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1. Увод 

 

 

 
Комисията AFCO 
 
Комисията по конституционни въпроси (AFCO) е специална комисия в Европейския 
парламент. Тя не е комисия със силни законодателни функции, но темите, които попадат 
в нейната област на компетентност, са много важни за работата на Парламента като 
цяло, за междуинституционалните отношения и за цялостното управление на Съюза. Тя 
отговаря и за започването на няколко специални законодателни процедури, като 
например предложения за регламент относно правото на Парламента да предприема 
разследване (член 226 от ДФЕС) или Акта за избирането на членове на ЕП (член  223 от 
ДФЕС).  
 
По-специално комисията AFCO отговаря за: 

 институционалните аспекти на Европейския интеграционен процес, по-

специално подготовката, инициирането и протичането на обикновени и 
опростени процедури за преразглеждане на Договора; 

 прилагането на Договорите и оценката за тяхното действие; 

 институционалните последици от преговорите за разширяване на Съюза или за 
оттегляне от Съюза; 

 междуинституционалните отношения, включително разглеждането на 
междуинституционалните споразумения съгласно член  148, параграф 21 от 

Правилника за дейността с оглед на одобрението им от Парламента; 
 единната избирателна процедура; 

 политическите партии и политическите фондации на европейско равнище,  без да 

се накърняват компетенциите на Бюрото; 

 установяването на сериозно и системно нарушаване от държава членка на 
общите за държавите членки принципи; 

 тълкуването и прилагането на Правилника за дейността на ЕП и предложения за 
неговото изменение. 

 

По време на 8-мия парламентарен мандат комисията AFCO: 
 проведе 100 заседания на комисии, 28 от които са били съвместни заседания на 

комисии; 

                                                 
1 Предишен член 140 от Правилника за дейността на ЕП. 



 прие 34 доклада, 8 тълкувания на Правилника за дейността и 51 становища; 

 получи 8 951 изменения към тези доклади и становища; 
 прие едно предложение за резолюция; 

 внесе четири въпроса с искане за устен отговор; 
 организира 18 командировки; 

 организира 36 изслушвания; 

 проведе 11 семинара на тематичния отдел; 

 
Цел на настоящия документ 
 

Настоящият документ съдържа преглед на работата на комисията през 8-мия 
парламентарен мандат на Европейския парламент, а именно от юли 2014  г. до юни 

2019 г. В него се разглеждат всички области на компетентност на комисията, като 
вниманието се насочва към нейните постижения и  се определят приоритетите, които 

комисията се е стремяла да насърчи през този период.   
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2. Бъдещето на Европа  
 
 

 
 

 

 

2.1. Подобряване на функционирането на Европейския съюз чрез 
използване на потенциала на Договора от Лисабон 
 

 Докладчици: Мерчедес Бресо (S&D, Италия) и Елмар Брок (PPE, Германия)  
 

 Процедура: Доклад по собствена инициатива (2014/2249(INI)) 
 

2.2. Възможно развитие и адаптиране на съществуващата 
институционална структура на Европейския съюз 
 

 Докладчик: Ги Верхофстад (ALDE, Белгия) 

 
 Процедура: Доклад по собствена инициатива (2014/2248(INI)) 

 

2.3. Състояние на дебата относно бъдещето на Европа 
 

 Докладчик: Рамон Хауреги Атондо (S&D, Испания) 
 

 Процедура: Доклад по собствена инициатива (2018/2094(INI)) 
 

Основни елементи  

 
В началото на 8-мия парламентарен мандат комисията по конституционни въпроси 

пое инициативата да изготви две резолюции относно бъдещето на Европа, като 
предложи двуетапен подход към институционалните реформи на ЕС:  

➢ докладът, озаглавен „Подобряване на функционирането на Европейския съюз 

чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон“, предоставя оценка 

на правните възможности в Договорите за подобряване на функционирането 
на ЕС;  

докладът, озаглавен „Възможно развитие и адаптиране на съществуващата 

институционална структура на Европейския съюз“, съдържа предложения, 

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFudqbk-reAhWD6qQKHXHlCw8QjRx6BAgBEAU&url=http://capitalradio.es/gibraltar-se-juega-futuro/&psig=AOvVaw2DzCfUZJpgHweVcpy3Yvgp&ust=1543049931167877


които не могат да бъдат осъществени чрез предвидените понастоящем 
инструменти в Договорите и които следователно могат да бъдат постигнати 
единствено чрез бъдеща промяна на Договора. 

Тези две резолюции, приети на пленарно заседание на 16 февруари 2017  г., 
разглеждат начини за възвръщане на увереността и доверието на гражданите, за 
повишаване на прозрачността при вземането на решения и за повишаване на  
отчетността на институциите, агенциите и неформалните органи на ЕС. Това ще бъде 
постигнато чрез укрепване на междуинституционалното сътрудничество, чрез 
подобряване на способността на Съюза за действие, чрез създаване на нови 

инструменти и нови ефективни капацитети, както и чрез по-демократичен процес на 
вземане на решения.  

 
В тези доклади Парламентът подчерта значението на единната институционална 

рамка и на общностния метод или този на Съюза. Парламентът се застъпи за 
принципа на гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета, както и за 

използването на обикновената законодателна процедура, когато е възможно чрез 
употребата на клаузи за преход. По въпроса за диференцираната интеграция 

Парламентът посочи по-специално възможностите, предоставени от разпоредбите на 
Договора относно засиленото сътрудничество. В докладите бяха обсъдени също така 

ролята на различните институции, отношенията с националните парламенти и 
процесът за избор на водещ кандидат (Spitzenkandidaten). Беше обърнато специално 
внимание на демократичната отчетност на решенията, взети в областта на ИПС, 
развитието в областта на външната дейност, правосъдието и вътрешните работи, 
както и на защитата на основните права и принципите на правовата държава.  
 
От 2017 г. дебатът за бъдещето на Европа допълнително се засили с Декларацията и 

пътната карта от Братислава, Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа, 
Декларацията от Рим и Програмата на лидерите, приета от Европейския съвет през 

октомври 2017 г. Важен принос беше направен и от Европейския икономически и 
социален комитет, Комитета на регионите, както и от държавите членки – 

самостоятелно или като групи. Освен това различни институции, органи и държави 
членки проведоха диалози и консултации с гражданите.  

 
Европейският парламент продължи дебата за бъдещето на Европа чрез пленарни 

разисквания с държавни и правителствени ръководители и с приемането на пленарно 
заседание на 13 февруари 2019 г. на доклад за състоянието на дебата относно 

бъдещето на Европа, подготвен от комисията по конституционни въпроси в 
навечерието на срещата на върха в Сибиу през май 2019 г. 

 
В доклада за състоянието на дебата относно бъдещето на Европа се припомнят някои 
от постиженията на Съюза и се подчертава, че многобройните предизвикателства, 

пред които е изправен Съюзът, е необходимо да бъдат решени съвместно и изискват 
по-задълбочена и по-добра политическа интеграция. В доклада отново се заявява, че 

институционалните реформи следва да направят процесите на вземане на решения 
по-демократични и прозрачни и да увеличат способността на Съюза за действие. В 

доклада се припомнят няколко предложения, направени в предходни резолюции на 
Парламента относно бъдещето на Европа (например значението на единната 
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институционална рамка и общностния метод, гласуването с квалифицирано 
мнозинство в Съвета, подобряването на прозрачността на процеса на вземане на 
решения на Съвета, възможното право на законодателна инициатива на Парламента 
в случай на бъдещо преразглеждане на Договорите, по-демократичното 
икономическо управление, продължаването на процеса Spitzenkandidaten и 
спазването на основните ценности); в доклада също се прави преглед на 
предложенията, направени в този контекст от други институции, органи или държави 
членки, като същевременно се вземат предвид промените в няколко области на 
политиката. В резолюцията се подчертава необходимостта от укрепване на 

европейското обществено пространство като наднационално демократично 
пространство. В нея се подчертава, че след като новият Парламент и Комисията 

влязат в длъжност, те следва да се възползват от извършената досега работа и да 
продължат да развиват направените предложения. 

 
При изготвянето на своите доклади комисията по конституционни въпроси проведе 

редица изслушвания, организира семинар и обсъди бъдещето на Европа по време на 
годишните си заседания с националните парламенти. Освен това членовете на 

комисията изготвиха няколко работни документа относно институционалните 
аспекти, свързани със социалното измерение на Съюза, извличането на ползите от 

глобализацията, задълбочаването на ИПС, европейската отбрана, бъдещето на 
финансите на ЕС, структурата и работните методи на Съвета, както и интеграцията „на 
няколко скорости“. 
 

 
Становища, свързани с дебата за бъдещето на Европа 
 
Комисията също прие няколко становища относно институционалните аспекти на 
някои конкретни теми в контекста на дебата за бъдещето на Европа, по които водещи 

бяха други комисии.  
 
Тя прие становище относно бюджетния капацитет за еврозоната (докладчик: Паулу 
Ранжел (PPE, Португалия), по което водещи бяха комисиите ECON и BUDG. В това 
становище комисията припомни своята установена позиция, че този капацитет следва 
да бъде част от бюджета на ЕС и да бъде финансиран със собствени ресурси на ЕС. 
Комисията AFCO анализира възможностите за създаване на  такъв капацитет съгласно 
действащите разпоредби на Договора, като същевременно отново подчерта 
необходимостта от демократична отчетност и легитимност. 
 
Тя прие становище относно предложението за регламент на Съвета за учредяване на 

Европейския паричен фонд, в което по-специално се разглеждат мерки за 
гарантиране на подходяща демократична отчетност на приемника на настоящия 

междуправителствен Европейски механизъм за стабилност (ЕМС) (докладчик: Данута 
Мария Хюбнер (PPE, Полша)). 

 



По отношение на предложението за Директива на Съвета за определяне на 
разпоредби за повишаване на фискалната отговорност и средносрочния бюджетен 
подход в държавите членки, комисията AFCO препоръча на водещата комисия 
(ECON) да предложи одобрение на предложението на Комисията с цел интегриране 
на същността на Договора за стабилност, координация и управление в 
Икономическия и паричен съюз в правната рамка на ЕС (докладчик: Дьорд Шьопфлин 
(PPE, Унгария)).  

 
 

2.4  Бъдещи финанси  
 
В допълнение към работния документ относно бъдещето на финансите на ЕС 

комисията AFCO изготви няколко становища по тази тема във връзка с годишната 
бюджетна процедура, процедурата по освобождаване от отговорност и бъдещето на 

многогодишната финансова рамка и собствените ресурси. Комисията AFCO използва 

тези случаи, за да изрази своята позиция относно начините за подобряване на 
институционалната динамика в тези процедури и за гарантиране на ролята на 

Парламента. 
 

Във всички свои становища относно годишния бюджет комисията AFCO настоя за 
достатъчно средства за програмите на гражданите, за специален бюджетен ред за 

Европейската гражданска инициатива и за достатъчно ресурси за насърчаване на 
комуникацията и диалога с гражданите (докладчици: Данута Мария Хюбнер (PPE,  

Полша) за бюджетите за 2015, 2016, 2018 и 2019 г.; Дьорд Шьопфлин (PPE, Унгария) за 
бюджета за 2017 г.; и Ален Ламасур (PPE, Франция), който започна работа по бюджета 

за 2020 г.). 
 

Комисията прие становище (докладчик: Паскал Дюран (Verts/ALE, Франция)) относно 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет за 

2014 г. за раздела на Европейския съвет и Съвета, в което тя отново изрази 

отдавнашните критики на Парламента, че Съветът не му предоставя необходимата 
информация във връзка с изпълнението на раздела от бюджета за Съвета в контекста 
на процедурата по освобождаване от отговорност.  
 

В своето становище за доклада на комисията BUDG относно подготовката за 
преразглеждането след изборите на МФР  за периода 2014 – 2020 г.: препоръки от 

страна на Парламента преди предложението на Комисията (докладчик: Педру Силва 
Перейра (S&D, Португалия)), комисията AFCO призова за пълно участие на 

Парламента в преразглеждането на МФР, за цялостна реформа на системата на 
собствените ресурси и за задействане на клаузата за преход за вземането на решения 

в областта на МФР и собствените ресурси.  
 

В становището си за доклада на комисията BUDG относно следващата МФР: 
изготвяне на позицията на Парламента относно МФР след 2020 г. (докладчик: 

Херолф Анеманс (ENF, Белгия)), комисията AFCO призова за преминаване, ако е 
възможно, от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство, 
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за привеждане на периода на бъдещите МФР в съответствие с парламентарния 
мандат и за задължителен междинен преглед на МФР, както и предупреди 
Европейския съвет да не разширява своята роля в законодателната сфера, което не е 
предвидено в Договорите. В становището си за доклада на комисията BUDG относно 
реформата на системата на собствените ресурси на Европейския съюз  (докладчик: 
Мерчедес Бресо (S&D, Италия)) комисията AFCO призова за цялостна реформа на 
системата на собствените ресурси, за преминаване от гласуване с единодушие към 
гласуване с квалифицирано мнозинство при вземането на решения относно 
собствените ресурси, както и за премахване на отстъпките и корекциите.  

 
Накрая, в становището си относно междинния доклад за МФР за периода 2021 – 

2027 г. – позиция на Парламента с оглед постигане на споразумение  (докладчик: 
Фабио Масимо Касталдо), комисията AFCO потвърди гореспоменатите съобщения и 

счете за важно реформите на разходите и приходите да бъдат осъществени заедно.  
 

 

2.5.  Диференцирана интеграция 
 

 Докладчик: Паскал Дюран (Verts, Франция) 

 
 Процедура: Доклад по собствена инициатива (INI), (2018/2093(INI)) 

 
Основни елементи  
 

В допълнение към работния документ относно интеграцията „на няколко скорости“, 
през ноември 2018 г. комисията AFCO прие доклад относно диференцираната 
интеграция. Докладът имаше за цел да изясни концепцията за диференцирана 
интеграция, да разгледа областите, в които най-често се използва диференцирана 
интеграция, да разгледа предизвикателствата, пред които е изправено прилагането  
на този принцип, както и да предложи някои насоки за бъдещето както в рамките на 
настоящата уредба на Договора, така и извън нея.  
 

Според доклада на комисията AFCO диференцираната интеграция следва да се 
осъществява в рамките на разпоредбите на Договора, да бъде отворена за всички 

държави членки и да не води до усложняване на процеса на вземане на решения. 
Комисията AFCO призова за опростяване на различните форми на диференциация и 
за премахване на постоянните възможности за неучастие и на изключенията от 
първичното право за отделните държави членки. Също така беше изказано 
становището, че преминаването от вземане на решения с единодушие към вземане 
на решения с квалифицирано мнозинство  във всички области на политиката, би 
намалило необходимостта от прибягване до диференцирана интеграция. Комисията 
AFCO припомни, че членството в ЕС следва да изисква пълно спазване  на 
първичното право на ЕС във всички области на политиката , като държавите, които 
желаят да поддържат тесни връзки с ЕС, без да желаят да се ангажират с пълно 



спазване на първичното право, и които или няма да се присъединят към ЕС, или не 
могат да направят това, следва да получат възможност за някаква форма на 
партньорство. 
 
Тези основни послания бяха поддържани при гласуването на доклада в пленарна зала 
на 17 януари 2019 г. 
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3. Институционални аспекти 
 

 

 
 

 

 

 

3.1. Право на разследване 
 

 Докладчик: Рамон Хауреги Атондо (S&D, Испания) 
 

 Процедура: Член 226, параграф 3 от ДФЕС установява специална законодателна 
процедура за приемането на този специален регламент, съгласно който 
Парламентът се ползва от право на законодателна инициатива и приема акта, 

след като получи одобрението на Съвета и на Комисията (2009/2212 (INL)).  
 
Основни елементи  

 
Правото на разследване е основен инструмент, чрез който парламентите могат да 

подвеждат под отговорност органите на изпълнителната власт. Правото на 
Европейския парламент да предприема разследване е юридически признато за 

първи път от Договора от Маастрихт и от 1995 г. се урежда чрез съвместно решение 
на Парламента, Съвета и Комисията2, като на Парламента е предоставено правото да 
създава временни анкетни комисии за разследване на „предполагаеми нарушения 
или лошо администриране при прилагането на правото на Общността“. Това 
правомощие беше засилено от договора от Лисабон , съгласно който правото на 
разследване се определя с регламент, приет от Парламента по негова собствена 
инициатива, след получаване на одобрение от Съвета (гласуване с квалифицирано 
мнозинство) и Комисията (член 226 от ДФЕС). 
 

Преди края на 7-мия парламентарен мандат Парламентът прие доклада на Дейвид 
Мартин от името на комисията AFCO, в който се предлага проект на регламент 

относно правото на Европейския парламент да предприема разследване  и срещу 
който Съветът и Комисията изразиха възражения. В началото на 8-мия парламентарен 

мандат Председателският съвет потвърди предложението на Парламента, а 

                                                 
2 Решение на Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. относно реда и условията 

за упражняване на правото на Европейския парламент да предприема разследване (95/167/ЕО, Евратом, 

ЕОВС) (ОВ L 113, 19.5.1995 г., стр. 2). 



комисията AFCO определи Рамон Хауреги Атондо като нов докладчик, с намерението 
да се даде нов тласък на инициативата. 
 
Целта на Парламента е да се увеличи капацитетът на анкетните комисии. Опитът 
показва, че само Парламентът може да провежда разследвания по въпроси, които 
поради транснационалното си измерение надхвърлят компетенциите на 
националните парламенти. От работата на предишните анкетни комисии стана ясно, 
че е необходимо правомощията на Парламента в тази област да бъдат засилени, за 
да се повиши ефективността на тези разследвания. В същото време по-точно 

определяне на обхвата, съдържанието и границите на правомощията за 
разследване на Парламента би укрепило принципите на правовата държава и би 

защитило правата на всички субекти, участващи в анкетна комисия . 
 

Основните възражения, повдигнати от Съвета и Комисията, се отнасяха до въпроси 
като капацитета за призоваване на свидетели, евентуални санкции за отказ от 

даване на показания или предоставяне на неверни данни, както и задължението за 
предоставяне на документи, поискани от анкетните комисии. 

 
За съжаление, въпреки многократните усилия на комисията AFCO по време на целия 

парламентарен мандат за постигане на напредък по това досие, например като 
многократно е посочвала готовността си за търсене на решения, които биха могли да 
преодолеят възраженията на Съвета и на Комисията, Съветът отказа да започне 
политически дискусии с Парламента относно съдържанието на регламента. 
 
И накрая, по време на пленарната сесия през април 2019 г. Парламентът прие 
резолюция, внесена от комисията AFCO, в която се изразява съжаление от липсата на 

сътрудничество от страна на Съвета и Комисията (което би могло да повдигне въпроса 
за спазването на принципа на лоялно сътрудничество) и се призовава тези институции 

да подновят преговорите с новоизбрания Парламент3.  

 

3.2.  Състав на Парламента 
 

 Докладчици: Данута Мария Хюбнер (PPE, Полша) и Педру Силва Перейра (S&D, 

Португалия) 

 
 Процедура: Специална законодателна процедура, предвидена в член  14, 

параграф 2 от ДЕС, съгласно която Европейският съвет приема с единодушие, въз 
основа на предложение от Парламента и след получаване на неговото съгласие, 

решение за определяне на състава на Европейския парламент (2017/2054(INL)).  
 

                                                 
3 Резолюция относно преговорите със Съвета и Комисията по законодателното предложение за регламент 

относно правото на Европейския парламент да предприема разследване (гласувана на 18 април 2019 г.).  
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Основни елементи  
 
 

Решението на Европейския съвет от юни 2013 г. за определяне на състава на 
Европейския парламент за периода 2014 – 2019 г. ангажира Парламента да представи 
преди края на 2016 г. предложение за дефиниране на система, която ще направи 
възможно разпределянето на местата между държавите членки преди всеки нов 
избор за Европейския парламент. Поради непреодолими политически причини, 
свързани с референдума в Обединеното кралство на 23 юни 2016 г., Парламентът не 
успя да изготви предложение, както изисква решението на Европейския съвет.  
 
Комисията AFCO предложи нов състав на Европейския парламент въз основа на 
принципите, изложени в своя доклад от 26 януари 2018 г. Новото разпределение би 
довело до намаляване на общия брой на членовете на ЕП до 705, като определен 
брой места биха останали свободни за нуждите на евентуални бъдещи разширявания 
на Европейския съюз. 
 
27 от освободените от Обединеното кралство места ще бъдат преразпределени 
между 14 държави членки, за да се направи представителството на гражданите по-
справедливо и да бъде изцяло в съответствие с разпоредбите на Договора, по-

специално с принципа на регресивна пропорционалност. Ако Обединеното 
кралство продължи да бъде държава членка по време на следващите избори, ще 
останат в сила настоящите разпоредби. 
 
При изготвянето на доклада комисията AFCO анализира редица математически 
формули и стигна до заключението, че макар да са показали значителен потенциал 
за утвърждаване на постоянна система за бъдещото разпределение на местата, на 
този етап е било политически неприемливо Парламентът да предложи постоянна 
система. 
 
Предложенията на комисията AFCO бяха подкрепени с гласуване на пленарното 
заседание на 7 февруари 2018 г. Единственият елемент, който отсъства в резолюцията 
на Парламента, е възможността за създаване на съвместен избирателен район и 
транснационални листи, което беше част от доклада на комисията AFCO, внесен за 
разглеждане на пленарно заседание. 
 

На 13 юни 2018 г. Парламентът даде съгласието си за проекта за решение на 
Европейския съвет за определяне на състава на Европейския парламент, като този 

проект за решение съдържа точно същите споразумения като предложените от 
Парламента.  
 

