 

Отлага се

4. Точка за разглеждане: Решение на Председателски съвет във връзка с 
правомощията и оговорностите на комисията

Отлага се

5. Предстояща процедура на комитология: Случаят Bowland Dairy: спешна 
процедура, насочена към премахване на забраната за пускане на извара на пазара.

Виж отделно писмото от члена на Комисията Kyprianou от 22 февруари 2007 г. и  
Решение 2006/694/EО на Комисията.

Satu Hassi изисква дискутиране по този въпрос. 

Решение: Като отбелязват разнородните становища по този въпрос, координаторите се 
съгласяват, че въпреки всичко  на г-жа  Satu Hassi трябва да й бъде позволено да изрази 
собственото си опасение относно процедурата в писмо, което може да реши да изпрати 
до Комисията от свое име. 
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REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Předsednictví/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Miroslav Ouzký (P), Johannes Blokland (VP), Satu Hassi (VP) (2+3), Alexandru-Ioan Morţun (VP), Dan Jørgensen (VP)
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Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Adamos Adamou (2+3), Georgs Andrejevs, Liam Aylward (2+3), Pilar Ayuso (1+2), Irena Belohorská, John Bowis, Frieda Brepoels, 
Hiltrud Breyer, Martin Callanan (1+2), Dorette Corbey, Chris Davies, Avril Doyle (2+3), Mojca Drčar Murko, Edite Estrela (3), Jill 
Evans (2+3), Anne Ferreira, Karl-Heinz Florenz (2+3), Matthias Groote (2+3), Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Gyula 
Hegyi (2+3), Jens Holm (2), Marie Anne Isler Béguin (3), Caroline Jackson, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola (2), Holger Krahmer  
(2+3), Urszula Krupa (2+3), Marie-Noëlle Lienemann (1+3), Peter Liese (1), Jules Maaten, Linda McAvan, Marios Matsakis (2+3), 
Roberto Musacchio (2+3), Riitta Myller (1+2), Péter Olajos (2), Dimitrios Papadimoulis (2+3), Antonyia Parvanova (1+2), Vittorio 
Prodi  (2+3), Frédérique Ries (2+3), Dagmar Roth-Behrendt (2+3), Guido Sacconi, Daciana Octavia Sârbu (2), Amalia Sartori (2+3), 
Karin Scheele (2+3), Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott (2+3), Bogusław Sonik, María Sornosa Martínez, 
Antonios Trakatellis (1+3), Evangelia Tzampazi (2+3), Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Anders Wijkman (2+3), Glenis 
Willmott (3)

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Náhradníci/Namestniki/Varajäsenet/ Suppleanter

Giovanni Berlinguer (2+3), Jens-Peter Bonde, Iles Braghetto, Kathalijne Maria Buitenweg (1+2), Philip Bushill-Matthews (2), Antonio 
De Blasio (2+3), Christofer Fjellner (2), Monica Frassoni (2), Milan Gaľa, Hélène Goudin (2), Genowefa Grabowska (2), Ambroise 
Guellec (1), Jutta Haug (2+3), Erna Hennicot-Schoepges (1), Karsten Friedrich Hoppenstedt, Karin Jöns (2), Anne Laperrouze (3), 
Henrik Lax (2), Kartika Tamara Liotard, Jiří Maštálka (2), Miroslav Mikolášik (2+3), Hartmut Nassauer (2+3), Stefan Sofianski (1+2), 
Robert Sturdy (1), Andres Tarand (2+3), Radu Ţîrle (1)

178 (2)

Ivo Belet (1), Emine Bozkurt (3), Elisa Ferreira (2), Hans-Peter Martin (1), Catherine Stihler (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Bod pořadu jednání/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
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Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
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(1) 26.2.2007
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Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des Vorsitzenden/Esimehe kutsel/ 
Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/ 
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de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
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Commissioner Kyprianou 
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