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ПРОТОКОЛ 

от 461-ата пленарна сесия 
на Европейския икономически и социален комитет, 

проведена в Брюксел 
на 17 и 18 март 2010 г. 

_____________ 
 

 
 
V. ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА 

БЕЗ РАЗИСКВАНИЯ 
 
INT/509 
Политика в областта на иновациите (съобщение) 
Съобщение на Комисията до Съвета, Европейския парламент, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на регионите: Преглед на политиката на Общността в областта 
на иновациите в един променящ се свят 
COM(2009) 442 окончателен 
CESE 1847/2009 fin 
Докладчик: г-н Henri MALOSSE (FR – I гр.) 
 
Становището беше прието със 108 гласа „за“, 1 гласа „против“ и 2 гласа „въздържал се“. 
 
NAT/457 
Използване в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове 
Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 708/2007 относно 
използването в аквакултурите на чуждоземни и неприсъстващи в района видове 
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COM(2009) 541 окончателен – 2009/0138 CNS* 
CESE 56/2010 fin – 2009/0153 CNS 
Докладчик: г-н Valerio SALVATORE (IT – II гр.) 
 
Становището беше прието със 130 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 
REX/293 
Транспортната политика в Западните Балкани (становище по собствена инициатива) 
CESE 82/2010 fin 
Докладчик: г-н Patrik ZOLTVÁNY (SK – I гр.) 
 
Становището беше прието със 132 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 
NAT/462 
Дългосрочен план за северния запас от мерлуза (категория В) 
Предложение за регламент на Съвета за установяване на дългосрочен план за северния запас от 
мерлуза и за риболова, насочен към този запас 
COM(2009) 122 окончателен – 2009/0039 CNS* 
CESE 176/2010 fin – 2009/0039 CNS 
 
Становището беше прието с единодушие. 
 
NAT/463 
Схема за контрол и правоприлагане – североизточна част на Атлантическия океан 
(категория В) 
Предложение за регламент на Съвета за определяне на Схема за контрол и правоприлагане в 
зоната, обхваната от Конвенцията за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на 
риболова в североизточната част на Атлантическия океан 
COM(2009) 151 окончателен – 2009/0051(CNS)* 
CESE 178/2010 fin – 2009/0051 CNS 
 
Становището беше прието с единодушие. 
 
NAT/464 
Западен запас от атлантически сафрид (категория В) 
Предложение за регламент на Съвета за създаване на многогодишен план за западния запас от 
атлантически сафрид и за риболова, насочен към този запас 
COM(2009) 189 окончателен – 2009/0057(CNS)* 
CESE 180/2010 fin – 2009/0057 CNS 
 

                                                      
* 

 Съкращението да се чете COD вместо CNS. Очаква се предложение (Договор от Лисабон). Съветът и ЕП ще се 
консултират с Комитета. 

†
 Съкращението да се чете COD вместо CNS. Очаква се предложение (Договор от Лисабон). Съветът и ЕП ще се 

консултират с Комитета. 
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Становището беше прието с единодушие. 
 
NAT/465 
Запас от хамсия в Бискайския залив (категория В) 
Предложение за регламент на Съвета за създаване на дългосрочен план за запаса от хамсия в 
Бискайския залив и за риболова, насочен към този запас 
COM(2009) 399 окончателен – 2009/0112 (CNS)* 
CESE 182/2010 fin – 2009/0112 CNS 
 

Становището беше прието с единодушие. 
 
NAT/466 
Програма за документацията за улов на червен тон (категория В) 
Предложение за регламент на Съвета за създаване на програма за документацията за улова на 
червен тон (Thunnus thynnus) и за изменение на Регламент (ЕО) № 1984/2003 
COM(2009) 406 окончателен – 2009/0116 CNS* 
CESE 184/2010 fin – 2009/0116 CNS 
 

Становището беше прието с единодушие. 
 
NAT/467 
Риболов в зоната по Споразумението за ГКРСМ (категория В) 
Предложение за регламент на Съвета относно определени разпоредби за риболова в зоната по 
Споразумението за ГКРСМ (Генералната комисия по риболова в Средиземно море) 
COM(2009) 477 окончателен – 2009/0129 CNS* 
CESE 186/2010 fin – 2009/0129 CNS 
 

Становището беше прието с единодушие. 
 
NAT/473 
Селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС (категория В) 
Предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 247/2006 за 
определяне на специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюза 
COM(2009) 510 окончателен – 2009/0138 CNS* 
CESE 394/2010 fin – 2009/0138 CNS 
 
Становището беше прието с единодушие. 
 
ИЗГОТВЯНЕ НА СТАНОВИЩА НА КОМИТЕТА СЪГЛАСНО ПРОЦЕДУРАТА, 
ПРЕДВИЖДАЩА РАЗИСКВАНИЯ 
 
 

                                                      
* 

 Съкращението да се чете COD вместо CNS. Очаква се предложението (Договор от Лисабон). Съветът и ЕП ще се 
консултират с Комитета. 
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SC/031 
Организациите на гражданското общество и председателството на Съвета (становище по 
собствена инициатива) 
CESE 1991/2009 fin 
Докладчик: г-н Miklós BARABÁS (HU – III гр.) 
 