 
 



3.3. Институционални аспекти на външните политики 
 
Доклад относно конституционните, правните и институционалните последици от 

общата политика за сигурност и отбрана: възможности, предлагани от Договора от 
Лисабон 

 
 Докладчици: Естебан Гонсалес Понс (PPE, Испания) и Михаел Галер (PPE, 

Германия) 
 

 Процедура: Доклад по собствена инициатива, съвместни заседания с комисията 
AFET, (2015/2343(INI)) 

 
Основни елементи  

 

След съвместното изслушване на комисията AFET и комисията AFCO на 13 октомври 
2015 г. относно общата външна политика и политика на сигурност съгласно 

Договора от Лисабон: отключване на пълния ѝ потенциал, в което бяха обсъдени 
бъдещите перспективи за ОВППС и ОПСО в контекста на действащите Договори, беше 

поискано разрешение за този доклад с оглед на изготвянето на заключенията от това 
изслушване. Целта бе да се отговори на институционалните предизвикателства във 

външната политика на ЕС, като се използват потенциалът на Договора от Лисабон и 
позицията на Европейския парламент по отношение на институционалните и 
стратегическите последици от формулирането на ОПСО. 
 
 
В този доклад Парламентът се стреми да определи ефективен път и стабилен 
напредък в общата политика за отбрана, които да доведат до Европейски съюз за 

отбрана, с цел справяне с възникването на нови геополитически обстоятелства и 
заплахи за сигурността, както и за осигуряване на ефективно сътрудничество и 
споделяне на ресурси и капацитет между държавите членки, без да се засяга тяхната 
компетентност по въпросите на отбраната.  
 
Парламентът иска да играе по-важна роля в развитието на институционалната рамка 

за обща отбрана като начин за засилване на надзора, който упражнява, и 
следователно на демократичните основи на Съюза.  

 
В доклада се представят няколко предложения за институционалното укрепване на 

общата отбранителна политика, включително Съветът на министрите на отбраната, 

Управителният съвет по отбраната, Европейската агенция по отбрана, постоянното 
структурирано сътрудничество (ПСС), както и аспектите, свързани с Парламента и 
неговите структури.  
 
Макар да се застъпва за решително задълбочаване на общата отбранителна 
политика, Парламентът също така подчерта необходимостта от по-тесни отношения 
с НАТО чрез разширяване на партньорството и избягване на дублирането.  
 



17 

 

Парламентът отправи редица политически препоръки до Съвета и до заместник-
председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност, както в рамките на настоящата 
конституционна уредба, така и в рамките на евентуална реформа на Европейския 
съюз чрез изменение на Договора. 
 

 
Становища във връзка с бъдещата институционална рамка за външните 
политики 
 

В допълнение към работния документ относно бъдещето на политиката на ЕС в 
областта на отбраната и доклада относно конституционните, правните и 
институционалните последици от ОВППС, комисията AFCO работи по няколко 
становища, свързани с външните политики на ЕС. 
 
В становището си относно ролята на ЕС в рамките на ООН – как да се постигнат по-
успешно целите на външната политика на ЕС (докладчик: Дейвид Макалистър (PPE, 
Германия)), комисията AFCO счете, че е необходимо ЕС да се утвърди като единствен 
участник на международната сцена, поиска от ООН, Комисията и Съвета да 
информират изчерпателно Парламента относно усилията им за координация, както 
и призова за реформа на Съвета за сигурност на ООН, за да се даде възможност на 
ЕС да стане постоянен член на този орган. 

 
В становището си относно Европейския съюз за отбрана  (докладчик: Дейвид 

Макалистър (PPE, Германия)), комисията AFCO призова за използване на пълния 
потенциал на Договора от Лисабон в областта на отбраната, за създаване на 

пълноправна комисия по сигурност и отбрана и на Съвет на министрите на 
отбраната, както и за по-силно стратегическо партньорство между ЕС и НАТО. 

 
В своето становище по годишния доклад относно изпълнението на общата 
политика за сигурност и отбрана (докладчик: Паулу Ранжел (PPE, Португалия)), 
комисията AFCO приветства създаването на постоянно структурирано 
сътрудничество (ПСС), укрепването на Европейския фонд за отбрана (ЕФР) и 
увеличаването на бюджета на Европейската агенция по отбрана (EDA). Освен това 
комисията AFCO отново потвърди подкрепата си за установяването на формат за 
министрите на отбраната, чрез който да се срещат в рамките на Съвета, изтъкна 
необходимостта от координиране на вътрешното и външното измерение на ОПСО и 
развитието на единен пазар в областта на отбраната, както и подчерта, че е 
необходимо Съюзът да бъде в състояние самостоятелно да гарантира сигурността на 

своите граждани. 
 

 



3.4. Институционални аспекти на икономическото управление и банковия 
съюз 
 

Решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на член  22 от Устава на 
Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка 

(съвместна процедура с комисията ECON) 
 

 Докладчици: Данута Мария Хюбнер (PPE, Полша) за комисията AFCO и 

Габриел Мато (PPE, Испания) за комисията ECON 
 

 Процедура: Член 129, параграф 3 от ДФЕС: Специална процедура за 
изменение на устава на ЕСЦБ, изменение на протокола към Договорите 
(2017/0810 (COD)) 
 

Основни елементи  
 

Решението, постановено по дело T-496/11 на 4 март 2015 г. (Обединено кралство 
Великобритания и Северна Ирландия/Европейска централна банка), отмени Рамката 
на Евросистемата за надзорна политика. Вследствие на това ЕЦБ предложи 

препоръка за решение на Европейския парламент и на Съвета за изменение на устава 
на ЕСЦБ (протокол № 4, член 22 – Устав на Европейската система на централните 

банки и на Европейската централна банка). Целта на предложението беше да се 
предостави на ЕЦБ изричната компетентност да регулира дейността на 

клиринговите системи, включително централните контрагенти (ЦК). Това 
представлява опростено преразглеждане на договора в съответствие с процедурата, 

предвидена в член 129, параграф 3 от ДФЕС. Досието беше разгледано в рамките на 
процедура на съвместни заседания на комисии между комисията AFCO и комисията 

ECON. 
 

Комисията ECON на Европейския парламент и комисията AFCO приеха своя доклад на 
19 юни 2018 г. Впоследствие докладът беше приет на пленарно заседание на 4 юли 

2018 г. Успоредно с Регламента за европейската пазарна инфраструктура 2.2 бяха 
проведени междуинституционални преговори относно изменението на устава, с 

което се целеше по-солиден и ефективен надзор над централните контрагенти (ЦК), 
които предлагат услуги на ЕС. По настояване на Съвета окончателният компромисен 

текст на изменението на устава включва подробни и ограничени правомощия по 
отношение на ЦК от трети държави и, което е по-важно, не предоставя на ЕЦБ 

правомощия по отношение на установените в Европейския съюз ЦК. 
  

На 20 март 2019 г. Управителният съвет на ЕЦБ единодушно реши да оттегли 
предложението си. Той счита, че предложените в междуинституционалните 

преговори изменения не биха изпълнили основните цели, към които се стреми ЕЦБ 
по отношение на регулаторната компетентност на ЕСЦБ, и биха могли да подкопаят 

независимото упражняване от страна на ЕЦБ на собствената ѝ компетентност. ЕЦБ 
посочи, че е готова да преразгледа въпроса в бъдеще при пълно сътрудничество с 
другите институции, ако е възможно да се намери начин за постигане на напредък, 
който не поражда такива опасения. 
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Становища, свързани с икономическото управление и банковия съюз 
 
Комисията по конституционни въпроси също така допринесе за различни 
институционални аспекти на работата на комисията по икономически и парични 
въпроси, по-специално в областта на икономическото управление и банковия съюз.  
 
Икономическо управление  
 
Комисията AFCO предостави становище (докладчик: Силви Гулар, ALDE, Франция) 

относно доклада по собствена инициатива за преразглеждане на рамката за 
икономическо управление, започнат през 2014 г. от комисията по икономически и 

парични въпроси. В становището си комисията AFCO поиска по-специално 
включването на Европейския механизъм за стабилност и Договора за стабилност, 

сътрудничество и управление в правната рамка на ЕС с подходящи механизми за 
отчетност и призова за междуинституционално споразумение, обхващащо всички 

етапи на Пакта за стабилност и растеж, както и процедурите при 
макроикономически дисбаланси. Тя пледира за приемането в рамките на 
процедурата за съвместно вземане на решения на широка ориентация на 
европейската политика и за създаването на бюджетен капацитет за ИПС в рамките 
на бюджета на ЕС. В становището се заключава, че автентичният ИПС изисква 
укрепване на принципите на правовата държава в ЕС, което гарантира, наред с 
другото, че държавните органи са субект на законодателството, а равенството на 
правните субекти се гарантира от независими юрисдикции.  
 
Преразглеждане на европейските надзорни органи  
 
В контекста на преразглеждането на рамката, регулираща европейските надзорни 
органи, становището на комисията AFCO (Докладчик: Данута Мария Хюбнер, PPE, 

Полша) беше насочено към институционалните аспекти на макроикономическата 
страна на Европейската система за финансов надзор — Европейски съвет за 

системен риск (ЕССР). То бе съсредоточено по-специално върху организационната 
структура на ЕССР и правилата за отчетност. Назначаването на председател на ЕССР 

трябва да бъде официално възложено на ЕЦБ със съответното повишаване на ролята 
на длъжността началник на секретариата. Комисията по конституционни въпроси 
настоя процедурата по назначаване на началник на секретариата да бъде напълно 
прозрачна, като се гарантира неговата независимост. Тя също така гарантира, че 
обхватът на делегирането на задачи, които му се възлагат, е ограничен и изрично 
изключва задължение за докладване пред Парламента, което следва да остане 
задача на председателя. ЕССР също следва да подлежи на засилен контрол и да 
отговаря на парламентарни въпроси. Договореният компромисен текст отрази тези 
приоритети. 
 



Европейска схема за застраховане на депозити  
 
В рамките на сътрудничеството си с комисията по икономически и парични въпроси 
относно институционалните аспекти на банковия съюз комисията AFCO предостави 
становище (докладчик: Данута Мария Хюбнер, PPE, Полша) относно регламента за 
създаване на третия стълб на банковия съюз — европейска схема за застраховане 
на депозитите (ЕСЗД). В законодателното становище се подчертава необходимостта 
от плавен преход към трите стълба на банковия съюз, в случай че държавите членки 
се присъединят на по-късен етап чрез присъединяване към ИПС или чрез подписване 

на споразумение за тясно сътрудничество с ЕЦБ. В него също така се предвижда 
постепенна процедура за изключване от покритието на ЕСЗД въз основа на 

процедурата за нарушение, като от Европейската комисия се изисква да изпълни 
няколко важни процедурни стъпки и да изложи причините, преди да може да се 

произнесе относно изключването от покритието на ЕСЗД.  
 

 

3.5. Изменения към Устава на Европейската инвестиционна банка 
 

 Докладчик: Данута Мария Хюбнер (PPЕ, Полша)  

 
 Процедура: Специална процедура, предвидена в член  308 от ДФЕС, съгласно 

която, въз основа на предложение от Европейската инвестиционна  банка и след 
получаване на становища от Европейския парламент и Комисията, Съветът с 

единодушие приема решение за изменение на статута на ЕИБ (2018/0811(CNS) и 
(2019/0804(CNS)). 

 

Основни елементи 
 

Поради своята отговорност за процедурите за преразглеждане на Договора, AFCO 
беше водещата комисия за становищата на ЕП относно измененията на 
Протокол (№ 5) за устава на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), приложен 
към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския 
съюз. 
 

Целевите изменения, предложени от Европейската инвестиционна банка, имаха за 
цел да се адаптира статутът на ЕИБ към новата ситуация, създадена от оттеглянето 

на Обединеното кралство от Европейския съюз, и да се отрази увеличението на 
записания капитал на ЕИБ от Полша и Румъния. 

 
В своите доклади комисията AFCO одобри и двете предложения, представени от 

Европейската инвестиционна банка.  
 

Въпреки това, в писмо от 17 април 2019 г. до действащия председател на Съвета, 
председателят на AFCO изрази загрижеността на комисията относно липсата в двете 
предложения на предоставени от ЕИБ адекватни обяснения по отношение на 
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промените в конституцията на структурата на заместник-директорите и нейното 
въздействие върху управлението на ЕИБ.  
 

 

3.6. Статутът на Европейския омбудсман  
 

 Докладчик: Паулу Ранжел (PPE, Португалия) 
 

 Процедура: Специална законодателна процедура, посочена в член  228, параграф 
4 от ДФЕС, която дава възможност на Европейския парламент, след като поиска 

становището на Комисията и със съгласието на Съвета, да приеме регламенти за 
определяне на правилата и общите условия за изпълнението на функциите на 

омбудсмана (2018/2080(INL)). 
 

Основни елементи 
 

Настоящият статут на Европейския омбудсман (Решение 94/262/ECSC, ЕО, Евратом) 

беше последно изменен преди влизането в сила на Договора от Лисабон. 
Следователно е крайно време той да бъде отменен и да се приеме изцяло нов 

регламент в съответствие с приложимото понастоящем правно основание.  
 

На 12 февруари 2019 г. Парламентът прие резолюция относно проект на регламент на 
Европейския парламент за установяване на правилата и общите условия за 

изпълнението на функциите на омбудсмана (Статут на Европейския омбудсман) и за 
отмяна на Решение 94/262/ЕОВС, ЕО, Евратом. 

 
Наред с другото, проектът на регламент: 
- установява условията, при които може да бъде отнесена жалба до омбудсмана; 
- определя процедурите, които трябва да се спазват, когато при проверките на 
омбудсмана се разкриват случаи на лошо администриране; 
- позволява на омбудсмана, без това да засяга основното му задължение за 
разглеждане на жалби, да провежда разследвания по собствена инициатива; 
 - дава възможност на омбудсмана, по собствена инициатива или вследствие на 
жалба: i) да провежда допълнителни проверки; ii) да включи в годишния си доклад 

до Европейския парламент оценка на степента на съответствие с направените 
препоръки; iii) да започва нови проучвания въз основа на информация, предоставена 

от лица, подаващи сигнали за нередности; 
- позволява на Омбудсмана да прави оценка на съществуващите процедури за 

предотвратяване на тормоз и за защита на лицата, подаващи сигнали за 
нередности, в рамките на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и 

да предоставя в тази област съвети на служителите на Съюза;  
 - предвижда, че институциите, органите, службите и агенциите на Съюза са длъжни 

да предоставят на омбудсмана всякаква информация, включително класифицирана 
информация или документи, които омбудсманът поиска от тях; 



- задължава омбудсмана и служителите от неговата администрация да опазват 
поверителния характер на информацията, която са получили при упражняване на 
функциите си; 
- позволява омбудсманът да информира Европейската прокуратура за всяка 
информация, която е от нейната компетентност; 
- изисква на омбудсмана да бъде даден адекватен бюджет, достатъчен за 
гарантиране на неговата независимост и изпълнението на неговите задължения.  
Разпоредбите относно подаването на сигнали за нередности и тормозът не бяха 
включени в доклада, внесен от комисията по конституционни въпроси, но бяха 

включени на пленарно заседание посредством изменения.  
 

 

3.7. Статут на Съда на Европейския съюз: изменение на Протокол № 3  
  

 Докладчик: Мортен Месерсмит (ECR, Дания) 
 

 Процедура: Обикновена законодателна процедура (правно основание: член  256, 

параграф 1 и член 281, втора алинея от ДФЕС) (2018/0900(COD)). 
 

Основни елементи 
 

На 27 ноември 2018 г. комисията AFCO прие становище за комисията по правни 
въпроси относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз.  
Наред с другото, в становището се посочва, че измененията, въведени с 

предложения регламент, ще трябва да се прилагат в случаи, в които Съдът или 
Общият съд е сезиран след датата, на която регламентът влиза в сила. 

 

3.8.  Прозрачност, отчетност и почтеност на институциите на ЕС 
 

Доклад относно прозрачността, отчетността и почтеността на институциите на ЕС 
 

 Докладчик: Свен Гиголд (Verts/ALE), Германия) 

 
 Процедура: Доклад по собствена инициатива (2015/2041(INI)) 

 

Основни елементи  

Прозрачността беше един от приоритетите на Комисията „Юнкер“, по-специално с 
включването в нейната работна програма за 2015 г. на предложение за задължителен 

регистър за прозрачност, както и с решението за публикуване на всички контакти 
между лобистите и членовете на Комисията, служителите в техните кабинети  и 

генералните директори, считано от 1 декември 2014 г. 
 

Целта на доклада на комисията AFCO относно прозрачността, отчетността и 
почтеността в институциите на ЕС беше да се разработи съгласуван и глобален 
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подход на Европейския парламент към тези въпроси, като се разгледат аспекти като 
прозрачност по време на цялата законодателна процедура, по-специално когато 
европейските институции влизат в контакт със заинтересовани страни и лобисти.  
 
Докладът: 
 
 - насърчава въвеждането на „законодателен отпечатък“, за момента на доброволна 
основа, и практиката за среща единствено с представители на интереси, които са се 
записали в Регистъра за прозрачност, като по този начин прави регистъра за 

прозрачност задължителен във възможно най-голяма степен; 
 

- призовава за мерки за защита на почтеността на институциите и органите на ЕС 
срещу конфликти на интереси, по-специално чрез кодекси за поведение и подходящо 

регулиране по отношение на „кадровата въртележка между държавния и частния 
сектор“, „периоди на прекъсване“ и състава на експертните групи, както и за 

справяне с евентуални конфликти на интереси за предприятия, притежавани от лица 
на мандатни длъжности в ЕС, когато кандидатстват за финансиране от ЕС или 

получават такова финансиране; 
 

- призовава за мерки за подобряване на достъпа до документи и информация в 
законодателния процес, които да обхващат всички институции и органи на ЕС, по-
специално по отношение на пълнотата на регистрите на документи, предоставянето 
на документи от тристранните срещи, специална съвместна база данни за актуалното 
състояние на законодателните досиета, регистър за делегираните актове, 
класификацията на документи и публикуването на протоколите от заседанията на 
някои органи на Съвета и на Парламента; 

 
- също така призовава за прозрачност и отчетност по отношение на икономическото 

управление в еврозоната и бюджета на ЕС;  
 

- насочва вниманието към правото на Парламента на информация относно 
международни споразумения и необходимостта от подобряване на сътрудничеството 

и обмена на информация през целия жизнен цикъл на тези споразумения; 
 

- подчертава необходимостта от борба с измамите и с корупцията посредством 
международно сътрудничество, наред с другото, и от защита на лицата, подаващи 

сигнали за нередности, чрез ефективна законодателна рамка на ЕС; както и 
 

- подчертава нуждата също и от засилване на отчетността на агенциите и избягването 
на конфликти на интереси сред техния персонал и експерти. 
 

 



Становища, свързани с прозрачността 
 
В допълнение към своя доклад комисията AFCO прие и становище относно защитата 

на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза  (докладчик: Рамон 
Хауреги Атондо (S&D, Испания). 

 
Наред с другото, в становището се предлагат изменения на предложението с оглед на 

укрепването на правната рамка за защита на лицата, подаващи сигнали за 
нередности, включително в случай на анонимен сигнал. По-конкретно в него се 

препоръчва материалният обхват на предложението да включва нарушения на 
общите ценности на ЕС, посочени в член 2 от ДЕС, както и нарушения, извършени 

чрез политически действия. В становището също така се предлага включването на 
длъжностните лица и на другите служители на ЕС и на Европейската общност за 

атомна енергия сред отговарящите на условията за закрила и се предвиждат 
разпоредби за засилване на ролята на наказателното право в прилагането на 

предложената директива. В становището се предлага и по-силна защита в случай на 
неоснователни или злонамерени съдебни производства срещу лица, подаващи 

сигнали за нередности, и психологическа помощ  и подкрепа за тези лица. 

 
  



25 

 

 

 
 

 
4. Европа: по-близо до своите 

граждани 
 
 

 
 

 

 

4.1. Европейска гражданска инициатива 
 

 Докладчик: Дьорд Шьопфлин (EPP, Унгария)  
 

 Процедура: Обикновена законодателна процедура (2017/0220(COD)) 
 

Основни елементи  
 

Комисията се застъпва за преразглеждане на този правен инструмент за участие на 
гражданите още от първия си доклад, посветен на изпълнението на Европейската 

гражданска инициатива (ЕГИ) през октомври 2015 г. Целта на преразглеждането на 
правната рамка за ЕГИ беше превръщането ѝ в по-рационализиран, прозрачен и 
лесен за използване инструмент за определяне на дневния ред на равнището на ЕС. 
  

В крайна сметка, в резултат също и на постоянния натиск от страна на Парламента, на 

13 септември 2017 г. Комисията представи предложение за нов регламент за ЕГИ. 
Междуинституционалните преговори приключиха през декември 2018  г., а новият 

регламент ще започне да се прилага от 1 януари 2020 г. Този нов регламент въвежда 
някои нови характеристики, например частична регистрация на ЕГИ, като ограничава 

нейния обхват до способността на Комисията да предлага законодателство в дадена 
област. Благодарение на инициативата на комисията AFCO и подкрепата на 

Европейския парламент на равнище пленарно заседание, на организаторите на ЕГИ 
вече се предоставя допълнителна подкрепа по отношение на писмения превод, 

достъп до онлайн платформа за сътрудничество, която им помага да сложат 
началото на дадена ЕГИ, и допълнителна подкрепа от държавите членки чрез звена 

за контакт, създадени на национално равнище. Комисията и Парламентът трябва да 
допринесат за повишаване на осведомеността относно ЕГИ чрез комуникационните 

си дейности. Парламентът успя също така да предостави на организаторите 
допълнителен срок за подготовка на събирането на подписи  и за засилване на 

ролята на Парламента чрез провеждане на дебат относно успешно подадените 
европейски граждански инициативи и осигуряване на по-строг контрол на 
последващите действия на Комисията във връзка с тези инициативи. Парламентът 



спомогна също така да се гарантира, че отговорът на Комисията на ЕГИ е ясен и 
прозрачен, чрез включване на списък с действия и график за тяхното изпълнение.  
  
Парламентът също настоя да се гарантира прозрачността на подкрепата за 
финансирането на ЕГИ посредством редовно докладване относно източниците на 
подкрепа чрез регистъра. Въпреки че по време на междуинституционалните 
преговори Парламентът не успя да намали изискваната възраст за подкрепа на ЕГИ 
на 16 години , по настояване на Парламента държавите членки могат да изберат 
подобна по-ниска възрастова граница. Регламентът също има за цел постепенното 

премахване на съществуващите системи за онлайн събиране на изявления за 
подкрепа в рамките на период от три години и замяната им с централна система за 

онлайн събиране на изявления за подкрепа, разработена от Европейската комисия. 

 

4.2. Електронната демокрация в Европейския съюз: потенциал и 
предизвикателства 
 

 Докладчик: Рамон Хауреги Атондо (S&D, Испания) 

 
 Процедура: Доклад по собствена инициатива 2016/2008(INI) 

  

 Основни елементи  

В доклада се разглеждат последните развития в използването на нови инструменти 
за електронна демокрация. В него се подчертава, че информационните и 
комуникационните технологии създават нови пространства за участие и дискусия в 
демократичната сфера на ЕС и имат потенциал за смекчаване на общественото 
недоволство от традиционната политика, повишаване на прозрачността на 
политическата система и намаляване на т.нар. „демократичен дефицит“ в Европа. 
 
Стига се също до заключението, че опитът с електронната демокрация в Европа е 
неравномерен и че по-широкото ѝ приемане изисква специфична инфраструктура. В 
доклада се посочва още, че е необходимо да се обърне внимание на проблемите, 
свързани със сигурността, и да се гарантира неприкосновеността на личния живот, 
като тези аспекти са от първостепенно значение, за да се осигури доверието на 
гражданите в подобни инструменти. 

  
Държавите членки са призовани да насърчават електронното приобщаване чрез 

цифрова грамотност и равен и безопасен цифров достъп за всички граждани на ЕС, 
както и чрез по-тясното интегриране на такива цифрови умения в учебните 
програми и ученето през целия живот, а също и да предоставят финансово и 
физически достъпна високоскоростна цифрова инфраструктура. Докладът ги 
насърчава да популяризират механизми, които дават възможност на гражданите на 
ЕС да си взаимодействат с правителствата и институциите на ЕС. В него се изтъква 
големият потенциал на инструментите на ИКТ в собствената демокрация на участието 
на ЕС чрез Европейската гражданска инициатива, както и необходимостта от 
засилване на електронното участие в процеса на обществена консултация на 
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Комисията. Пак там Комисията се призовава да развие електронното участие в 
рамките на стратегията за цифров единен пазар, лансирана през 2017 г., и призовава 
институциите на ЕС да започнат процес на разработване на Европейската харта на 
правата в интернет с цел насърчаване и гарантиране на правата на гражданите на ЕС, 
свързани с цифровата сфера.  

 

Становища, свързани с гражданството 
 
Доклад за гражданството на ЕС  
 
В становището на комисията AFCO (докладчик: Кристиан Дан Преда (PPE, Румъния) 
относно доклада за гражданството на ЕС се подчертава необходимостта от 

насърчаване на политики и провеждане на кампании и дейности, насочени към 
повишаване на осведомеността относно правата на гражданите. В него се настоява 

реформата на европейското избирателно право да има за цел увеличаване на 
участието и доверието в демократичната система на ЕС, като принципите на 
прозрачност, осведоменост и недискриминационен достъп до информация 
продължат да имат ключово значение. Той се застъпва за насърчаване на участието 
в изборите за Европейски парламент чрез укрепване на европейския характер на 
тези избори и увеличаване на видимостта на политическите партии на равнището на 
ЕС. В доклада се призовава за преразглеждане на Регламента относно ЕГИ и се 
настоява за разработване на механизми и политики, насочени към защита на 
основните права на лицата в цифровата среда.  

 

4.3. Ролята на градовете в институционалната рамка на Съюза 
 

 Докладчик: Кажимеж Михал Уяздовски (ECR, Полша) 

 

 Процедура: Доклад по собствена инициатива, асоциирана комисия REGI 
(2017/2037(INI)) 

 
Основни елементи 

 
Съществена част от населението на Европейския съюз живее в градовете и градските 

райони, съответно значимостта на тези райони нараства в контекста на 
институционалните структури и прилагането на законодателството в ЕС. Комисията 

AFCO счита, че тази тенденция и други събития, като например Лайпцигската харта за 
устойчиви европейски градове, Споразумението на кметовете или Програмата на ЕС 

за градовете — като последната беше създадена на 30 май 2016 г. в рамките на 
неофициалната среща на министрите от ЕС, отговарящи за въпросите на 

градоустройството („Пакт от Амстердам“) — приканват за дебат относно участието на 
градовете в настоящия процес на вземане на решения и институционалната 

структура на ЕС от гледна точка на демократичната легитимност, отчетността и 
прозрачността в духа на Договорите. 



 
В доклада Парламентът подчерта по-специално значението на ролята на Комитета 
на регионите в качеството му на консултативен орган за включването на градовете в 
процеса на вземане на решения в ЕС и подчерта, че настоящата институционална 
структура е достатъчна и е в съответствие с принципа на субсидиарност. 
Парламентът обаче счита, че прозрачното и ефективно участие на градовете в 
процеса на вземане на решения следва да бъде засилено , особено по отношение на 
законодателството, което ги засяга пряко. 
 

В този контекст докладът приветства и търси подкрепа за инициативи като 
„обслужване на едно гише“ за градовете с цел улесняване на достъпа до 

информация или Програмата за градовете за осигуряване на многостепенно 
управление и партньорство. 

 
Парламентът насърчи също по-активно политическо участие на общините и 

местните органи, включително чрез по-голямо сътрудничество със Съвета, за да се 
популяризира ролята на тези органи като форуми за обществен дебат и да се оформи 

политическото пространство в ЕС. 
 

За да се развие ролята на градовете в ЕС, в доклада се препоръчва засилено 
сътрудничество между Парламента и Комитета на регионите и създаване на 
програма от 54 европейски дискусионни форуми за насърчаване на общински дебати 
и консултации по въпроси, свързани с ЕС. 
 
В своите последващи действия по този доклад Комисията се съгласи, че наистина 
има нужда от по-системен диалог с местните и регионалните власти, и заяви, че до 

края на 2019 г. ще бъде извършено проучване за оценка на въздействието на 
Програмата за градовете, за да се определи как ще продължи изпълнението на 

програмата.  
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5. Прилагане на Договорите 
 
 

 
 

 

 

 

5.1.  Гражданство 
 
Прилагане на разпоредбите на Договора, свързани с гражданството на ЕС 
  

 Докладчик: Майте Пагасауртундуа Руис (ALDE, Испания)  
 

 Процедура: Доклад за изпълнението (2018/2111(INI)) 

  

Основни елементи  
 

Докладът имаше за цел да оцени прилагането на разпоредбите на Договора, свързани 
с гражданството на ЕС. Въпреки че понятието „гражданство на ЕС“ съществува от 

Договора от Маастрихт и беше допълнително засилено в Договора от Лисабон, счита 
се, че прилагането на различните разпоредби относно гражданството на ЕС все още 

не е разгърнало пълния си потенциал по отношение както на обхвата, така и на 
ефективността.  
 

Правата на гражданите на ЕС, залегнали в Договорите, включват право на 
демократично участие, избирателни права, право на свободно движение и 
недискриминация и допълнително разширяване на правото на консулска закрила.  
 

В доклада се препоръчва по-системна защита на тези права на гражданите на ЕС, 

при целесъобразност чрез процедури за нарушение, разширяване на гражданските 
права, посочени в член 20, параграф 2 от ДФЕС, чрез процедурата по член  25 от 

ДФЕС и повече финансиране за програмите, насочени към насърчаване на 
общественото пространство в ЕС. В него се настоява и за повишаване на ролята на 
центровете „Европа Директно“, които следва да подкрепят по-активно гражданите 
на ЕС при упражняването на техните права. В доклада се призовава за създаването на 
официален празник на Европа на 9 май и за засилване на ролята на гражданското 
образование и се апелира към допълнително проучване на потенциала на членове 
165—167 от ДФЕС в това отношение. Накрая, в доклада се предлага също така 
процедурата, започната съгласно член  25 от ДФЕС, в крайна сметка да доведе до 
изготвянето на устав на гражданството на ЕС, заедно с европейския стълб на 
социалните права. 



 

 

Становища относно годишните доклади във връзка с прилагането на 
принципите на субсидиарност и пропорционалност 
 

Комисията AFCO редовно допринася за доклада на Комисията относно прилагането 
на принципите на субсидиарност и пропорционалност със становища за комисията 

JURI като водеща комисия по това досие (докладчици: Кажимеж Михал Уяздовски 
(ECR, Полша) и Кристиан Дан Преда (PPE, Румъния)). Комисията AFCO отбеляза 

повишена активност от страна на националните парламенти както в рамките на 
политическия диалог, така и при издаването на мотивирани становища (през 
разглеждания период процедурата „жълт картон“ е била задействана 3 пъти). Тя 
предложи като цяло парламентите да бъдат включени по-скоро в законодателния 
процес на ЕС, а не в предзаконодателния контрол, и подчерта, че тази възможност за 

участие се осъществява чрез контрол от страна на правителствата на държавите 
членки, когато те действат в рамките на Съвета. Освен това комисията AFCO призова 

за по-голяма гъвкавост по отношение на механизма за ранно предупреждение и 
предложи възможността за „зелена карта“, която да играе по-конструктивна роля в 

законодателния процес на ЕС. 
 

В становищата също се подчертава, че при изготвянето на законодателството и при 
оценяването на политиките Комисията следва да отчита в по-голяма степен 

принципите на субсидиарност и пропорционалност. В становищата се счита, че 
Комисията е разработила по-солидни инструменти в рамките на по-доброто 

законотворчество, но че оценките на въздействието в това отношение следва да 
бъдат подобрени. 

 

5.2.  Национални парламенти 
 

 Докладчик: Паулу Ранжел (PPE, Португалия) 
 

 Процедура: Доклад за изпълнението (2016/2149(INI)) 

 
Основни елементи 
 

Целта на доклада, приет на 19 април 2018 г., беше да се направи оценка на 
използването на настоящите механизми за участие на националните парламенти в 

европейския политически процес и да се разгледат възможностите за подобрения на 
тези механизми, за да се осигури по-голямо участие на националните парламенти в 

цялостния процес на интеграция.  
 

При подготовката на доклада комисията AFCO проведе междупарламентарно 
заседание на комисии и организира семинар. Докладчикът проведе проучвателни 

мисии в парламентите на Португалия, Дания и Гърция. Комисията AFCO получи също 
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така писмени становища от няколко национални парламента и се възползва от 
експертния опит под формата на проучвания, общи прегледи и правни становища.  
 
В доклада Парламентът потвърди ключовата роля на националните парламенти в 
упражняването на контрол върху действията на своите правителства в областта на 
европейските въпроси в качеството им на членове на Европейския съвет и на Съвета. 
В това отношение той насърчи обмена на най-добри практики, редовните 
разисквания между министрите и специализираните комисии на националните 
парламенти преди и след заседанията на Съвета и Европейския съвет, както и 

редовните срещи между членовете на националните парламенти, членовете на 
Комисията и членовете на Европейския парламент. Парламентът също така счита, че 

както Европейският парламент, така и националните парламенти следва да бъдат 
включени в по-голяма степен в европейския семестър и че за тази цел бюджетните 

календари на национално и европейско равнище следва да бъдат по-добре 
съгласувани. Освен това Парламентът предложи създаването на ежегодна 

европейска седмица, в която членовете на националните парламенти да обсъждат 
европейските въпроси едновременно с членовете на Комисията и членовете на 

Европейския парламент. 
 

По отношение на ролята на националните парламенти в контрола на спазването на 
принципа на субсидиарност Парламентът подкрепи реформите на системата за ранно 
предупреждение (СРП), като призова Комисията да въведе период за техническа 
нотификация в рамките на СРП с цел да се постигне практическо споразумение в 
периода на настоящата договорна рамка, за да се даде повече време на 
националните парламенти да обмислят издаването на мотивирано становище по 
проект на законодателен акт. Също така той призова Комисията да разгледа 

пропорционалността и субсидиарността в своите отговори на мотивираните 
становища, представени от националните парламенти, и насърчи използването на 

платформата IPEX за системен обмен на информация и ранно сигнализиране на 
проблеми, свързани със субсидиарността. Въпреки че Парламентът се съгласи с 

идеята националните парламенти да представят конструктивни предложения за 
разглеждане от Комисията — при надлежно отчитане на правото на инициатива на 

Комисията, — той счита, че прилагането на процедурата „червен картон“ не е 
осъществимо на този етап от процеса на интеграция. 

 
Накрая, Парламентът призова за укрепване на отношенията между Съюза и 

националните парламенти, като обаче настоя за ясно разграничаване на 
правомощията за вземане на решения между националните парламенти и 

Европейския парламент и, в тази връзка, за отхвърляне на създаването на съвместни 
парламентарни органи за вземане на решения.  

 

5.3. Засилено сътрудничество 
 

 Докладчик: Ален Ламасур (EPP, Франция) 



 

 Процедура: Доклад за изпълнението (2018/2112(INI)) 
 

Основни елементи  
 

Във връзка с всеобхватната тема за бъдещето на Европа комисията AFCO реши да 
разгледа въпроса за засиленото сътрудничество, и по-специално да проучи как са 

изпълнени разпоредбите на Договора относно засиленото сътрудничество до този 
момент.  

 
При подготовката на доклада докладчикът организира изслушване и проведе 
проучвателни мисии в Швейцария и САЩ. 
 
В своя доклад комисията AFCO направи оценка на прилагането на това понятие до 
момента и предложи пътна карта, която да бъде следвана, за да се гарантира 
гладкото и ефективно прилагане на засиленото сътрудничество в бъдеще.  
Съдържанието на доклада се основава не само на съществуващите случаи на 
засилено сътрудничество в ЕС, но и на подобни разпоредби относно 

междудържавното сътрудничество в други федерални модели, като например 
САЩ, Канада, Швейцария, Австралия, Германия и Италия. 

 
Пътната карта за ефективното прилагане на засиленото сътрудничество, 

предложено от комисията AFCO, ще рационализира процеса на вземане на решения 
чрез: 

 
 определяне на период от две последователни председателства на Съвета, за 

да се установи, че целите на дадено сътрудничество не могат да бъдат 
постигнати от Съюза като цяло в съответствие с изискването в член  20 от ДЕС;  

 и предлагане на използването на специалната клауза за преход в член 333 от 
ДФЕС за преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с 

квалифицирано мнозинство и от специална към обикновената законодателна 
процедура веднага след одобряването от Съвета на споразумение за 

започване на засиленото сътрудничество.  
 

Комисията AFCO предложи също активна роля на Комисията в управлението на 

засиленото сътрудничество и препоръча на Парламента да се отреди по-голяма роля 
в това отношение, като му се даде възможност да предложи нови форми на засилено 

сътрудничество посредством член 225 от ДФЕС (квазизаконодателни инициативи) и 
като бъде включен във всички етапи на вземане на решения по тази процедура.  

 
В доклада на AFCO бяха отправени и препоръки относно разходите, свързани с 

засиленото сътрудничество и компетентността на Съда на Европейския съюз по 
такива случаи. И накрая, в доклада се препоръчват също някои корекции на 

институционалната структура на Съюза, за да се приспособи по-добре процедурата 
за вземане на решения за засилено сътрудничество и да се предложат разпоредби, 

които дават възможност за оттегляне или експулсиране на държавите членки от 
засиленото сътрудничество.  



33 

 

 
Тези основни послания като цяло получиха поддръжка при гласуването на доклада в 
пленарна зала, което се проведе на 12 февруари 2019 г. 

 

5.4. Децентрализирани агенции 
 

 Докладчик: Дьорд Шьопфлин (EPP, Унгария) 
 

 Процедура: Доклад за изпълнението (2018/2114(INI)) 
 

Основни елементи  
 

В този доклад за изпълнението, който беше приет на пленарно заседание на 14 
февруари 2019 г., се разглежда и оценява начинът, по който са приложени 

институционалните механизми за осигуряване на демократичен контрол върху 
децентрализираните агенции, по-специално съвместното изявление и общия 
подход за децентрализираните агенции от 2012 г., и с него се предлагат подобрения 

с цел установяване на по-последователна, ефективна и прозрачна институционална 
рамка за парламентарен контрол върху дейността на тези агенции. 

 
При подготовката на доклада беше изпратен въпросник до всички парламентарни 

комисии и изследователските служби на Парламента възложиха извършването на 
проучване относно агенциите на ЕС, общия подход и парламентарния контрол. 

Докладчикът проведе мисии за установяване на фактите в Агенцията за основните 
права (FRA) във Виена, Европейската агенция за обучение в областта на 

правоприлагането (CEPOL) в Будапеща и в Европейската агенция за ГНСС в Прага.  
 

Като отбелязва, че комисиите на Парламента активно контролират агенциите (като 
бюджетен орган и орган по освобождаване от отговорност, чрез определяне на 

членове на управителните съвети, чрез процедура за назначаване или 
освобождаване от длъжност на директори на агенции, чрез консултации по работните 

програми, чрез представяне на годишни доклади за дейността, както и чрез размяна 
на мнения, посещения, общи прегледи или предоставяне на експертен опит), 
Парламентът изисква цялостна оценка на прилагането на общия подход. Въз основа 
на този преглед Парламентът отправя искане да се обърне допълнително внимание 
на изготвянето на междуинституционално споразумение относно агенциите  и 

осигуряването на съответния демократичен контрол и отчетност, включително 
задължителен преглед на всеки пет години на принципите, уреждащи тяхното 

създаване и функциониране. Парламентът също счита, че неговата роля в надзора на 
измерението, свързано с управлението, може да бъде допълнително подобрена,  

наред с другото чрез ежегоден дебат относно функционирането и управлението на 
агенциите. Парламентът поддържа мнението, че в случай на промяна на Договора, 

следва да се обмисли как агенциите могат да бъдат още по -здраво обвързани с 
Договорите. 



 
Предложенията за преместването на Европейската агенция по лекарствата (EMA) и 
Европейския банков орган (ЕБО) породиха безпокойство, изразено от комисията по 
конституционни въпроси и от водещите комисии (комисията по околна среда, 
обществено здраве и безопасност на храните (ENVI) и комисията по икономически и 
парични въпроси (ECON)), че неучастието на Парламента в процедурата за избор на 
нови седалища намалява неговите правомощия в рамките на обикновената 
законодателна процедура. Така Парламентът одобри изявление в контекста на 
законодателната процедура за преместването на седалищата на тези агенции с 

искане съответните разпоредби на съвместното изявление и общия подход от 2012  г. 
да бъдат преразгледани. 

 

5.5.  Правомощия на Парламента за политически контрол върху 
Комисията 
 

 Докладчик: Мерчедес Бресо (S&D, Италия) 
 

 Процедура: Доклад за изпълнението (2018/2113 (INI)) 
 

Основни елементи  
 

Парламентарният контрол е предпоставка за демократична легитимност. 
Неотдавнашните промени в законодателния процес и нарасналата законодателна 
роля на изпълнителната власт създадоха необходимостта от засилване на 
процедурите за парламентарен контрол. Това явление не е чуждо на 
институционалната структура на Съюза, в която Комисията придобива законодателни 
правомощия посредством делегирани актове, нейната „политизация“ нараства и 

възниква по-голяма необходимост ефикасността на законодателството да се допълни 
с укрепване на правните разпоредби. Следователно докладът имаше за цел да оцени 
отново контролната роля на Парламента спрямо Комисията и да я приведе в 
съответствие с това ново развитие на институционално равнище . 
В своя доклад комисията AFCO анализира съществуващите инструменти за 
парламентарен контрол върху Комисията, определи основните предизвикателства 
пред парламентарния контрол и отправи препоръки за отговор на съществуващите 
предизвикателства. 
 
Наред с другото комисията AFCO посочи, че Парламентът не използва пълноценно 
всички инструменти за политически контрол над изпълнителната власт, припомни 
силната си подкрепа за процеса за избор на водещ кандидат (Spitzenkandidaten), 
подчерта, че изпълнителната власт на ЕС е многопластова и може да приема 
различни форми в зависимост от областта на политиката, и предупреди Европейския 
съвет да не упражнява законодателни функции в противоречие с буквата на 

Договорите. Благодарение на становищата, представени от комисията по бюджети 
(BUDG) и от комисията по бюджетен контрол (CONT), комисията AFCO също така 

проучи внимателно процедурите по освобождаване от отговорност и бюджетните 
процедури като инструменти за парламентарен контрол. 



35 

 

 
Препоръките на комисията AFCO бяха, наред с другото, инструментите, чрез които 
към Комисията се отправя призив за отчетност, да бъдат съчетани с инструментите 
за контрол на управлението, както и методите на работа на Парламента да бъдат 
реформирани, за да се засилят неговите контролни функции. Комисията AFCO 
призова също Комисията да отчита в по-голяма степен законодателните 
инициативи, предприети от Парламента съгласно член  225 от ДФЕС, и счете, че 
възможността да се предостави на Парламента правото на законодателна 
инициатива в контекста на бъдеща промяна на Договора заслужава сериозно 

внимание. Тя счете също за необходимо при всяко бъдещо преразглеждане на 
Договора да се разглежда възможността за налагане на задължение за отчетност на 

отделните членове на Комисията. Освен това комисията AFCO призова Комисията и 
Съвета да установят политически диалог по предложението на Парламента за 

регламент относно правото на разследване. И накрая, важно е също да се отбележи, 
че комисията AFCO призова за засилено сътрудничество и обмен на най-добри 

практики за парламентарен контрол върху изпълнителната власт с националните 
парламенти. 