Становището беше прието със 156 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
 
SC/031 
Прилагането на Договора от Лисабон: демокрация на участието и европейската 
гражданска инициатива (член 11) (становище по собствена инициатива) 
CESE 187/2010 fin 
Докладчик: г-жа Anne-Marie SIGMUND (AT – III гр.) 
 
Становището беше прието със 163 гласа „за“, 1 глас „против“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 

SOC/350  Становище без разисквания 
Пътна карта за равенство между жените и мъжете за периода 2006-2010 г. и стратегия за 
проследяване (проучвателно становище) 
CESE 1316/2009 fin 
Докладчик: г-жа Laura GONZÁLEZ DE TXABARRI ETXANIZ (ES – II гр.) 
 

Становището беше прието със 137 гласа „за“, 3 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
 
SOC/363 Становище без разисквания 
Хора с увреждания: заетост и поетапна достъпност за хората с увреждания в ЕС- 
Лисабонската стратегия след 2010 г. (проучвателно становище по искане на испанското 
председателство) 
CESE 1888/2009 fin 
Докладчик: г-н Miguel Ángel CABRA DE LUNA (ES – III гр.) 
 

Становището беше прието със 152 гласа „за“ и 3 гласа „въздържал се“. 
 
SOC/364 Становище без разисквания 
Интеграция на работниците имигранти (проучвателно становище по искане на 
испанското председателство) 
CESE 1881/2009 fin 
Докладчик: г-н Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS (–ES – II гр.) 
 
Становището беше прието със 138 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 8 гласа „въздържал се“. 
 
SOC/344 
Тенденции в областта на самостоятелната заетост (становище по собствена инициатива) 
CESE 1682/2009 fin  
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Докладчик: г-н José María ZUFIAUR NARVAIZA (ES – II гр.) 
 

Решението за отлагане на становището беше прието с единодушие. 
 

IX. TEN/412 
Европейската транспортна политика в рамките на Лисабонската стратегия след 2010 г. и 
стратегията за устойчиво развитие (проучвателно становище по искане на испанското 
председателство) 
CESE 70/2010 fin 
Докладчик: г-н Stéphane BUFFETAUT (FR – I гр.) 
 

Становището беше прието със 152 гласа „за“, 1 глас „против“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 
X. REX/278 
За ново управление на международните организации (становище по собствена 
инициатива) 
CESE 1773/2009 fin 
Докладчик: г-жа Annie van WEZEL (NL – II гр.) 
Съдокладчик: г-н Claudio CAPPELLINI (IT – III гр.) 
 
Становището беше прието със 132 гласа „за“ и 4 гласа „въздържал се“. 
 
XI. INT/507 
Конкурентно право – сектор на моторните превозни средства (съобщение) 
Съобщение на Комисията - Бъдещата конкурентноправна рамка, приложима към сектора на 
моторните превозни средства 
COM(2009) 388 окончателен 
CESE 1901/2009 fin 
Докладчик: г-н Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER (–ES – III гр.) 
 
Становището беше прието със 84 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 7 гласа „въздържал се“. 



- 6 - 

CESE 491/2010   FR – MT-AZ/gd .../... 

 
XIII. NAT/449 
Реформата на Общата селскостопанска политика през 2013 г. (становище по собствена 
инициатива) 
CESE 1827/2009 fin 
Докладчик: г-н Lutz RIBBE (DE – III гр.) 
 
Становището беше прието със 163 гласа „за“, 5 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
 
XIV. ECO/271 
Изменения/правомощия на банкови органи – застраховане – ценни книжа и пазари 
Предложение за директива на Европейския Парламент и на Съвета за изменение на 
Директиви 1998/26/ЕО, 2002/87/ЕО, 2003/6/ЕО, 2003/41/ЕО, 2003/71/ЕО, 2004/39/ЕО, 
2004/109/ЕО, 2005/60/ЕО, 2006/48/ЕО, 2006/49/ЕО и 2009/65/ЕО във връзка с правомощията на 
Европейския банков орган, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно 
осигуряване и Европейския орган за ценни книжа и пазари 
COM(2009) 576 окончателен – 2009/0161 COD 
CESE 1829/2009 fin – 2009/0161 COD 
Докладчик: г-н Wautier ROBYNS DE SCHNEIDAUER (BE – I гр.) 
 

Становището беше прието със 115 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“. 
 
XV. CCMI/070 
Индустриални промени и перспективи в сектора на двуколесните моторни превозни 
средства в Европа (становище по собствена инициатива) 
CESE 1428/2009 fin 
Докладчик: г-н Virgilio RANOCCHIARI (IТ - І гр.) 
 
Становището беше прието със 140 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“. 
 
XVI. РАЗНИ 
 
 

_____________ 
 