 
Тези основни послания бяха като цяло поддържани при гласуването на доклада в 

пленарна зала, което се проведе на 12 февруари 2019 г. 

 

5.6. Основни права, демокрация и принципите на правовата държава 
 
Прилагането на Хартата на основните права в институционалната рамка на ЕС 
  

 Докладчик: Барбара Спинели (GUE, Италия)  
 

 Процедура: Доклад за изпълнението (2017/2089(INI)) 
  

Основни елементи  
 

В доклада се анализира процесът на прилагане от институциите на ЕС на Хартата на 

основните права на ЕС като първично право на ЕС. В него се стига до заключението, 
че въпреки че Договорът от Лисабон е установил Хартата като основен закон на ЕС 

преди почти 10 години, интегрирането ѝ в процеса  на вземане на решения в ЕС би 
могло да бъде значително увеличено. 
  
В доклада се признава значението на Агенцията за основните права в този процес и 
се призовава за засилване на нейната роля чрез процес на системни консултации. В 
доклада се отправя призив към Комисията да вземе предвид разпоредбите на Хартата 
при изготвянето на оценки на въздействието. Отправя се също така призив за по-
нататъшно прилагане на резолюцията на Парламента относно създаването на 
механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните 
права (вж. по-долу), който би позволил системен преглед на събитията в ЕС, 



държавите членки и институциите и органите на ЕС. В доклада се отправя и искане 
към всички институции на ЕС да укрепят включването на Хартата в политиките на ЕС 
— по-специално в европейския семестър за икономическа координация, в рамките на 
регионалното финансиране на ЕС, политиката на разширяване, общата външна 
политика и политиката на сигурност и търговската политика. В него се отправя призив 
към Комисията да изпълни задължението на ЕС да се присъедини към Европейската 
конвенция за защита на основните права, което е в застой след отрицателното 
становище на Съда на Европейския съюз. В доклада допълнително се подчертава 
потенциалът на агенциите на ЕС да подкрепят държавите членки при изпълнението 

на техните задължения, произтичащи от Хартата.  
  

Отправя се и призив към институциите на ЕС, и по-специално към Европейската 
комисия, да засилят подкрепата за държавите членки при прилагането на Хартата 

на национално равнище, за да се гарантира, че правата съгласно Хартата не се 
пренебрегват или тълкуват погрешно, както и да засилят сътрудничеството и обмена 

на добри практики между държавите членки в това отношение. На последно място, 
в доклада се подчертава, че е необходимо по-съгласувано тълкуване на Хартата от 

страна на институциите, органите, службите и агенциите на ЕС, за да стане нейното 
прилагане по-ефективно.  

 

Становища, свързани с основните права и принципите на правовата 
държава  

 
В допълнение към своите доклади относно основните права и принципите на 
правовата държава комисията AFCO прие няколко становища във връзка с тази тема:  
 
Основни права  
 
Комисията AFCO допринесе със становището си за разискването относно основните 
права в ЕС в периода 2013—2014 г. (докладчик: Рамон Хауреги Атондо (S&D, 

Испания), в което се подчертава необходимостта от продължаване на 
присъединяването на ЕС към ЕКПЧ, гарантиране на популяризирането на ценностите 
на ЕС, както е посочено в член 2, и осигуряване на съгласуваност между вътрешните 
и външните аспекти по отношение на защитата и насърчаването на правата на 
човека, включително международните споразумения. Комисията посочи 
институционалната трудност при задействането на член  7, параграф 2 от ДФЕС, тъй 
като това изисква единодушие в Съвета, и следователно прикани държавите членки 
и институциите на ЕС да предложат допълнителен механизъм за ефективен 
мониторинг на спазването на основните права и принципите на правовата държава 
чрез разширяване на мандата на Агенцията на ЕС за основните права, оповестяване 
на публична информация относно нарушенията на основните права и даване на 
възможност на Комисията да започва процедури за нарушение на член  2 от ДЕС въз 
основа на констатациите на Агенцията за основните права. 
 
Тя също заяви, че се полагат повече усилия за преразглеждане на Регламента 
относно публичния достъп до документи и Европейската гражданска инициатива  и 
за решаване на проблемите, свързани с нарастващия проблем с лишаването от 
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избирателни права на граждани на ЕС на национални избори поради упражняване на 
правото им на свободно движение.  
  
Механизъм за принципите на правовата държава  
 
Комисията (докладчик: Дьорд Шьопфлин (PPE, Унгария) участва в законодателния 
доклад по собствена инициатива на комисията LIBE, с който се цели създаване на 
механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните 
права (Пакт на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и основните 

права). От юни 2015 г. насам Парламентът призовава Комисията да предложи такъв 
механизъм с цел да се гарантира спазването на Хартата на основните права и на 

Договорите. В доклада, приет на пленарно заседание на 25 октомври 2016 г., 
Парламентът отправи конкретни препоръки към Комисията в тази насока, 

включително предложение за междуинституционално споразумение, което да 
отразява тези препоръки. Беше предложено по-конкретно механизмът да включва и 

да допълва съществуващите механизми и да се основава на обективни данни . 
Комисията предложи да бъде подкрепена от широка експертна група, да се обърне 

към държавите членки и институциите на ЕС и да се включат коригиращи и 
превантивни мерки. Комисията AFCO разгледа по-специално препоръките относно 

правната форма (междуинституционално споразумение), организирането на 
междупарламентарен дебат в целия ЕС относно демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права и приемането на резолюция. 
 
Положението в Унгария 
 
През 2017 г. комисията AFCO също прие и становище относно положението в Унгария 

(докладчик: Майте Пагасауртундуа Руис (ALDE, Испания)).  
  

Комисията AFCO припомни, че всички държави членки споделят ценностите, 
залегнали в член 2 от ДЕС, и трябва да ги подкрепят, както и че тези ценности са 

защитени от процедурата, установена в член  7 от ДЕС. Комисията AFCO счита също, че 
настоящото положение в Унгария създава очевиден риск от сериозно нарушаване 

на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, и поради това потвърждава започването 
на процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС. 

 
Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на 

принципите на правовата държава в държавите членки 
 

На 21 ноември 2018 г. комисията по конституционни въпроси прие становище за 
комисията по бюджети и комисията по бюджетен контрол относно предложението за 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на 

Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите членки (докладчик Хелмут Шолц (GUE, Германия)).  

 



Наред с другото, в становището се предлага наложените съгласно въпросния 
регламент мерки да влизат в сила единствено след като Европейският парламент и 
Съветът са одобрили прехвърляне към бюджетен резерв на сума, равна на 
стойността на приетите мерки. За да се осигури бързо решение относно мерките, 
необходими за защита на финансовите интереси на Съюза, тези прехвърляния следва 
да се считат за одобрени, освен ако в определен срок Европейският парламент или 
Съветът, като последният действа с квалифицирано мнозинство, измени или 
отхвърли тези мерки. Налагането на такива мерки не трябва да влияе на 
задължението на държавите членки да изпълняват програмата или фонда, 

засегнати от мярката, и по-специално задължението за извършване на плащания към 
крайни получатели или бенефициери. Комисията трябва активно да наблюдава дали 

се зачитат законоустановените права на крайните получатели или бенефициери. 
Когато установи, че държавата членка не изпълнява  своето задължение за 

осигуряване на плащанията и гарантиране на законните интереси на крайните 
получатели или бенефициери, Комисията предприема всички необходими мерки, за 

да подпомогне тези крайни получатели или бенефициери при изпълнението на 
техните вземания.  

 
Програма „Права и ценности“ 

 
На 21 ноември 2018 г. комисията по конституционни въпроси прие становище за 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
програма „Права и ценности“ за периода 2021—2027 г. (докладчик: Жозеп-Мария 
Терикабрас (Verts/ALE, Испания)), (2018/0207(COD)). Тази нова програма ще замени 
програмата „Европа за гражданите“ и програмата „Права, равенство и гражданство“, 

чиито основни елементи има за цел да комбинира.  
 

В допълнение към направленията на програмата, първоначално изброени в 
предложението, със становището се въвежда направление „Ценности на Съюза“ за 

насърчаване и защита на основните права и ценности, демокрацията и принципите на 
правовата държава на местно, регионално, национално и транснационално равнище. 
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6. Институционални 
последици от оттегляне от 

Съюза 
 
 

 
 
 

 

 

БРЕКСИТ 
 

1. Роля на Европейския парламент — централизирана процедура 
 

Оттеглянето на Обединеното кралство е от общ хоризонтален интерес за целия 
Парламент. В този контекст от самото начало целият Парламент е предприел действия 

за организиране на вътрешните процедури за придружаване на оттеглянето, както и за 
определяне на последиците от оттеглянето за ЕС и за политиките, попадащи в сферата 

на компетентност на всяка парламентарна комисия. Парламентът отговори възможно 
най-изчерпателно и своевременно на изискванията, свързани с неговата функция, 

възложена му от Договора. Той мобилизира ефективно своите политически и 
административни ресурси, за да отговори на задачата да бъде отзивчив, отговорен и 

конструктивен участник в преговорите и в процедурата като цяло. 
 

Въпреки че Европейският парламент не е формален участник в преговорите относно 
оттеглянето на държава членка, той има компетентност съгласно член  50 от ДЕС за 
одобрението на споразумението за оттегляне, сключено между ЕС и оттеглящата се 

държава членка. Парламентът е и институцията на ЕС, която притежава компетентност 
за общ политически контрол, както е предвидено в Договора. Поради тези причини 

Парламентът следи много отблизо и участва активно във всяка стъпка, свързана с 
оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. 

 
Парламентът беше сезиран по въпроса след референдума в Обединеното кралство от 23 

юни 2016 г., в който мнозинство от 51,9% гласува в полза на напускането на Европейския 
съюз.  

 
На 24 юни 2016 г. се проведе извънредно заседание на Председателския съвет 

непосредствено след референдума, за да се подготви срещата на председателя на 
Парламента с председателите на другите институции вследствие на референдума, както 

и да се разгледат следващите стъпки на Парламента в този процес. 
 

По време на извънредната месечна сесия на 28 юни 2016 г., на която беше обсъден 
резултатът от референдума, Парламентът прие резолюция относно решението за 



напускане на ЕС в резултат на референдума в Обединеното кралство (P8_TA(2016)0294) 

с 395 гласа „за“, 200 гласа „против“ и 71 „въздържал се“, като припомни своите 
правомощия съгласно Договорите и отправи искане да участва в пълна степен на всички 

етапи от процеса на оттегляне. Чрез своята инициатива и инициативата на другите 
институции Парламентът участва ефективно от началото на процеса и с него бяха 

проведени консултации, бяха обсъдени и анализирани всички институционални и 
политически последици от излизането на Обединеното кралство от ЕС.  

 
С оглед на сложните политически, хоризонтални, правни въпроси и въпроси, свързани с 

политиките, координацията на работата на Парламента беше централизирана на 
равнището на Председателския съвет като водещ орган в рамките на Парламента след 

оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Председателският съвет въведе поетапен 
подход към процеса: първи етап до определянето на насоките на Европейския съвет, 

когато дейността ще остане на равнището на Председателския съвет, като Ги Верхофстад 
(ALDE, Белгия) е определен за координатор на преговорите относно оттеглянето на 
Обединеното кралство на заседанието на Председателския съвет от 8 септември 2016  г.; 
втори етап на преговори, когато Ги Верхофстад ще координира дейността с 
председателя на комисията AFCO Данута Хюбнер (PPE, Полша); трети етап, който се 
ръководи от комисията AFCO и от други комисии в съответствие с процедурата на 
одобрение.  

 
В този контекст, и със същата цел за осигуряване на структурираното участие на 

Парламента в процеса на оттегляне, Председателският съвет създаде ръководна група 
по въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС (официално на заседанието 

на Председателския съвет от 6 април 2017 г., но неформално групата беше създадена 
след приемането на резолюцията на Парламента от 28 юни 2016 г.).  

 
Групата получи задачата да координира и подготвя разискванията, обсъжданията и 

резолюциите на Парламента относно оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС под 
егидата на Председателския съвет. Тя е съставена от Ги Верхофстад, председател и 

координатор, Елмар Брок (PPE, Германия), Роберто Гуалтиери (S&D, Италия), Филип 
Ламбертс (Verts/ALE, Белгия), Габриеле Цимер (GUE/NGL, Германия) и Данута Хюбнер 
като председател на комисията AFCO. 
 
Парламентът участва във всеки един момент в методите и структурите, които се 
занимават с преговорите, чрез информационни канали или активно участие. В 
съответствие с изявлението от 15 декември 2016 г., направено след неофициалната 
среща на държавните и правителствените ръководители на 27-те държави членки, 
„представители на Парламента“ бяха поканени на подготвителните заседания на 

Европейския съвет. Това означава, че Парламентът действително участва, включително 
в заседанията на „шерпите“ и в Съвета по общи въпроси. С решение, взето на 

заседанието на Председателския съвет от 4 април 2017 г., председателят на Парламента 
определи трима членове, които да представляват Парламента на заседанията на 

„шерпите“ при подготовката на заседанията на Европейския съвет относно оттеглянето 
на Обединеното кралство — Елмар Брок, Роберто Гуалтиери и Ги Верхофстад. На същото 

заседание Ги Верхофстад беше определен да присъства на съответните заседания на 
Съвета по общи въпроси и на заседанията, посветени на политическия преглед на 



41 

 

актуалното състояние. Председателят на Парламента се изказваше в началото на 

заседанията на Европейския съвет. На последно място, главният преговарящ на Съюза 
Мишел Барние продължи да информира редовно Парламента за развоя, да му 

предоставя информация преди и след всеки кръг от преговори и в контекста на 
основните развития или стъпки в процеса, като например заседанията на Европейския 

съвет, свързани с излизането на Обединеното кралство от ЕС.  Мишел Барние участва в 
няколко заседания на Председателския съвет и на Съвета на председателите на комисии 

с цел обсъждане на актуалното състояние на преговорите с лидерите на политическите 
групи и председателите на комисии.  

 
Ръководната група по въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС заседава 

повече от 70 пъти и ефективно е допринася за това Парламентът да участва систематично 
и винаги в преден план на процедурата чрез своевременни резолюции и изявления, 

които съдържат обосновани позиции по всички преговори и значими събития след 
уведомлението за намерението за оттегляне.  
 
Ангажиментът на Парламента се изразява не само в значителния брой заседания, 
проведени от ръководната група по въпросите на излизането на Обединеното кралство 
от ЕС, и в разискванията в рамките на Председателския  съвет, но също така при 
разискванията на пленарни заседания относно излизането на Обединеното кралство от 

ЕС . Неговите резолюции винаги са били до голяма степен съобразени с позициите на 
другите институции по всички въпроси, свързани с излизането на Обединеното кралство 

от ЕС. Ръководната група по въпросите на излизането на Обединеното кралство от ЕС 
направи също така редица изявления по различни въпроси в ключови моменти, когато 

преговорите напредваха или оставаха в застой. Освен това Парламентът поддържа тесни 
контакти с правителството и органите на Обединеното кралство, включително с 

британското министерство на вътрешните работи, що се отнася до въпроса за правата на 
гражданите. 

 
2. Ролята на AFCO — подготвителна работа 

 
Освен тези организационни решения на Председателския съвет, и в съответствие с 
Правилника за дейността на Европейския парламент, комисията AFCO е компетентната 
комисия за одобрението, посочено в член  50 от ДЕС. В действителност член 884 относно 
оттеглянето от Съюза предвижда, че „ако дадена държава членка реши да се оттегли от 
Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз, въпросът се отнася до 
компетентната комисия“. В съответствие с раздел XVIII от приложение V към Правилника 
за дейността относно правомощията и отговорностите на постоянните комисии 
комисията AFCO е комисията, която отговаря за институционалните последици от 

оттеглянето, и следователно отговаря за процедурата за одобрение след приключването 
на преговорите.  

 
Поради това комисията AFCO следва да има хоризонтална роля, без да се засягат 

специфичните правомощия на други комисии по секторни въпроси. Комисията AFCO 

                                                 
4 Предишен член 82 от Правилника за дейността на ЕП. 



отговаря за издаването на препоръка за одобряване или отхвърляне на споразумение 

за оттегляне, както е договорено от ЕС и оттеглящата се държава членка. Тази препоръка 
следва да бъде под формата на резолюция, съдържаща позовавания, но не 

съображения, и може да съдържа кратка обосновка, която не се поставя на гласуване. 
Допустими са само изменения, целящи промяна в предложената от докладчика 

препоръка. Съответната процедура е предвидена в член  1055 от Правилника за 
дейността. 

 
Парламентът следва да приеме решение относно одобрението, при което се взима 

предвид препоръката на комисията AFCO. Съгласно член  105, параграф 46 от Правилника 
за дейността Парламентът взима решение относно одобрението с единно гласуване, 

независимо от това дали препоръката е да се одобри или отхвърли актът. Не се допуска 
внасянето на изменения и в съответствие с член  887 Парламентът взима решение с 

мнозинство от подадените гласове.  
 
Комисията AFCO извърши изчерпателна подготвителна работа, събирайки 
доказателства, съвети и експертен опит от различни публични или частни сектори и 
заинтересовани страни както на континента, така и в Обединеното кралство. Комисията 
AFCO, като други парламентарни комисии, организира дебати и изслушвания относно 
последиците от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза за областите на 

политиката, попадащи в съответните им области на компетентност и в съответствие с 
насоките, предоставени от Председателския съвет. 

 
От 3 септември 2015 г. досега комисията AFCO обсъди излизането на Обединеното 

кралство от ЕС на повече от 40 заседания на комисии, включително разисквания с 
главния преговарящ на ЕС, координатора на Ръководната група по въпросите на 

излизането на Обединеното кралство от ЕС и други институционални заинтересовани 
страни. Бяха проведени изслушвания, семинари и презентации на проучвания или 

информационни материали по въпроси, вариращи от предоговарянето на 
конституционните отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз и 

споразумението, постигнато от Европейския съвет на 18—19 февруари 2016 г., до 
бъдещите конституционни отношения на Обединеното кралство с Европейския съюз, 
правата на гражданите и последиците от излизането на Обединеното кралство от ЕС за 
ирландската граница. 
 
Комисията AFCO също така участва или беше пряко включена в изслушвания на други 
комисии по въпроси, свързани с оттеглянето или бъдещите отношения между ЕС и 
Обединеното кралство. В допълнение към тези специални събития въпросите, свързани 
с оттеглянето, и по-специално актуалното състояние на процеса, бяха обсъждани на 

практика на всяко заседание на комисията след получаването на уведомлението за 
намерението за оттегляне.  

 
Комисията AFCO създаде вътрешна работна група през септември 2016  г. с цел 

подготовка и координиране на дейностите на комисията във връзка с процедурата за 

                                                 
5 Предишен член 99 от Правилника за дейността на ЕП. 
6 Предишен член 99 от Правилника за дейността на ЕП. 
7 Предишен член 82 от Правилника за дейността на ЕП. 
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оттегляне на Обединеното кралство от Съюза вследствие на уведомлението по член  50 

от ДЕС.  
 

Накрая, председателят на комисията AFCO и член на Ръководната група по въпросите на 
излизането на Обединеното кралство от ЕС Данута Хюбнер активно участва в 

интензивните усилия за събиране на доказателства и информация, като проведе около 
500 двустранни срещи със заинтересовани страни от публичния и частния сектор по 

въпроси, свързани с оттеглянето и неговото въздействие върху ЕС и Обединеното 
кралство, и участва в значителен брой външни прояви, свързани с излизането на 

Обединеното кралство от ЕС. Като член  на Ръководната група по въпросите на 
излизането на Обединеното кралство от ЕС тя участва в близо седемдесетте заседания 

на Групата и последователно съобщаваше резултатите от всички нейни заседания и 
двустранни срещи на членовете на комисията AFCO по време на заседанията.  

 
Всички дейности на комисията AFCO предоставиха много съществена и уместна 
информация относно оттеглянето и положението след това, по-специално относно 
функционирането на Европейския съюз и относно въздействието на оттеглянето върху 
гражданите, предприятията, институциите и общностите.  
 
При определянето на ранен етап на основните конституционни и институционални 

въпроси, произтичащи от оттеглянето на Обединеното кралство, комисията AFCO 
изготви документ, съдържащ редица предложени и предварителни въпроси по тези 

теми. Сред най-важните, които бяха определени в контекста на мандата на комисията 
AFCO, беше преразглеждането на решението на Европейския съвет за определяне на 

състава на Европейския парламент8. 
 

По силата на Решение № 2013/312/ЕС на Европейския съвет от 28 юни 2013 г. за 
определяне на състава на Европейския парламент (за което Парламентът даде своето 

одобрение) се разпределят 73 места в Европейския парламент на Обединеното 
кралство.  

 
Съгласно член 4 от посоченото решение, което се прилагаше само за законодателния 
мандат през периода 2014—2019 г., до края на 2016 г. Парламентът трябваше да 
представи предложение за определение на „... система, която ще позволи в бъдеще, 
всеки път преди нови избори за Европейски парламент да бъде осъществявано 
обективно, справедливо, устойчиво и прозрачно преразпределение на местата 
между държавите членки...“. 
 

                                                 
8 Парламентът има инициатива по този въпрос и трябва да даде своето одобрение за решението на 

Европейския съвет, който взема решение с единодушие (член 14, параграф 2 от ДЕС). Председателският 

съвет отложи взимането на решение относно разрешението за изготвяне на законодателен доклад по 

собствена инициатива, поискан от комисията AFCO, до задействането на член  50 от Обединеното  

кралство, но позволи на комисията AFCO да започне необходимата подготвителна работа. Председателят 

на Европейския парламент информира председателя на Европейския съвет за това с писмо от 14 декември 

2016 г.  



Оттеглянето на Обединеното кралство оказа пряко въздействие върху разпределението 

на местата и състава на Парламента. В своята резолюция от 7 февруари 2018 г. относно 
състава на Европейския парламент Парламентът предложи ново разпределение на 

местата в Парламента, което да се прилага след изборите за Европейски парламент през 
2019 г., а Решение № 2013/312/ЕС на Европейския съвет беше ефективно преразгледано 

и заменено с Решение (ЕС) 2018/937 на Европейския съвет от 28 юни 2018  г. за 
определяне на състава на Европейския парламент. То съдържа конкретни разпоредби, 

чрез които да се предвиди „случат, в който Обединеното кралство все още е държава — 
членка на Съюза, в началото на парламентарния мандат 2019—2024 г.“, или ако 

оттеглянето стане ефективно от правна гледна точка преди началото на този мандат.  
 

3. Спиране на процедурата за оттегляне 
 

Събитията в Обединеното кралство по отношение на оттеглянето фактически доведоха 
до спиране на процедурата. В действителност, след приключването на преговорите през 
ноември 2018 г. и въпреки всички усилия, както и уверенията и гаранциите, 
предоставени от ЕС и правителството на Обединеното кралство във връзка с прилагането 
на споразумението за оттегляне и преговорите за бъдещи отношения, Камарата на 
общините отхвърли проекта на споразумение за оттегляне с три последователни 
решаващи гласувания. Първото от тях се проведе на 15 януари 2019  г. (432 гласа 

„против“; 202 гласа „за“), второто — на 12 март 2019 г. (391 гласа „против“; 242 гласа 
„за“) и третото — на 29 март 2019 г. (344 гласа „против“; 286 гласа „за“). 
 

Предвид обстоятелствата на 21 март 2019 г. Европейският съвет (член 50) одобри 

искането на министър-председателя Тереза Мей за удължаване на срока съгласно член 
50, параграф 3 от ДЕС. След това излизането на Обединеното кралство от ЕС беше 

отложено до 22 май 2019 г., при условие че Камарата на общините одобри 
споразумението за оттегляне до 29 март или, ако това не бъде направено, до 12 април 

2019 г. След неуспеха на 29 март 2019 г. на 5 април 2019 г. Обединеното кралство 
представи второ искане за удължаване, което беше предоставено от Европейския съвет 

на 10 април 2019 г. Второто удължаване на срока следваше да  бъде толкова дълго, 
колкото е необходимо, за да се даде възможност за ратифициране на споразумението 

за оттегляне, но не по-късно от 31 октомври 2019 г., и при условие, че ако 
споразумението не е ратифицирано до 22 май 2019 г., Обединеното кралство ще вземе 

участие в изборите за Европейски парламент на 23—26 май 2019 г. 

 
Поради тази причина и въпреки че проектът на решение на Съвета относно сключването 
на Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия беше 

изпратен на Парламента и беше обявен на пленарно заседание на 31 януари 2019  г., 
процедурата за одобрение не беше приключена, тъй като одобрението на 

споразумението за оттегляне не беше гарантирано в парламента на Обединеното 
кралство. 
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7. 

Междуинституционални 
отношения 

 
 

 
 
 

 

 

7.1. По-добро законотворчество  
 
- Междуинституционално споразумение за по-добро законотворчество  

 
 Докладчик: Данута Мария  Хюбнер (EPP, Полша) 

 

 Процедура: Междуинституционално споразумение (2016/2005(ACI))  

 
- Тълкуване и прилагане на Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество 
 

 Докладчици: Ричард Корбът (AFCO, S&D, Обединено кралство) и Павел Свобода 

(JURI, PPE, Чешка република) 

 

 Процедура: Доклад по собствена инициатива, процедура на съвместни заседания 
на комисии REGI (2016/2018(INI))  

 
Основни елементи  

 
Като част от пакета от мерки за по-добро регулиране на 19 май 2015 г. Комисията 

предложи ново Междуинституционално споразумение (МИС) за по-добро 
законотворчество. След няколко кръга преговори между Комисията, Парламента и 

Съвета на 8 декември 2015 г. беше постигнато споразумение. Това споразумение беше 
одобрено от Председателския съвет на Парламента на 16 декември 2015  г. В 
съответствие с Правилника за дейността на Европейския парламент комисията AFCO 
разгледа споразумението и препоръча на пленарното заседание то да бъде прието. 
На 9 март 2016 г. Парламентът реши да го одобри.  
 
Парламентът приветства споразумението като добра основа за създаване и развитие 
на нови, по-отворени и прозрачни отношения между трите институции  с оглед на 
постигането на по-добро законотворчество в интерес на гражданите на Съюза. В 



решението на Парламента бяха установени също така редица въпроси, които се 
нуждаят от допълнителни последващи действия на политическо и/или техническо 
равнище.  
 
Тези въпроси бяха предмет на допълнителен анализ в съвместен доклад по собствена 
инициатива на комисията по правни въпроси и комисията по конституционни 
въпроси относно тълкуването и прилагането на новото МИС. С оглед на изготвянето 
на този доклад комисиите JURI и AFCO създадоха работна група, която да разгледа по-
подробно прилагането на новото МИС. Въз основа на работата, извършена от тази 

работна група двата комитета изготвиха доклад относно прилагането и тълкуването на 
МИС, който беше приет от Парламента на пленарното заседание на 30 май 2018 г. 

 
В доклада се разглежда прилагането на разпоредбите относно програмирането, 

инструментите за по-добро законотворчество, законодателните инструменти, 
делегираните актове и актовете за изпълнение, прозрачността и координацията на 

законодателния процес, изпълнението и прилагането на законодателството на 
Съюза, опростяването и прилагането и мониторинга на МИС. В доклада като цяло се 

приветства постигнатият напредък (напр. приемането на съвместни декларации за 
годишното междуинституционално програмиране, създаването на съвместен 

регистър за делегираните актове, достъпа до експертни заседания на Комисията при 
подготовката на делегираните актове) и натрупаният опит през първата година и 
половина от прилагането на новото МИС. Той насърчава институциите да положат 
допълнителни усилия за пълното прилагане на споразумението , по-специално по 
отношение на междуинституционалните преговори относно необвързващи критерии 
за прилагането на членове 290 и 291 от ДФЕС (делегирани актове и актове за 
изпълнение), привеждането в съответствие на всички основни актове, които все още 

се позовават на процедурата по регулиране с контрол (ПРК), 
междуинституционалните преговори относно практическите договорености за 

сътрудничество и обмен на информация във връзка с договарянето и сключването 
на международни споразумения, както и създаването на специална съвместна база 

данни за актуалното състояние на законодателните досиета. 
 

Комисията също така прие становище относно предложението на Комисията за 
изменение на правилата и общите принципи относно механизмите за контрол от 

страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия 
от страна на Комисията (докладчик: Паскал Дюран (Verts, Франция)), в което 

призовава за по-голяма прозрачност на гласовете на държавите членки  в 
постоянните и апелативните комитети, но не подкрепи предложението на Комисията 

да не се вземат предвид гласовете на държавите членки в апелативния комитет, 
които се въздържат от гласуване.  
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7.2. Стратегическо проучване на омбудсмана относно прозрачността на 
законодателните разисквания в рамките на подготвителните органи на 
Съвета 
 

 Докладчици: Йо Лайнен (S&D, Германия) и Яна Том (ALDE, Естония) 

 
 Процедура: Доклад по собствена инициатива, процедура на съвместни 

заседания на комисии REGI PETI (2018/2096(INI)) 
 

Основни елементи  

 
През март 2017 г. Европейският омбудсман започна стратегическо проучване 
относно прозрачността на законодателните обсъждания в подготвителните органи 
на Съвета, в което констатира, че настоящите практики на Съвета представляват лошо 
администриране, а на 9 февруари 2018 г. отправи три конкретни препоръки и няколко 
предложения до Съвета относно начините за подобряване на прозрачността на 
законодателния процес. Съветът не отговори в рамките на законово предвидения 
срок от три месеца. На 16 май 2018 г. омбудсманът изпрати специален доклад до 
Европейския парламент с искане за подкрепа по този въпрос. 

 
Председателският съвет разреши искането на комисиите AFCO и PETI да изготвят 
доклад по собствена инициатива относно специалния доклад на Европейския 

омбудсман в рамките на стратегическото проучване относно прозрачността на 
законодателния процес на Съвета.  

 
В своя доклад комисията AFCO споделя мнението на омбудсмана, че гражданите 

следва да могат да разбират, да проследяват в подробности и да участват в 
напредъка на законодателството, и призовава за висока степен на прозрачност на 
законодателния процес. Тя също така изразява съжаление относно непрозрачния 
характер на заседанията на подготвителните органи на Съвета, както и относно 

неправилната практика на Съвета да не публикува активно повечето документи, 
свързани със законодателни досиета. Тя също така счита, че практиката на Съвета на 
систематично класифициране на документите, разпространявани в нейните 
подготвителни органи, свързани със законодателни досиета, като „LIMITE“, 

представлява нарушение на съдебната практика на Съда на Европейския съюз (Съда 
на ЕС). Тази липса на информация възпрепятства способността на националните 
парламенти да контролират действията на националните правителства в Съвета  и е 

несъвместима с демократичните принципи. Комисията AFCO също счита, че 
публичното гласуване е основна характеристика на демократичния процес на 

вземане на решения. Тя призова Съвета да използва възможността за гласуване с 
квалифицирано мнозинство и да се въздържа, когато е възможно, от практиката на 

вземане на решения с консенсус без официално публично гласуване. И накрая, 
комисията AFCO също така подкрепи изцяло препоръките на Омбудсмана към Съвета. 

 



Предложенията на комисията AFCO до голяма степен бяха потвърдени при 
гласуването на пленарно заседание на 17 януари 2019 г. 

 

7.3. Процедурите и практиките във връзка с изслушванията на членовете 
на Комисията: поуки, извлечени от 2014 г. 
 

 Докладчик: Ричард Корбът (S&D, Обединено кралство) 
 

 Процедура: Доклад по собствена инициатива (2015/2040(INI)) 
 

Основни елементи  
 

Както и след предишни избори, Парламентът направи оценка на процедурите и 

методите, използвани за изслушванията на отделните членове на Комисията , като 
анализира правилата и техническите договорености, въпросниците, структурата на 

изслушванията, резултатите от първоначалните 27 и последващите 2 изслушвания, 
резултата от гласуването в Парламента и интереса на медиите. В своята резолюция, 

приета на 8 септември 2015 г., Парламентът предложи да бъде определен срок, в 
който всички държави членки да представят своите кандидати , а също така всяка 
държава членка да предложи най-малко двама кандидати — един мъж и една 
жена на равна основа — за разглеждане от новоизбрания председател на Комисията. 
Парламентът също така подчерта значението на извършването на анализ по 
същество на декларациите за финансови интереси, включително на интересите на 
семейството, и направи някои предложения за подобряване на провеждането на 
изслушванията, въпросите с искане за писмен отговор, мониторинга на отговорите, 
насоките за заседанията на координаторите за оценка след изслушванията, както и за 
предоставянето на информация в рамките на изслушванията. Приемането на този 
доклад доведе до последващи промени в Правилника за дейността на Европейския 
парламент. 
  

7.4.  Преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията 
между Европейския парламент и Европейската комисия 
 

 Докладчик: Естебан Гонсалес Понс (PPE, Испания) 
 

 Процедура: Междуинституционално споразумение съгласно член  1489 от 

Правилника за дейността на Европейския парламент (2017/2233(ACI))  
 

Основни елементи  
 
В писмо от своя председател до председателя на Европейския парламент от 23 

ноември 2016 г. Европейската комисия представи проект за преразглеждане на 
Рамковото споразумение за отношенията между двете институции в изпълнение на 

                                                 
9 Предишен член 140 от Правилника за дейността на ЕП 
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съобщението, направено при представянето на нейната работна програма за 2017  г. 
Целта на това предложение беше да се определят условията, при които действащите 
членове на Комисията могат да участват като кандидати в изборите за Европейски 
парламент, включително като водещи кандидати („Spitzenkandidaten“) на 
европейските политически партии. 
 
След преговори с Председателския съвет, в писмо от своя председател до 
председателя на Европейския парламент от 2 октомври 2017 г., Комисията потвърди, 
че одобрява договорените изменения. 

 
На 21 ноември 2017 г. комисията AFCO определи Естебан Гонсалес Понс (PPE, 

Испания) за докладчик по изменението на Междуинституционалното споразумение 
и на 23 януари 2018 г. прие своя доклад относно преразглеждането на Рамковото 

споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската 
комисия (2017/2233 (ACI)) с 17 гласа „за“, 6 гласа „против“ и 0 „въздържали се“. 

 
Накрая, на 7 февруари 2018 г. Парламентът прие на пленарно заседание своето 

решение относно преразглеждането на Рамковото споразумение за отношенията 
между Европейския парламент и Европейската комисия (2017/2233 (ACI)) с 457 гласа 

„за“, 200 гласа „против“ и 20 „въздържали се“. 
 
Това решение, в допълнение към одобрението на изменението на договореното 
рамково споразумение между представителите на двете институции, беше 
възможност да се потвърди категорично присъединяването на Европейския 
парламент към системата на водещите кандидати (Spitzenkandidaten) и изискването 
Европейският съвет да се съобрази с резултата от следващите европейски избори 

през 2019 г., когато предлага на Европейския парламент кандидат за длъжността 
председател на бъдещата Европейска комисия, който ще встъпи в длъжност на 1 

ноември 2019 г.   
 

 
  

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2017/2233(ACI)


 
 
 

 
8. Избирателна процедура 

 
 
 

 
 
 

 

8.1. Реформа на Акта за избирането на членове на Европейския съюз чрез 
всеобщи преки избори 
 

 Докладчици: Данута Мария  Хюбнер (PPE, Полша) и Йо Лайнен (S&D, Германия) 

 
 Процедура: Специална законодателна инициатива, предвидена в член  223, 

параграф 1 от ДФЕС, съгласно която Парламентът изготвя предложение и го внася 

в Съвета. Съветът приема решението с единодушие, след като получи 
одобрението на Парламента. За да даде своето одобрение, Парламентът се 
нуждае от мнозинството от съставляващите го членове (абсолютно мнозинство от  
376 гласа „за“). След това държавите членки трябва да одобрят разпоредбите за 
провеждане на избори съгласно съответните изисквания на техните конституции 
(2015/2035 (INL)). 

 

Основни елементи  

 
Въпреки факта, че още в Договора от Рим от 1957 г. се предвижда възможността за 
разработването на единна избирателна процедура въз основа на всеобщи преки 
избори, изборите за Европейски парламент все още са силно доминирани от 
национални правила. Поради това комисията AFCO беше решена да разгледа начини 
за реформиране на остарелите и разнообразни методи за провеждане на изборите 
за Европейски парламент. 
 

Проектът на доклад относно реформата на избирателното право на ЕС беше гласуван 
в комисията AFCO на 28 септември 2015 г. и беше приет на пленарно заседание на 11 

ноември 2015 г. Сред най-значимите изменения на акта от 1976 г., съдържащи се в 
резолюцията на Парламента, са създаването на общ избирателен район, в който 

кандидатските листи да се оглавяват от кандидата на всяко политическо семейство 
за председател на Комисията (което не беше част от първоначалното предложение 

на комисията AFCO, а беше добавено на пленарно заседание); въвеждане на 
задължителен праг; мерки за повишаване на видимостта на европейските  

политически партии; общи срокове за съставянето на кандидатските листи на 
национално равнище и за финализирането на избирателните списъци; въвеждане 
на електронно гласуване, гласуване по интернет и гласуване по пощата; мерки за 
насърчаване на равенството между половете; право на глас на граждани, живеещи 
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извън ЕС; общ срок за приключване на проучванията; както и няколко други мерки, 
които биха засилили ролята на Парламента при определянето на периода на 
изборите. 
 
Съветът постигна съгласие на заседанието на Корепер на 7 юни 2018 г. и на 18 юни 
2018 г. официално беше поискано одобрението на Парламента. Одобрението на 
Парламента на проекта на решение на Съвета за изменение на Акта за избирането на 
членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, приложен към 
Решение 76/787/ЕОВС, ЕИО, Евратом на Съвета от 20 септември 1976 г. беше дадено 

на 2 юли 2018 г. с 397 гласа „за“, 207 „против“ и 62 „въздържал се“. 
 

Решение 2018/994 на Съвета беше прието на 13 юли 2018 г. 
 

Съдържанието на реформата от 2018 г. беше както следва: 
 

• Член 1 — посочване на членове на ЕП като представители на гражданите на ЕС;  
• Член 3 — задължителен праг с обхват от 2 — 5% за избирателните райони, в които 

има повече от 35 места;  
• Член 3а — незадължителен срок за финализиране на кандидатските листи само 

ако националното законодателство вече предвижда такъв срок, като същият беше 
намален от 12 седмици на 3 седмици; 
• Член 3б – разпоредби относно повишаването на видимостта на европейските 
политически партии;  
• Член 4а — възможност за въвеждане на предварително гласуване, гласуване по 
пощата, електронно гласуване и гласуване по интернет;  
• Член 9 — нова разпоредба, с която се създава задължение за държавите членки 

да осигурят ефективни, пропорционални и възпиращи санкции в случай на  двойно 
гласуване 

• Член 9а – в съответствие със своите национални изборни процедури държавите 
членки могат да предприемат необходимите мерки, за да осигурят възможност на 

своите граждани, пребиваващи в трети държави, да гласуват на изборите за 
Европейски парламент; 

• Член 9б — задължение на държавите членки да определят орган за контакт за 
обмен на данни относно гласоподавателите и кандидатите и да определят срок за 

започването на такъв обмен на данни. 
 

8.2. Определяне на периода за деветите преки всеобщи  избори на 
представители в Европейския парламент 
 

 Докладчик: Данута Мария  Хюбнер (EPP, Полша)  

 
 Процедура: Специална процедура по член 11, параграф 2 от Акта за избиране на 

членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори, при която 



Съветът иска становището на Парламента, ако предложи промяна на обичайните 

дати, на които се провеждат избори (2018/0805 (CNS)). 
 

Основни елементи  
 

Настоящият доклад е изготвен в отговор на искане за консултация от страна на 
Съвета относно проект на решение, който има за цел да промени периода, през 
който иначе биха се провели предстоящите избори за Европейски парламент. 
Съгласно член 11, параграф 2 от Акта за избирането на членове на Европейския 
парламент чрез преки всеобщи  избори („Акт за избирането на членове на ЕП“) този 
период би бил от 6 юни, четвъртък, до 9 юни 2019 г., неделя, по аналогия на датите, 
на които бяха проведени първите преки всеобщи избори за Европейски парламент (от 
9 юни, четвъртък, до 12 юни 1979 г., неделя). 
 
Въпреки това в съответствие с член 11, параграф 2 от Акта за избирането на членове 
на ЕП, ако провеждането на изборите през този период се окаже невъзможно, 
Съветът след консултация с Европейския парламент определя с единодушие най -
малко една година преди изтичането на петгодишния мандат друг изборен период, 
който е не повече от два месеца преди обичайния период на провеждане на изборите 
или не повече от един месец след него. 

 
Съветът постигна споразумение сред държавите членки, че провеждането на 
следващите избори за Европейски парламент ще се окаже невъзможно по време на 
обичайните дати и предложи, в очакване на консултацията с Европейския парламент, 
изборите да се проведат от 23 до 26 май 2019 г. Същият период беше предложен от 
Председателския съвет на Парламента по време на заседанието му от 11 януари 
2018 г. 
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9. Политическите партии и 
политическите фондации на 

европейско равнище 
 
 

 
 
 

 

 

 Докладчици: Мерчедес Бресо (S&D, Италия) и Райнер Виланд (PPE, Германия) 
 

 Процедура: Обикновена законодателна процедура по член 224 от ДФЕС  
 

Основни елементи  
 

Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 относно статута и финансирането на 
европейските политически партии и на европейските политически фондации беше 
предмет на две преразглеждания през парламентарния мандат 2014 — 2019 г. Той 

подлежи на обикновената законодателна процедура в съответствие с член 224 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

 
Първото преразглеждане имаше за основа съвместно писмо от 28 април 2016 г. до 

Европейската комисия (съгласно правото ѝ на законодателна инициатива) от 
председателите на три европейски политически партии, Европейската народна 

партия, Партията на европейските социалисти и Алианса на либералите и 
демократите за Европа, последвано на 15 юни 2017 г. от резолюция относно 

финансирането на политическите партии и политическите фондации на европейско 
равнище, приета от Европейския парламент, в която Комисията се призовава да 

предложи преразглеждане, по-специално по отношение на равнището на 
съфинансиране (собствени ресурси) и възможността членовете на Европейския 

парламент да бъдат членове на повече от една партия. 
 
Комисията изпълни тези искания, като представи своето законодателно предложение 
на 13 септември 2017 г. 
 
На 28 септември 2017 г. комисията AFCO определи двама съдокладчици: Мерчедес 
Бресо (S&D, Италия) и Райнер Виланд (PPE, Германия), чийто доклад относно 

предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение 
на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 на Европейския парламент и на Съвета 

от 22 октомври 2014 г. относно статута и финансирането на европейските 
политически партии и на европейските политически фондации беше приет от 

http://www.engcont.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170324PHT68449/20170324PHT68449_original.jpg


комисията AFCO на 21 ноември 2017 г. с 19 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 2 
„въздържали се“. 
 
Въз основа на този доклад Парламентът одобри мандат за преговори на пленарната 
сесия на 29 и 30 ноември 2017 г. 
 
Една единствена тристранна среща, проведена на 27 февруари 2018  г., беше 
достатъчна, за да се постигне споразумение със Съвета, което беше одобрено от 
комисията AFCO на 21 март 2018 г. с 22 гласа „за“, 1 глас „против“ и 1 „въздържал се“ 

и беше прието на пленарното заседание на 17 април 2018 г. с 589 гласа „за“, 89 гласа 
„против“ и 36 „въздържали се“. 

 
Измененията на основния регламент, приети с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/673 на 

Европейския парламент и на Съвета от 3 май 2018 г. за изменение на Регламент 
(ЕС, Евратом) № 1141/2014 относно статута и финансирането на европейските 

политически партии и на европейските политически фондации и одобрени от 
Съвета по същия начин, бяха публикувани и влязоха в сила на 4 май 2018  г. 

 
Те по-специално въведоха по-строги правила за достъпа на партиите и фондациите до 

европейско публично финансиране и за възстановяване на средствата, използвани 
неправомерно; занапред само национални политически партии (не и физически лица) 
ще могат да учредяват европейска политическа партия, ако желаят да бъдат 
допустими за финансиране. Дадена партия може да бъде заличена от регистъра, 
създаден от Органа за европейските политически партии и европейските политически 
фондации, ако предоставя на Органа неточна или подвеждаща информация.  Освен 
това по изрично искане на Европейския парламент беше въведена възможността 

група граждани да поискат от Европейския парламент да се отнесе към Органа с 
искане да провери зачитането от страна на партиите и фондациите на основните 

ценности на Съюза. 
 

Второто преразглеждане беше обявено от председателя на Комисията Жан-Клод 
Юнкер в речта му за състоянието на Съюза и предложението на Комисията беше 

представено същия ден. 
 

То е част от пакета от мерки за гарантиране на „свободни и честни европейски 
избори“. 

 
На 24 септември 2018 г. комисията AFCO одобри Мерчедес Бресо (S&D, Италия) и 

Райнер Виланд (PPE, Германия) за съдокладчици и на 6 декември 2018 г. прие своя 
доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на 

процедура за проверка, свързана с на нарушения на правилата за защита на 
личните данни в контекста на изборите за Европейски парламент  с единодушие 

от 21 гласа. 
  

Въз основа на този доклад Парламентът одобри мандат за преговори на пленарната 
сесия на 10 и 13 декември 2018 г. 
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На единствената тристранна среща, проведена на 16 януари 2019 г., беше постигнато 
споразумение със Съвета, което беше одобрено от комисията AFCO на 29 януари 
2019 г., отново с единодушно гласуване от 20 гласа, и прието от Парламента на 
пленарното заседание на 12 март 2019 г. с 586 гласа „за“, 55 гласа „против“ и 24 
„въздържали се“. 
 
Измененията на основния регламент, приети с Регламент (ЕС, Евратом) 2019/493 на 
Европейския парламент и на Съвета от 25 март 2019 г. за изменение на Регламент 

(ЕС, Евратом) № 1141/2014 по отношение на процедура за проверка, свързана с 
нарушения на правилата за защита на личните данни в контекста на изборите за 

Европейски парламент, и одобрени от Съвета по същия начин, бяха публикувани и 
влязоха в сила на 27 март 2019 г. 

 
Целта им беше да се предотврати и да се санкционира (включително финансово), въз 

основа на решения на националните надзорни органи за защита на данните, всеки 
опит за съзнателно въздействие върху резултатите от изборите за Европейски 

парламент посредством нарушение на приложимите правила в областта на защитата 
на личните данни от страна на физическо или юридическо лице.  Регламентът също 

така разшири административните правомощия на директора на Органа за 
европейските политически партии и европейските политически фондации.  
 
Изслушване на представители на Алианса за мир и свобода  
 
В Регламент (ЕО) № 2004/2003, отменен с Регламент № 1141/2014, се предвижда (в 
член 5), че Европейският парламент следва редовно да проверява зачитането от 

страна на европейските политически партии на основните ценности на Съюза.  
 

Парламентът определи условията на тази проверка в член  225 от своя правилник. 
 

Въпреки това Регламент (ЕО) № 1141/2014 съдържа в член 40 преходна разпоредба, 
съгласно която отмененият регламент ще продължи да се прилага „по отношение на 

актове и поети задължения, свързани с финансирането (...) за финансовите години 
2014, 2015, 2016 и 2017“.  

 
На 26 май 2016 г. комисията AFCO получи искане от председателя на Европейския 

парламент — по инициатива на групите PPE, S & D, ALDE и GUE/NGL и подкрепено от 
необходимия брой членове на ЕП (най-малко една четвърт от членовете на ЕП, 

представляващи най-малко три политически групи) — да бъде приложена 
процедурата за проверка срещу европейската политическа партия „Алианс за мир и 
свобода“. 

 
Преди това искане беше поискано становище на Правната служба на Парламента, за 

да се провери дали са били налице действащите в това отношение условия за 
удължаване на временното прилагане на Регламент № 2004/2003. 



 
Вследствие на положителните заключения на Правната служба в това отношение, 
комисията AFCO изпрати чрез председателя на Парламента искане за становище до 
комитета, съставен от независими изтъкнати личности, създаден с Регламент (ЕО) 
№ 2004/2003. 
 
Тъй като становището все още не е представено, на 9 февруари 2017  г. комисията 
AFCO изслуша представителите на засегнатата политическа партия. 
 

Тъй като становището на комитета от независими изтъкнати личности е необходимо 
условие, което трябва да бъде изпълнено преди приемането на препоръка за 

пленарното заседание, комисията AFCO спря изпълнението на процедурата до 
получаване на становището на комитета. 

Тъй като Регламент (ЕО) № 1141/2014 е изцяло приложим във всичките си елементи 
считано от 1 януари 2018 г., а комитетът от независими изтъкнати личности 

междувременно не е приел становище (и не е провел нито едно заседание), тази 
процедура отпадна. 
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10. Правилник за дейността на 
ЕП 

 

 
 
 
 

 

 

10.1. Общо преразглеждане 
 

При определянето на работната си програма след своето създаване в началото на 
парламентарния мандат през есента на 2014 г. комисията AFCO реши да извърши 

цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на Европейския парламент с 
оглед да се установят евентуални грешки, несъответствия и пропуски, както и 

разпоредби, които са остарели или изискват адаптиране с оглед на натрупания 
през предходните години опит. 

 
За тази цел тя създаде работна група, обединяваща представители на всички 

политически групи, както и наблюдател от независимите членове на ЕП. Тази група, за 
чийто председател бе определен Райнер Виланд (PPE, Германия) — същевременно 

заместник-председател на Парламента — и докладчик Ричард Корбът (S&D, 
Обединено кралство), автор на няколко важни доклада относно изменението на 
Правилника за дейността през предходните парламентарни мандати.  

 
Между 13 януари 2015 г. и 9 юни 2016 г. работната група проведе 33 последователни 

заседания в Страсбург и Брюксел. Тя беше подпомагана от проектна група с участието 
на всички служби на секретариата на Парламента, пряко засегнати от всички 

предложени промени, както и на представители на кабинетите на генералния секретар 
и на председателя на Парламента и координацията на политическите групи.  

 
Резултатите от работата на работната група бяха използвани след това като основа за 

изготвянето на доклада на комисията AFCO, който на 12 юли 2016  г. официално 
определи Ричард Корбът за докладчик. 

 
Извършената работа в крайна сметка значително надхвърли първоначалния  мандат, 

посочен по-горе. Предложените изменения оказаха въздействие върху всички дялове на 
регламента, с изключение на дялове VI („Отношения с националните парламенти“), XI 

(„Генерален секретариат на Парламента“) и XIV („Разни“), докато от петте приложения, 

които са предмет на същата процедура за приемане като изменения на регламента, не 



са изменени само приложение III („Насоки и общи принципи за избора на теми, които 

да се включат в дневния ред на разисквания по случаи на нарушения на правата на 
човека, демокрацията и принципа на правовата държава, предвидени в член  135“) и IV 

(„Процедура за разглеждане и приемане на решения за освобождаване от 
отговорност“). Следователно това е най-важното преразглеждане на Правилника за 

дейността след първите преки избори за Европейски парламент през 1979 г. 
 

На 8 ноември 2016 г. комисията по конституционни въпроси прие доклада на Ричард 
Корбът относно цялостно преразглеждане на Правилника за дейността на 

Европейския парламент с 19 гласа „за“, 5 гласа „против“ и без гласове „въздържал се“. 
 

Гласуването в пленарна зала се проведе на 13 декември 2016 г. (прието с 548 гласа „за“, 
145 гласа „против“ и 13 гласа „въздържал се“) и така внесените изменения влязоха в сила 

при откриването на следващата месечна сесия на 16 януари 2017 г., с изключение на 
някои разпоредби, свързани с членове 196 – 200 (относно учредяването на 
парламентарни комисии), член 204 (бюра на комисиите) и член 212 (относно 
междупарламентарните делегации), предназначени да се прилагат едва от първата 
месечна сесия след изборите през 2019 г., т.е. от 2 юли 2019 г. 
 
Основните промени, произтичащи от това преразглеждане, включват по-голяма 

прозрачност и засилен контрол на реда и условията, уреждащи 
междуинституционалните преговори в контекста на законодателната процедура, 

транспонирането на ангажиментите, произтичащи от Междуинституционалното 
споразумение за по-добро законотворчество, укрепването на Кодекса за поведение на 

членовете на ЕП и техните задължения във връзка с финансовите интереси, както и 
приложимите в случай на нарушения санкции, рационализирането на изискваните за 

процедурни въпроси прагове и ограничаването на броя искания за поименни 
гласувания, промените в състава на парламентарните комисии и въвеждането на 

актуални разисквания по преценка на всяка политическа група, както и въпросите с 
искане за устен отговор и кратките запитвания, отправяни до представители на другите 

институции. 
 
И накрая, приложенията към Правилника за дейността в по-голямата си част бяха 
групирани в „Сборник на основните правни актове, свързани с Правилника за 
дейността“, който е различен от самия Правилник за дейността, като под формата на 
истински приложения бяха запазени единствено онези, които произхождат пряко от 
Парламента или неговите органи.  
 
Решението доведе до последващ преглед на вътрешните бюджетни процедури, както и 

до оценка на прилагането на новите разпоредби относно определянето на праговете, 
както и на членовете от Правилника за тяхното прилагане. 
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10.2. Допълнителен преглед на цялостното преразглеждане  
 
Малко повече от година по-късно беше стартиран нов цикъл на работа като 

продължение на предходния, първоначално с цел да бъдат разгледани нерешените по 
време на цялостното преразглеждане въпроси. 

 
Въпреки това се оказа, че е твърде рано за започване на обсъждания по отношение на 
двете теми за вътрешните бюджетни разпоредби и определянето и прилагането на 
праговете. Поради това тези въпроси бяха отложени за следващия законодателен 
мандат. 
 
В резултат на това разискванията всъщност се съсредоточиха върху въпроси, които вече 
бяха разгледани преди, но прилагането им се беше оказало проблематично или за които 
голяма част от Парламента призова за допълнителен напредък, по-специално по 
отношение на прозрачността. 
 
За тази цел работната група на комисията, която подготви цялостното преразглеждане, 
се събра отново в същия състав между 5 октомври 2017 г. и 14 юни 2018 г. на седем 

последователни заседания. 
 

След приключване на работата на работната група на 20 юни 2018 г. комисията по 
конституционни въпроси отново определи за  докладчик Ричард Корбът (S&D, 

Обединено кралство). 
 
След няколко обсъждания в комисията и сред докладчиците в сянка, докладът относно 
изменението на Правилника за дейността на Европейския парламент, засягащо: глави 
1 и 4 от дял I; глава 3 от дял V; глави 4 и 5 от дял VII; глава 1 от дял VIII; дял XII; дял XIV 

и приложение II беше приет от комисията по конституционни въпроси на 6 декември 
2018 г. с 21 гласа „за“ и нито един „въздържал се“. 
 
След това пленарното заседание изрази своята позиция на 31 януари 2019 г. (решението 
беше прието с 496 гласа „за“, 114 гласа „против“ и 33 гласа „въздържал се“), като 
одобрените изменения влязоха в сила на 11 февруари 2019 г., с изключение на някои 
разпоредби, отнасящи се до член 11 (Правила за поведение) и точки 6 и 7 от Кодекса за 
уместно поведение на членовете на Европейския парламент при изпълнението на 
техните служебни задължения, и член  196 (Учредяване на постоянните комисии) и 
член 204 (Бюро на комисиите), които ще влязат в сила едва от началото на деветия 

парламентарен мандат (юли 2019 г.). 

 
Това допълнително преразглеждане доведе, наред с другото, до по-нататъшно 
укрепване на стандартите за поведение на членовете на ЕП с цел борба, по-специално с 
обиден език или неподходящо поведение, включително психически или сексуален 
тормоз, до значителен напредък по отношение на прозрачността на законодателната 
работа (публичност на срещите с представители на интереси) и използването на 
парламентарните надбавки, както и функционирането на интергрупите, преработването 



на разпоредбите, уреждащи парламентарните въпроси (по-специално запитванията, 

въведени по време на предишната реформа) и до включването на разпоредби относно 
обработването на европейските инициативи и относно условията за допустимост на 

исканията на гражданите за проверка на спазването на основните ценности на Съюза от 
страна на европейските политически партии и фондации. 

  

10.3. Тълкуване на Процедурния правилник 
 

Европейският парламент също така прие, по предложение на комисията по 
конституционни въпроси, редица тълкувателни решения по отношение на Правилника 

за дейността: 
 

– точка 1, буква а) от Приложение XVI (понастоящем приложение VII10) относно 
разглеждането на декларациите за финансови интереси на номинираните за 

членове на Комисията (решение от 28 април 2015 г.); 
 

– член 138, параграф 311 относно въпросите с искане за писмен отговор (решение от 9 
септември 2015 г.); 

 
– член 20112 относно прекъсването или закриването на заседанието (решение от 9 

септември 2015 г.); 
 
– член 61, параграф 213 относно приемането на изменения към предложение на 

Комисията (решение от 15 септември 2016 г.); 
 

– член 5, параграф 5 и член 22114 относно достъпа до поверителна информация 
(решение от 5 юли 2017 г.); 

 
– член 18215, параграф 1, буква б) относно неполучаване на мнозинство в комисия по 

предложение за правнообвързващ акт (решение от 13 март 2019 г.); 
 

– член 158, параграф 216 относно изготвянето или промяната на заглавието на 
резолюция, внесена за приключване на разискванията (решение от 17 април 2019 г.); 

 
– член 33, параграф 5, първа алинея, второ тире17 относно политическата декларация 

за създаване на политическа група (решение от 17 април 2019 г.). 
  

                                                 
10 Предишно приложение VI преди смяната на номерирането, която влезе в сила през юли 2019 г. 
11 Предишен член 130 преди смяната на номерирането, която влезе в сила през юли 2019 г. 
12 Предишен член 191 преди смяната на номерирането, която влезе в сила през юли 2019 г. 
13 Номерирането е непроменено. 
14 Предишен член 210а преди смяната на номерирането, която влезе в сила през юли 2019 г. 
15 Предишен член 171 преди смяната на номерирането, която влезе в сила през юли 2019 г. 
16 Предишен член 149а преди смяната на номерирането, която влезе в сила през юли 2019 г. 
17 Предишен член 32 преди преномерирането, влязло в сила през юли 2019 г. 
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11. Отношения с националните 
парламенти 

 
 
 
 

 

 

11.1. Междупарламентарни заседания на комисии 
 
Комисиите на Европейския парламент могат да участват пряко в диалог с националните 
парламенти на равнище комисии. Той може да обхваща срещи, на които се събират 
членове на националните парламенти и членове на Европейския парламент от 
съответни комисии, които обсъждат въпроси от общ интерес . 
 

По време на 8-ия законодателен мандат комисията по конституционни въпроси 
организира пет междупарламентарни заседания на комисии (МЗК), посветени на 

следните теми: 
 

Дата Програма и участници 

19 ноември 
2015 г. 

Бъдещото институционално развитие на Съюза: укрепване на 
политическия диалог между ЕП и националните парламенти и 
засилване на парламентарния контрол върху изпълнителната власт 
на европейско равнище 

Встъпителни изявления: 

• Марк Анжел, председател на комисията по външни и европейски 
въпроси, отбрана, сътрудничество и имиграция на Камарата на 

депутатите на Люксембург 

• Никола Шмит, министър на труда, заетостта и на социалната и 
солидарната икономика на Люксембург – бивш член на 

Европейската конвенция 

I:  Бъдещото институционално развитие на Съюза 

• Мерчедес Бресо и Елмар Брок, AFCO, съдокладчици по доклада 
относно подобряването на функционирането на Европейския 

съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон 
(2014/2249(INI)) 



Дата Програма и участници 

II: Подобряване на парламентарния контрол върху управлението 
на ЕС 

Изслушване на тема „Парламентарен контрол над 

изпълнителната власт в ЕС“ 

• Кристин Нойхолд, специален председател на Демократично 
управление на ЕС, Катедра по политология, Факултет по 
хуманитарни и социални науки, Университет в Маастрихт 

• Оливие Розенберг, доцент по политически науки, Център по 

европейски науки (Centre d'études européennes de Sciences Po), 
Париж 

• Филип Пуаре, титуляр на катедрата по парламентарни 
изследвания в Камарата на депутатите в Люксембург, 

ръководител на колекцията от парламентарни изследвания – 
издателство Larcier, доцент по политически науки в Collège des 

Bernardins и в университета Париж – Сорбона (Celsa) 

29 ноември 

2016 г. 

Правото на Европейския парламент да предприема разследване 

Преразглеждане на избирателния закон на Европейския съюз 
Бъдещото институционално развитие на Съюза 

Встъпителни изявления: 

• Петер Яворчик, постоянен представител на Словакия към ЕС  

• Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската 

комисия 

I: Правото на Европейския парламент да предприема разследване 

• Рамон Хауреги Атондо, AFCO, докладчик по предложението за 

регламент на Европейския парламент относно реда и условията 
за упражняване на правото на Европейския парламент да 

предприема разследване и за отмяна на решението на 

Европейския парламент, Съвета и Комисията от 19 април 1995 г. 

(95/167/ЕО, Евратом, ЕОВС), (бивш 2009/2212(INL)) 

II: Преразглеждане на избирателния закон на Европейския съюз  

• Данута Мария Хюбнер и Йо Лайнен, AFCO съдокладчици по 

доклада относно реформата на избирателното право на 
Европейския съюз (2015/2035 (INL)) 

IIІ: Бъдещото институционално развитие на Съюза 

Изслушване на тема „Какви са конституционните пътища за 
бъдещото развитие на Европейския съюз?“ 
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Дата Програма и участници 

• Марио Монти, председател на групата на високо равнище по 
въпросите на собствените ресурси, бивш министър-председател 

на Италия и бивш член на Европейската комисия  

• Антонио Виторино, бивш член на Европейската комисия 

• Мерчедес Бресо и Елмар Брок, AFCO, съдокладчици по доклада 
относно подобряването на функционирането на Европейския 
съюз чрез използване на потенциала на Договора от Лисабон 

(2014/2249(INI)) 

2 май 2017 г. Прилагане на разпоредбите на Договора относно националните 

парламенти 

Встъпителни изявления: 

• Вацлав Хампл, председател на комисията по европейски въпроси 

на сената на чешкия парламент 

• Ванино Кити, председател на комисията по европейски въпроси на 

сената на италианския парламент 

• Енрико Форти, директор в Европейската комисия, отговарящ за 

връзките с другите институции, включително с националните 

парламенти 

Представяне на подготвителен документ 
 Паулу Ранжел, AFCO докладчик относно прилагането на 

разпоредбите на Договора относно националните парламенти 

(2016/2149(INI)) 

Изслушване на тема „Прилагане на разпоредбите на Договора 

относно националните парламенти – перспективи“  

• Карло Казини: междупарламентарното сътрудничество на 
равнище ЕС 

 (бивш председател на комисията AFCO и бивш докладчик 
относно националните парламенти)  

• Людвик Дорн: Субсидиарност и национални парламенти 

 (бивш председател на Сейма на Република Полша) 

• Инголф Пернис: Политически структуриран диалог и 

национални парламенти 
 (научен директор относно глобалния конституционен подход от 

Института Хумболт за интернет и общество, Берлин) 



Дата Програма и участници 

11 октомври 
2017 г. 

Бъдещето на Европа: перспективи пред предложенията на 

Европейския парламент и бялата книга на Комисията 

Встъпителни изявления: 

• Мати Маасикас, председател на Съвета на Европейския съюз, 

заместник-министър по въпросите на ЕС на Република Естония  

• Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, 
отговарящ за еврото и социалния диалог, както и за финансовата 

стабилност, финансовите услуги и Съюза на капиталовите пазари  

I: Задълбочаване на Икономическия и валутен съюз, бъдещето на 
финансите на ЕС и социалното измерение 

II: Бъдещето на европейската отбрана и извличането на ползи 
от глобализацията 

10 октомври 
2018 г. 

Състояние на дебатите относно бъдещето на Европа 

Встъпителни изявления: 

• Юлиане Богнер-Щраус, австрийско председателство на Съвета, 
федерален министър в рамките на Федералното канцлерство за 
жените, семействата и младежта 

• Вера Йоурова, член на Комисията по въпросите на правосъдието, 

потребителите и равнопоставеността между половете 

• Рейнхолд Лопатка, председател на постоянната подкомисия по 
въпросите на ЕС към Националния съвет на Австрия  

• Кристиан Бухман, председател на комисията по въпросите на ЕС 

към Федералния съвет на Австрия 

Изложения на: 

• Лука Жайе, председател на Европейския икономически и социален 
комитет 

• Барбара Дуден, председател на комисията по гражданство, 

управление, институционални въпроси и външни работи (CIVEX) на 
Комитета на регионите 

• Хоакин Алмуния, бивш заместник-председател на Европейската 

комисия 

• Рамон Хауреги Атондо, AFCO, докладчик относно състоянието на 

дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094(INI)) 
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Дата Програма и участници 

• Ивана Малетич, ECON, докладчик по становище относно 
състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа (2018/2094 

(INI)) (асоциирана комисия) 

 

 

11.2. Конференция на комисиите по европейските въпроси на 
парламентите на Европейския съюз (КОСАК) 
 

Съгласно член 143 от Правилника за дейността на Европейския парламент 
председателят на комисията по конституционни въпроси (AFCO) представлява 

делегацията на Европейския парламент на Конференция на комисиите по 
европейските въпроси на парламентите на Европейския съюз (КОСАК),  заедно със 

заместник-председателя на Европейския парламент, отговарящ за отношенията с 
националните парламенти. 
 

КОСАК беше формализирана с дял II, член 10 от Протокол (№ 1) относно ролята на 

националните парламенти в Европейския съюз, приложен към договорите за 
създаването на Европейския съюз. 
 

Конференцията се провежда четири пъти годишно, два пъти годишно на равнището на 
председателите на делегациите ѝ, и два пъти в пленарна зала, с участието на делегации 
от шестима членове на всяка от парламентарните комисии по европейските въпроси на 

всяка от камарите на националните парламенти, както и делегация от четирима членове 
на Европейския парламент (в допълнение към неговите двама съпредседатели), 

избрани въз основа на обсъжданите теми на всяко от заседанията.  
 

Заседанията се провеждат и се председателстват за  срок от шест месеца в рамките на 
парламентарното измерение на председателството на Съвета на Европейския съюз  

в държавата членка, която председателства Съвета. 
 

През осмия мандат на Европейския парламент те се проведоха последователно в Италия 
(второ полугодие на 2014 г.), Латвия и Люксембург (2015 г.), Нидерландия и Словакия 

(2016 г.), Малта и Естония (2017 г.), България и Австрия (2018 г.) и Румъния (първо 
полугодие на 2019 г.). 
 

По време на последния парламентарен мандат делегацията на ЕП беше 
съпредседателствана от председателя на комисията по конституционни въпроси (AFCO) 

Данута Хюбнер (PPE, Полша) и първия заместник-председател на ЕП Марейд Макгинес 
(PPE, Ирландия). 
 

След всяко заседание на КОСАК председателят на комисията AFCO информира 

членовете на комисията за протичането и заключенията от заседанието.  

 

http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
http://www.cosac.eu/fr/2012/1/7/conference-des-organes-parlementaires-specialises-dans-les-a.html
https://parleu2018bg.bg/bg/news
https://parleu2018bg.bg/bg/news


Всички документи, свързани с тези заседания, могат да бъдат разгледани на следния 

адрес: www.cosac.eu. 
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12. Недовършени дела 
 

 
 

 
 
 

 

 

12.1. Право на предприемане на разследване  
 
Европейският парламент, и по-специално комисията по конституционни въпроси, се 
опитва от 2012 г. насам, досега почти без успех, да постигне споразумение със Съвета и 
Комисията за привеждане в съответствие на правната рамка, съгласно която 
Парламентът провежда разследванията си, с разпоредбите на Договора от Лисабон, и 
по-специално член 226 от ДФЕС (вж. точка 3.1 по-горе). 
 

В своята резолюция от 18 април 2019 г. относно преговорите със Съвета и Комисията по 
законодателното предложение за регламент относно правото на Европейския 

парламент да предприема разследване, Парламентът предложи работата по това досие 
да протече по следния начин: 

– комисията по правни въпроси да разгледа възможността за сезиране на Съда на 
Европейския съюз във връзка с принципа на лоялно сътрудничество между институциите 

(член 13, параграф 2 от ДЕС); 

– законодателният процес, произтичащ от правото на законодателна инициатива, 

предоставено на Парламента от Договорите, да включва, съгласно 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество (МИС), искане 
за изготвяне на законодателен календар за съответните инициативи по подобие на 
обикновената законодателна процедура; 
 
– Съветът и Комисията да подновят преговорите с новоизбрания Парламент, като отчетат 
напредъка, постигнат с новата формулировка на предложението, представено в 
неофициалния документ; 
 
– политическите партии да гарантират, че изборните им програми изразяват 
ангажимента им към предложението на Парламента за нов и актуализиран регламент 
относно правото на Парламента да провежда разследване, и приканва различните 
Spitzenkandidaten (водещи кандидати) да предоставят своята публична и политическа 
подкрепа по този въпрос. 
 



Парламентът се нуждае от нова стратегия за преговорите по това досие за предстоящия 

парламентарен мандат с цел деблокиране на положението. Една от възможностите би 
била да се започне с нов проект на текст, като се вземат предвид опасенията, изразени 

от Съвета.  

 

12.2. Регистър за прозрачност 
 
Европейският парламент отправи последователни призиви за създаване на разширен 
регистър за прозрачност, за да се регулира взаимодействието между представителите 
на интереси и лицата, отговорни за вземането на решения в ЕС. Въпреки многобройните 
призиви регистърът за прозрачност да стане задължителен чрез законодателен акт 
вместо МИС (вж. резолюциите от 11 май 2011 г., 15 април 2014 г., 28 април 2016 г. и 14 
септември 2017 г.), подобно предложение все още не е направено. Парламентът твърди, 

че противно на правен акт, МИС позволява на институциите единствено да организират 
своето сътрудничество (съгласно член  295 от ДФЕС), но не им позволява да налагат 

задължения на трети страни – режим, който е необходим, за да стане регистърът 
наистина задължителен. Стигна се до заключение, че единственото подходящо правно 

основание за акт, който урежда този въпрос, ще бъде член  352 от ДФЕС. Въпреки това на 
26 септември 2016 г. Комисията представи ново предложение за 

междуинституционално споразумение за създаване на „задължителен регистър за 
прозрачност“, който да бъде сключен между Комисията, Съвета и Европейския 

парламент.  
  
На 27 октомври 2016 г. Председателският съвет определи заместник-председателя 
Силви Гийом и председателя на комисията по конституционни въпроси Данута Хюбнер 
за провеждане на преговори от името на Парламента с помощта на контактна група. На 

15 юни 2017 г. Председателският съвет прие мандат на Парламента, изготвен от 
водещите преговарящи с подкрепата на контактната група. На 6 декември 2017  г. 
Корепер одобри мандата на Съвета. Мандатите както на Парламента, така и на Съвета 
се различаваха значително от първоначалното предложение, като през  2017 г. двете 
институции поискаха становища от правните си служби, които след това информираха 
съответните преговарящи. Основното правно възражение на Съвета беше, че правото на 

ЕС не може официално да подлага постоянните представителства на правен режим от 
такова естество и всякакъв ангажимент от тяхна страна трябва да бъде доброволен. 

Основното правно ограничение на Парламента, определено от неговата правна служба, 
беше, че подчиняването на членовете на ЕП на правно задължение да се срещат само с 

регистрирани представители на интереси би довело до непропорционално 
ограничаване на конституционното право за упражняване на свободен мандат (както е 

определено в Акта за избирането на членове на ЕП и в Устава на Парламента). Бяха 
проведени многобройни технически срещи, но само три преговори на политическо 
равнище (на 16 април 2018 г., 12 юни 2018 г. и 13 февруари 2019 г.).  
  
По време на преговорите Комисията настоя, че единственият начин регистърът за 
прозрачност да стане действително задължителен, би било прилагането на принципа 
„без регистрация няма среща“ за всички институции и за всички лица, отговорни за 
вземането на решения, посочени в нейното предложение за МИС. От своя страна 
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Съветът предложи алтернатива: доброволен режим, подчиняващ настоящите и 

бъдещите председателства на задълженията съгласно регистъра за прозрачност, чрез 
политическа декларация, която да бъде приета заедно с МИС относно регистъра за 

прозрачност в Съвета. Тази декларация би разширила доброволното задължение за 23-
те държави членки, изразили готовност да се присъединят към режима. Усилията на 

Парламента за сближаване на позициите бяха насочени към невъзможност за достъп на 
нерегистрирани представители на интереси до отговорните за вземането на решения на 

Парламента лица, чрез набор от съпътстващи мерки (например задължение за 
представители на интереси да се регистрират, ако желаят да присъстват на изслушвания, 

заседания на делегации или интергрупи, забрана за патронаж на прояви, предоставяне 
на пропуски и др.). Успоредно с това и чрез отделна процедура Парламентът измени 

своя Правилник за дейността по отношение на мерките за прозрачност, като наложи 
задължение по-специално на докладчиците, докладчиците в сянка и председателите на 

комисии да публикуват онлайн всички планирани срещи с представители на интереси, 
попадащи в обхвата на регистъра за прозрачност (член  11). През септември 2018 г. 
Комисията реши да прекъсне преговорите. Последната политическа среща се проведе 
на 13 февруари 2019 г. Парламентът и Съветът се обявиха категорично за приемането на 
Междуинституционалното споразумение относно регистъра за прозрачност в рамките 
на 8-ия парламентарен мандат, но това се оказа невъзможно. 
  

В този контекст и след размяна на мнения с водещите преговарящи на Парламента, на 
своето заседание от 11 април 2019 г. Председателският съвет подчерта, че 

междуинституционалните споразумения могат да бъдат обвързващи само за 
институциите и само доколкото тези институции могат да се ангажират съгласно 

Договорите и че чрез междуинституционално споразумение не може да се постигне 
истински задължителен режим на прозрачност, който да бъде обвързващ за трети 

страни. 
  

Вследствие на това Председателският съвет одобри препоръките на водещите 
преговарящи новата Комисия да представи законодателно предложение. Ако това не се 

окаже възможно, преговорите по МИС следва да се възобновят през предстоящия 
законодателен мандат, като се вземат предвид работата и мандатът през последните 
две години.  

 

12.3. Оценка на процедурата по член 50 от ДЕС 
 

Прилагането на член 50 от ДЕС показа, че съществува известна степен на политическа 
свобода на действие по отношение на определянето на важни аспекти на тази 

разпоредба. От друга страна, разпоредбите на член  50 от ДЕС и Договорите като цяло 
налагат съществени конституционни ограничения върху процедурата и условията за 

оттегляне, които бяха тълкувани стриктно от институциите по време на процеса.  
 

Член 50 от ДЕС не дава отговори на всички въпроси, които възникнаха по време на 
прилагането му, включително значението на условията за оттегляне, степента на 



подробност на рамката за бъдещите отношения и, от процедурна гледна точка, формата, 

под която е дадена нотификацията за намерението за оттегляне от Съюза, възможността 
за оттегляне на намерението за оттегляне и последователността на преговорите.   

 
Тези проблеми бяха решавани едновременно с развитието на процедурата за оттегляне 

на Обединеното кралство. Европейският съвет в своите поредни насоки, Съветът в 
своите указания за водене на преговори, Европейският парламент в своите 

последователни резолюции и Съдът на Европейския съюз в своята съдебна практика 
относно излизането на Обединеното кралство от ЕС, изградиха това, което може да се 

разглежда като доктрина и практика за оттегляне от ЕС.  
 

В края на парламентарния мандат процедурата по оттегляне на Обединеното кралство 
все още не е приключила. Двете последователни удължавания, предоставени съгласно 

член 50, параграф 3 от ДЕС, повдигнаха въпроси от правно и политическо естество 
относно участието на Обединеното кралство в изборите за Европейски парламент на 
23 – 26 май 2019 г. Тези въпроси включваха задължението на Обединеното кралство 
съгласно правото на ЕС да участва в изборите, ако страната продължи да бъде член на 
ЕС по време на предизборния период и в рамките на новия парламентарен мандат, и 
въздействието, което по-нататъшното членство на Обединеното кралство в ЕС може да 
окаже върху институционалното функциониране на ЕС и по-специално на Европейския 

парламент. 
 

Следва да се оцени и вътрешната организация на процедурата в Парламента и 
междуинституционалната динамика. Що се отнася до първото – заслужават размисъл 

както ролята, която комисията AFCO действително изигра в процеса, така и нейното 
взаимодействие с ръководната група по въпросите на излизането на Обединеното 

кралство от ЕС. От междуинституционална гледна точка различните подходи по 
отношение на Европейския парламент, възприети от различните институции по време 

на целия процес, също биха могли да бъдат преразгледани и анализирани.  
 

В случая са включени сложни политически, институционални, правни и конституционни 
въпроси на ЕС и те трябва да бъдат анализирани и обсъдени, за да се постигне пълно и 
задълбочено разбиране на процеса по член  50 от ДЕС и неговото въздействие върху 
структурата и функционирането на ЕС като цяло. 

 

12.4. Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и основните свободи 
 
Съгласно член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) „Европейският съюз 
се присъединява към Европейската конвенция за защита на правата на чов ека и 
основните свободи. Това присъединяване не променя областите на компетентност на 
Съюза, така както са определени в Договорите.“ 
 
На 5 април 2013 г. беше изготвен проект на споразумение между представителите на 
Европейския съюз и на Съвета на Европа. 
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По време на преговорите един неформален орган за координация на обмена на 

информация между Европейския парламент и Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа даде възможност на двете асамблеи да следят развитието на процеса заедно.  

 
Въпреки това сключването на споразумението за присъединяване изисква одобрението 

на Европейския парламент в съответствие с член  218, параграф 6, втора алинея, буква а), 
подточка ii) от ДФЕС, както и това на държавите членки, в съответствие с техните 

съответни конституционни изисквания. 
 

Преди обаче да представи този проект за подписване и ратифициране, на 7 септември 
2013 г. Европейската комисия подаде до Съда на Европейския съюз искане за становище 

относно съвместимостта на проекта с Договорите. 
 

На 18 декември 2014 г. Съдът на ЕС даде своето (обвързващо) становище, че 
договореното споразумение е несъвместимо с Договорите и с Протокол № 8 към тях, 
който засяга това присъединяване. 
 
На 26 февруари 2015 г. комисията по конституционни въпроси проведе първото 
съвместно заседание с комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи (LIBE), за да обсъди съдържанието на становището на Съда на ЕС и да обмисли 

как да се процедира по-нататък. 
 

На 20 април 2016 г. беше организирана втора съвместна среща с комисията LIBE, въпреки  
че нито Комисията, нито Съветът все още не бяха предприели инициатива за 

възобновяване на процеса на присъединяване, което би означавало приемане на 
преразгледан мандат за преговори, като се вземат предвид заключенията на 

становището. Във връзка с това правните експерти и представителите на Съвета, на 
Комисията и на Съвета на Европа размишляваха как да отговорят на възраженията на 

Съда. 
 

Въпросът ще продължи да бъде включен в дневния ред на следващия парламентарен 
мандат, тъй като оттогава не са настъпили промени. 
 

12.5. Правилник за дейността на ЕП 
 

По време на преразглеждането на Правилника за дейността на Европейския парламент 
беше счетено за преждевременно да се провеждат разисквания по две теми, свързани 

с вътрешните бюджетни процедури и прилагането на  съответните правила. Те бяха 

оставени за разглеждане при бъдещи преразглеждания.  
 



12.6. Междуинституционално споразумение относно бюджетната 
дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление 

 
Това досие е свързано с пакета от предложения за МФР за периода 2021  – 2027 г. и 
посочва как институциите си сътрудничат по отношение на годишната бюджетна 
процедура и някои от специалните инструменти, предложени в рамките на Регламента 

за МФР.  
 

Съгласно Правилника за дейността на Европейския парламент комисията AFCO е 
компетентна за разглеждането на междуинституционални споразумения и като такава 

отговаря за изготвянето на доклада за Парламента, в който ще предложи одобрение или 
отхвърляне на проекта на споразумение, а комисията BUDG е компетентна по 
отношение на договарянето и изпълнението на МИС в областта на бюджетните 
прерогативи на Парламента и в това си качество ще изготви също така доклад относно 
въпросното МИС. В съответствие с процедурата, следвана при предишни случаи, по-
специално през 2007 г. и 2013 г., и двата доклада следва да бъдат обсъдени и гласувани 
заедно на пленарно заседание, като нито една от двете комисии не следва да изготвя 
становище по доклада на другата комисия. 

 
Тъй като преговорите по МФР за периода 2021 – 2027 г. не бяха приключени по време 
на 8-ия парламентарен мандат, както Регламентът за МФР, така и МИС относно 

бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово 
управление ще бъдат оставени за новия  мандат. 
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Приложение 1 

 

 Доклади 
 

AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 

AFCO 
amendments 

2014/2248(INI) 

P8_TA(2017)0048 

Possible evolutions of and 
adjustments to the current 
institutional set-up of the 
European Union 

Guy 
VERHOFSTADT 

1039 

2014/2249(INI) 

P8_TA(2017)0049 

Improving the  functioning 

of the European Union 
building on the potential of 
the Lisbon Treaty 

Elmar BROK 

+ 

Mercedes BRESSO 

888 

2014/2257(INI) 

P8_TA(2015)0382 

Implementation report on 

European Citizens initiative 
(ECI) regulation 

György 
SCHÖPFLIN 127 

2015/2035(INL) 

P8_TA(2015)0395 

The reform of the Electoral 
Law of the European Union 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 

284 

2015/2040(INI) 

P8_TA-(2015)0287 

 

Procedures and practices 
regarding Commissioner 

Hearings, lessons to be 
taken from the 2014 
process 

Richard CORBETT 

49 

2015/2041(INI) 

P8_TA(2017)0358 

Transparency, 
accountability and integrity 
in the EU institutions 

Sven GIEGOLD 
466 

2015/2343(INI) 

P8_TA(2017)0092 

Constitutional, legal and 

institutional implications of 
a common security and 

defence policy: possibilities 
offered by the Lisbon Treaty 

Esteban GONZÁLEZ 
PONS (AFCO) 

+ 

Michael GAHLER 

(AFET-SEDE) 

458 

2016/2005(ACI) 

P8_TA(2016)0081 

Interinstitutional agreement 

on Better Law-making 

Danuta Maria 

HÜBNER 97 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2248(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2249(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2257(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0382_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2035(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0395_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2040(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0287_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2041(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0358_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2343(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0092_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2005(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0081_EN.html?redirect


AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

2016/2008(INI) 

P8_TA(2017)0095 

eDemocracy in the 
European Union: potential 
and challenges 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 233 

2016/2018(INI) 

P8_TA(2018)0225 

Interpretation and 
implementation of the 
Interinstitutional 
Agreement on Better Law-
Making 

Richard CORBETT 
(AFCO) 

+ 

Pavel SVOBODA 

(JURI) 

142 

2016/2114(REG) 

P8_TA(2016)0484 

General revision of 

Parliament’s Rules of 
Procedure 

Richard CORBETT 

1283 

2016/2149(INI) 

P8_TA(2018)0186 

The implementation of the 

Treaty provisions concerning 
national Parliaments 

Paulo RANGEL 
119 

2017/2037(INI) 

P8_TA(2018)0273 

Role of cities in the 
institutional framework of 
the Union 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 123 

2017/2054(INL) 

P8_TA(2018)0029 

 

Composition of the 
European Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

173 

2017/2089(INI) 

P8_TA(2019)0079 

The implementation of the 
Charter of Fundamental 

Rights of the European 
Union in the EU institutional 
framework 

Barbara SPINELLI 

100 

2017/0219(COD) 

P8_TA(2018)0098 

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 
and of the Council 

amending Regulation (EU, 
Euratom) No. 1141/2014 of 
the European Parliament 
and the Council of 22 
October 2014 on the statute 

and funding of European 
political parties and 

European political 
foundations 

Rainer WIELAND 

+ 

Mercedes BRESSO 

66 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2008(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0095_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2018(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0225_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2114(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0484_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2149(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0186_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2037(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0273_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2054(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0029_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2089(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0079_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0219(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0098_EN.html?redirect
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AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

2017/0220(COD) 

P8_TA(2019)0153 

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 
and of the Council on the 
European citizens’ initiative 

György 
SCHÖPFLIN 

194 

2017/2233(ACI) 

P8_TA(2018)0030 

Revision of the framework 
agreement on relations 
between the European 
Parliament and the 
Commission 

Esteban 
GONZÁLEZ PONS 

61 

2017/0810(COD) 

P8_TA(2018)0288 

Draft decision of the 
European Parliament and of 
the Council amending 
Article 22 of the Statute of 
the European System of 
Central Banks and of the 
European Central Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER (AFCO) 

+ 

Gabriel MATO 
(ECON) 

48 

2018/0805(CNS) 

P8_TA(2018)0107) 

Draft Council  decision 
fixing the period for the 
ninth election of 
representatives to the 

European Parliament by 
direct universal suffrage 

Danuta Maria 
HÜBNER 

2 

2017/0900(NLE) 

P8_TA(2018)0249 

Draft European Council 
decision establishing the 

composition of the 
European Parliament 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

0 

2018/2080(INL) 

P8_TA(2019)0080  

Draft regulation of the 
European Parliament laying 
down the regulations and 
general conditions 
governing the performance 
of the Ombudsman’s duties 
(Statute of the European 

Ombudsman) and repealing 
Decision 94/262/ECSC, EC, 
Euratom 

Paulo RANGEL 

61 

2018/2093(INI) Differentiated integration Pascal DURAND 91 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0220(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0153_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2233(ACI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0030_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0810(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0288_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0805(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0107_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0900(NLE)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0249_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2080(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0080_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2093(INI)&l=en


AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

P8_TA(2019)0044  

2018/2094(INI) 

P8_TA(2019)0098 

The state of the debate on 
the Future of Europe 

 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 244 

2018/2111(INI) 

P8_TA(2019)0076 

Implementation of the 
Treaty provisions related to 
EU Citizenship 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

117 

2018/2112(INI) 

P8_TA(2019)0077  

Implementation of the 
Treaty provisions 
concerning enhanced 
cooperation 

Alain 
LAMASSOURE 

55 

2018/2113(INI)  

P8_TA(2019)0078  

Implementation of the 

Treaty provisions on 

Parliament’s power of 
political control over the 
Commission 

Mercedes BRESSO 

86 

2018/2114(INI) 

P8_TA(2019)0134  

Implementation of the legal 
provisions and the Joint 
Statement ensuring 
parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies 

György 
SCHÖPFLIN 

32 

2018/2096(INI) 

P8_TA(2019)0045 

Ombudsman’s strategic 
inquiry OI/2/2017 on the 

transparency of legislative 
discussions in the 

preparatory bodies of the 
Council of the EU 

Jo LEINEN 

(AFCO) 

+ 

Yana TOOM 

(PETI) 

105 

2015/0907(APP) 

P8_TA(2018)0282  

Election of the members of 
the European Parliament by 
direct universal suffrage, 
annexed to Council Decision 

76/787/ECSC, EEC, Euratom 
of 20 September 1976 

Danuta Maria 
HÜBNER 

+ 

Jo LEINEN 

4 

2018/2170(REG) 

P8_TA(2019)0046 

Amendments to the Rules 
of Procedure affecting 
Chapters 1 and 4 of Title I; 

Chapter 3 of Title V; 
Chapters 4 and 5 of Title VII, 

Richard CORBETT 

46 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0044_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2094(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2111(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2112(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0077_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2113(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0078_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2114(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2096(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0045_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0907(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0282_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2170(REG)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0046_EN.html?redirect
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AFCO – Reports – 8th Legislature 
Procedure no. 

A8 = tabled text 
P8 = adopted text 

Title Rapporteur(s) 

Number of 
AFCO 

amendments 

Chapter 1 of Title VIII; Title 
XII; Title XIV and Annex II 

2018/0336(COD) 

P8_TA(2019)0155  

Proposal for a Regulation of 
the European Parliament 

and of the Council 
amending Regulation (EU, 

Euratom) No 1141/2014 as 
regards a verification 

procedure 
related to infringements of 

rules on the Protection of 
personal data in the context 

of elections to the European 
Parliament 

Rainer WIELAND 
+ 

Mercedes BRESSO 

15 

2018/0811(CNS) 

P8_TA(2019)0009 

Proposal for a Council 

decision amending the 
Statute of the European 
Investment Bank 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

2019/0804(CNS) 

P8_TA(2019)0414 

Proposal for Amendment of 

the EIB’s Statute - Request to 
launch the Article 308 
procedure 

Danuta Maria 
HÜBNER 

0 

 

PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 

INL Proposal for a Regulation 
of the European 

Parliament on the detailed 
provisions governing the 

exercise of the European 
Parliament’s right of 

inquiry replacing the 
Decision of the European 

Parliament, the Council 
and the Commission of 19 
April 1995 (95/167/EC, 
Euratom, ECSC) 

Ramón JÁUREGUI 
ATONDO 

Oral Questions: 
- B8-0613/2017 (to the 
Council) 
- B8-0614/2017 (to the 
Commission) 
Debate in Plenary on 13 
December 2017: 
PV PLENARY_P8_PV-
PROV(2017)12-13_EN 
• 22 01 2019: adoption of 
draft Questions to Council and 
Commission for oral answer 
with debate (Rule 128) (by 14 
+; 1-; 1abstention, NO RCV) on 
Negotiations with Council and 
Commission on European 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal - 
AFCO/8/15393 2019/2536 
(RSP) 
Commission: 
B8-0000/2019 
O-000004/19 (COMM) 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0336(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0155_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0811(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0009_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/0804(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0414_EN.html?redirect


PENDING – AFCO – Reports – 8th Legislature 
Council 
B8-0000/2019 
O-000003/19 (CONS)  
• 29.1.2019 Motion for a 
Resolution (to wind-up the 
debate in Plenary) on 
Negotiations with the Council 
and Commission on 
Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal was 
adopted in AFCO on 29 
January 2019 with RCV 
(requested by S&D): 19 votes 
in favour, 1 against, 1 
abstention 

2018/0427

(NLE)  

Proposal for a COUNCIL 

DECISION on the 
conclusion of the 

Agreement on the 
withdrawal  
of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern 
Ireland from the European 
Union and the European 
Atomic Energy Community 

Guy VERHOFSTADT Awaiting committee 

decision 

2016/2246

(ACI) 

Inter-institutional 

Agreement establishing a 
mandatory transparency 

register covering 
Parliament, Council and 
Commission 

Transparency Register 
contact group: 
Ra iner WIELAND (EPP) 
Jo LEINEN (S&D) 

Pi rkko RUOHONEN-LERNER 
(ECR) 
Maite PAGAZAURTUNDÚA 
RUIZ (ALDE) 
Denis DE JONG (GUE/NGL) 
Sven GIEGOLD 
(GREENS/EFA) 

Isabella ADINOLFI (EFDD) 
Edouard FERRAND (ENF) 

 

2018/2070
(ACI)  

Proposal for a 

Interinstitutional 
Agreement between the 
European Parliament, the 

Council and the 
Commission on budgetary 

discipline, on cooperation 
in budgetary matters and 

on sound financial 
management 

Charles GOERENS  

 
 

Приложение 2 
 

 Тълкувания 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0427(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2070(ACI)&l=en
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AFCO – Interpretations – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

2015/2047(REG) 
P8_TA(2015)0096 

Interpretation of paragraph 1 (a) of Annex 
XVI to the Rules of Procedure (Guidelines 
for the approval of the Commission) 

 

2015/2152(REG) 
P8_TA(2015)0295 

Interpretation of Rule 130, paragraph 3, of 
the Rules of Procedure 

(Questions for written answer) 

 

2015/2153(REG) 
P8_TA(2015)0296 

Interpretation of Rule 191 of the Rules of 

Procedure (Suspension or closure of the 
sitting) 

 

2016/2218(REG) 

P8_TA(2016)0362 

Interpretation of Rule 61(2) of the Rules of 

Procedure 
(Adoption of amendments to a Commission 
proposal) 

 

2017/2095(REG) 

P8_TA(2017)0293 

Interpretation of Rules 5 and 210a of the 

Rules of Procedure 

Rainer Wieland 

+ 
Richard Corbett 

2019/2011(REG) 
P8_TA-
PROV(2019)0164 

Interpretation of Rule 171 (1) (b) of the 
Rules of Procedure 

(Voting procedure) 

Richard Corbett 

2019/2019(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0393 

Interpretation of Rule 32(5), first 
subparagraph, second indent of the Rules 

of Procedure (Establishment and dissolution 
of political groups) 

Richard Corbett 

2019/2020(REG) 
P8_TA-

PROV(2019)0392 

Interpretation of Rule 149a(2) of the Rules 
of Procedure 

(Adopting and amending the agenda) 

Richard Corbett 

 

 
Приложение 3 

 

 Въпроси с искане за устен отговор и предложения за резолюция 
 

AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

2017/2550(RSP) 
To the Commission: 
O-
000007/2017/rev.1 

Review of the regulation on the statute and 
funding of European political parties and 
foundations 

Danuta Maria 

Hübner 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0096_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0295_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0296_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0362_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0293_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0164_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0393_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0392_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000007_EN.html


AFCO – Oral questions and motion for resolution – 8th Legislature 

Procedure number Title Rapporteur 

B8-0205/2017 (on behalf of the 

Committee on 
Consti tutional Affairs) 

2017/2993(RSP) 
To the Commission: 

O-000090/2017 
B8-0614/2017 

To the Council:  
O-000089/2017 

B8-0613/2017 

The European Parliament’s right of inquiry Danuta Maria 

Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 
Consti tutional Affairs) 

2017/3019(RSP) 
To the Council:  

O-000099/2017 
B8-0002/2018 

Reform of the electoral law of the European 
Union  

Danuta Maria 
Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 
Consti tutional 
Affa i rs) 

2019/2536(RSP) 
To the Commission:  
O-000004/2019 
B8-0020/2019 
To the Council: 
O-000003/2019 
B8-0019/2019 
 
Motion for a 
Resolution: 

B8-0238/2019 

on Negotiations with the Council and 
Commission on Parliament’s right of inquiry 
legislative proposal 
 
 
 
 
 
on the negotiations with the Council and 
Commission on the legislative proposal for a 

regulation on the European Parliament’s 
right of inquiry 

Danuta Maria 

Hübner 

(on behalf of the 
Committee on 

Consti tutional 
Affa i rs) 

 

 
Приложение 4 
 

 Делегирани актове и актове за изпълнение  

 

Procedure number Title 

2015/2647 (DEA) 
 

Commission Delegated Regulation (EU) amending Annexes III, V 
and VII of Regulation No 211/2011 of the European Parliament 
and of the Council on the citizens’ initiative 

2015/2889(DEA) 

 

Commission Delegated Regulation on the content and functioning 

of the register of European political parties and foundations  

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000090_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000089_EN.html?redirect
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2017-000099_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000004_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/O-8-2019-000003_EN.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-8-2019-0238_EN.html
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2647(DEA)&l=fr
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2889(DEA)&l=en
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Procedure number Title 

2018/2800(DEA)  Commission Delegated Regulation amending Annex III of 
Regulation (EU) No 211/2011 of the European Parliament and of 
the Council on the citizens’ initiative 

2019/2619(DEA) 
 

Commission Delegated Regulation replacing Annex I and 
amending Annexes II and VII to Regulation (EU) No 211/2011 of 
the European Parliament and of the Council on the citizens’ 

initiative 
 

 
Приложение 5 
 

 Становища 
 

AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 
number 

Title Rapporteur 

NumberA

FCO 
amendm

ents 

2014/2040(BUD) 

P8_TA(2014)0036 

General budget of the European 

Union for the financial year 2015 - 
all sections 

Danuta Maria 

HÜBNER 10 

2014/2145(INI) 

P8_TA(2015)0238 

The review of the economic 
governance framework: stocktaking 
and challenges 

Sylvie GOULARD 
42 

2014/2252(INI) 

P8_TA(2016)0103 

Annual reports 2012-2013 on 
subsidiarity and proportionality 

Kazimierz 
Michał 
UJAZDOWSKI 

34 
 

2014/2253(INI) 

P8_TA(2015)0322 

30th and 31st annual reports on 

monitoring the application of EU 
Law (2012-2013) 

Fabio Massimo 
CASTALDO 32 

2014/2254(INI) 

P8_TA(2015)0286 

The situation of fundamental rights 
in the European Union (2013-2014) 

Ramón 

JÁUREGUI 
ATONDO 

57 

2014/2228(INI) 

P8_TA(2015)0252 

Recommendations to the European 
Commission on the negotiations for 

the Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) 

Esteban 
GONZÁLEZ 
PONS 

53 

2015/0009(COD) 

P8_TA(2015)0236 

European Fund for Strategic 
Investments 

Danuta Maria 
HÜBNER 

213 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2800(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2619(DEA)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2040(BUD)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2014-0036_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2145(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2252(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0103_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2253(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0322_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2254(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0286_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2014/2228(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0252_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0009(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0236_EN.html?redirect


AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2015/2060(INI) 

P8_TA(2016)0108 

The EU role in the framework of 

international financial, monetary 
and regulatory institutions and 
bodies 

Paulo RANGEL 

52 

2015/2074(BUD) 

P8_TA(2015)0263 

2016 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2015/2104(INI) 

P8_TA(2015)0403 

The role of the EU within the UN - 
how to better achieve EU foreign 
policy goals 

David 
McALLISTER 41 

2015/2132(BUD) 

P8_TA(2015)0376 

General budget of the European 
Union for the financial year 2016 - 
all sections 

Danuta Maria 
HÜBNER  

2015/2128(INI) 

P8_TA(2016)0071 

Annual Report 2014 on the 

Protection of the EU’s Financial 
Interests - Fight against fraud 

Mercedes 
BRESSO 28 

2015/2156(DEC) 

P8_TA(2016)0418 

Discharge 2014: EU general budget - 
Council and European Council 

Pascal DURAND 
27 

2015/2254(INL) 

P8_TA(2016)0409 

Establishment of an EU mechanism 

on democracy, the rule of law and 
fundamental rights 

György 
SCHÖPFLIN 81 

2015/2283(INI) 

P8_TA(2017)0210 

Annual report 2014 on subsidiarity 
and proportionality 

Kazimierz 
Michał 
UJAZDOWSKI 

66 

2015/0906(COD) 

P8_TA(2016)0278 

Transfer to the General Court of the 
EU of jurisdiction at first instance in 

disputes between the Union and its 
servants 

Danuta Maria 
HÜBNER 

 

2015/0270(COD) 

 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 
806/2014 in order to establish a 
European Deposit Insurance Scheme 

Danuta Maria 

HÜBNER 
36 

2015/2344(INI) 

P8_TA(2017)0050 

Budgetary capacity for the euro area Paulo RANGEL 
86 

2015/2353(INI) 

P8_TA(2016)0309 

Preparation of the post-electoral 
revision of the MFF 2014-2020: 
Parliament’s input ahead of the 
Commission’s proposal 

Pedro SILVA 
PEREIRA 

29 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2060(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0108_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2074(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0263_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2104(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0403_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2132(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0376_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2128(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0071_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2156(DEC)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0418_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2254(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0409_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2283(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0210_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0906(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0278_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/0270(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2344(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0050_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2353(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0309_EN.html?redirect
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AFCO – Opinions – 8th Legislature 

Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2016/2009(INI) 

P8_TA(2016)0485 

The situation of fundamental rights 
in the European Union in 2015 

Cristian DAN 
PREDA 

50 

2016/2047(BUD)P
8_TA(2016)0475 

General budget of the European 
Union for the financial year 2017 - all 
sections 

György 
SCHÖPFLIN 4 

2015/2326(INI) 
P8_TA(2016)0385 

Monitoring the application of Union 
law: 2014 Annual Report 

Gerolf 
ANNEMANS 

NA 

2016/2052(INI) 

P8_TA(2016)0435 

European Defence Union David 
McALLISTER 

66 

2016/2055(INI) 

P8_TA(2017)0022 

The role of whistle-blowers in the 
protection of the EU´s financial 
interests 

Morten 
MESSERSCHMIDT 40 

2015/2329(INI) 
P8_TA(2017)0063 

Implementation report on Europe 
for Citizens 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

28 

2016/2224(INI) 
P8_TA(2017)0402 

Legitimate measures to protect 
whistle-blowers acting in the public 

interest when disclosing the 
confidential information of 
companies and public bodies 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

74 

2016/0823(CNS) 

P8_TA(2017)0023 

List of third States and organisations 
with which Europol shall conclude 
agreements 

Danuta Maria 
HÜBNER NA 

2017/2010(INI) 

P8_TA(2018)0120 

Annual Reports 2015-2016 on 
subsidiarity and proportionality  

Cristian DAN 
PREDA 

41 

2017/2011(INI) 

P8_TA(2017)0421 

Monitoring the application of EU law 
2015 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

59 

2017/0035(COD)  Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 
No 182/2011 laying down the rules 
and general principles concerning 
mechanisms for control by Member 
States of the Commission’s exercise 
of implementing powers 

Pascal DURAND 

43 

2017/2043(BUD) 
P8_TA(2017)0302 

2018 Budget - Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2009(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0485_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2047(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0475_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2326(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0385_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2055(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0022_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2329(INI)&l=en
file://///ipolbrusnvf01/afco/wpdoc/14_BILAN%20DE%20LA%208eme%20LEG_AFCO/P8_TA(2017)0063
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2224(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0402_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0823(CNS)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0023_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2010(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0120_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2017/2011(INI)
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0421_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0035(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2043(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0302_EN.html?redirect
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 

2017/2044(BUD) 

P8_TA(2017)0458 
 

General budget of the European 

Union for the financial year 2018 - all 
sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 5 

2017/2052(INI) 

P8_TA(2018)0075 

The next MFF: preparing the 

Parliament’s position on the MFF 
post-2020 

Gerolf 
ANNEMANS 31 

2017/2053(INI) 

P8_TA(2018)0076 

Reform of the European Union’s 
system of own resources 

Mercedes 
BRESSO 

30 

2017/2069(INI) 

P8_TA(2017)0487 
 

EU Citizenship Report 2017: 

Strengthening Citizens’ Rights in a 
Union of Democratic Change 

Cristian DAN 

PREDA 42 

2017/2131(INL) 

P8_TA-PROV(2018)0340 

The situation in Hungary (pursuant 
to the European Parliament 
resolution of 17 May 2017) 

Maite 
PAGAZAURTUND
ÚA RUIZ 

32 

2017/0232(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0375 

Proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the 
Council amending Regulation (EU) 
No 1092/2010 on European Union 
macro-prudential oversight of the 
financial system and establishing a 
European Systemic Risk Board 

Danuta Maria 
HÜBNER 

45 

2017/0326(COD) 
P8_TA-PROV(2018)0426 

 

Regulation of the European 
Parliament and of the Council 
amending Regulation (EU) No 
1093/2010 as regards the location of 

the seat of the European Banking 
Authority 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

5 

2017/0328(COD) 

P8_TA-PROV(2018)0427 

Regulation of the European 

Parliament and of the Council 
amending Regulation (EC) No 
726/2004 as regards the location of 
the seat of the European Medicines 
Agency 

Mercedes 
BRESSO 

8 

2017/2273(INI) 

P8_TA(2018)0268 

Monitoring the application of EU law 
2016 

Kazimierz Michał 
UJAZDOWSKI 

39 

2017/0335(CNS)  Proposal for a Council Directive 
laying down provisions for 
strengthening fiscal responsibility 
and the medium-term budgetary 
orientation in the Member States 

György 
SCHÖPFLIN 
(became rapporteur for 
the opinion on 21 
November 2018 since 

12 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2044(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0458_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0075_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2053(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0076_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2069(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0487_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2131(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0340_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0232(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0375_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0326(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0426_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0328(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0427_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/2273(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0268_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0335(CNS)&l=en
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Procedure 

number 
Title Rapporteur 

NumberA
FCO 

amendm

ents 
Claudia Tapardel resigned 
as a result of the vote) 

2018/2024(BUD) 
P8_TA-PROV(2018)0311 

2019 Budget – Mandate for the 
Trilogue 

Danuta Maria 
HÜBNER 

NA 

2018/2046(BUD) 

P8_TA-PROV(2018)0404 

General budget of the European 
Union for the financial year 2019 - all 
sections 

Danuta Maria 
HÜBNER 4 

2018/0900(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0179 

Proposed amendments to Protocol 

No 3 on the Statute of the Court of 
Justice of the European Union 

Morten 

MESSERSCHMID
T 

13 

2018/0106(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0366 

Proposal for a Directive of the 
European Parliament and of the 
Council on the protection of persons 
reporting on breaches of Union law 

Ramón 
JÁUREGUI 
ATONDO 

250 

2018/0136(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0349 

Proposal for a Regulation of the 

European Parliament and of the 
Council on the protection of the 

Union’s budget in case of 
generalised deficiencies as regards 
the rule of law in the Member States 

Helmut SCHOLZ 

121 

2018/2099(INI) 

P8_TA-PROV(2018)0514 

Annual report on the 

implementation of the Common 
Security and Defence Policy 

Paulo RANGEL 

35 

2018/0207(COD) 

P8_TA-PROV(2019)0000 

Proposal for a Regulation of the 
European Parliament and of the 
Council establishing the Rights and 
Values programme 

Josep Maria 
TERRICABRAS 

108 

2018/0166R(APP) 

P8_TA-PROV(2018)0449 

Interim report on the Multiannual 

Financial Framework 2021-2027 – 
Parliament’s position in view of an 
agreement 

Fabio MASSIMO 
CASTALDO 

44 

2017/0333R(APP) 

P8_TA-PROV(2019)0218 

Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria 
HÜBNER 

27 

2019-2010(BUD)  2020 Budget Mandate for the 
Trilogue 

Alain 
LAMASSOURE 

NA 

 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2024(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0311_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2046(BUD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0404_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0900(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0179_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0106(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0366_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0136(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0349_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/2099(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0207(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0407_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333R(APP)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0218_EN.html?redirect
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2019/2010(BUD)&l=en
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2011/0073(COD) 

 

Amendment to Regulation (EC) No 
1049/2001 regarding public access 
to European Parliament, Council and 
Commission documents 

Helmut SCHOLZ 

2017/0333(APP) 

 

Proposal for a Council Regulation on 

the Establishment of the European 
Monetary Fund 

Danuta Maria HÜBNER 

2017/0360(NLE) 

 

Proposal for a Council decision on 
the determination of a clear risk of a 

serious breach by the Republic of 
Poland of the rule of law 

Maite PAGAZAURTUNDÚA 
RUIZ 

2018/0135(CNS) 

 

Proposal for a Council Decision on 
the system of Own Resources of the 
European Union 

Jasenko SELIMOVIC 

2018/0166(APP) 

 

Proposal for a Council regulation 
laying down the multiannual 

financial framework for the years 
2021 to 2027 

Fabio MASSIMO CASTALDO 

 BUDGET 2020 Alain LAMASSOURE 

 
Приложение 6 
 

 Изслушвания и семинари 
 

AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

Hearing Commissioner-designate 

 
Frans TIMMERMANS, First Vice-

President of the European 
Commission, in charge of Better 

Regulation, Inter-Institutional 
Relations, the Rule of Law and the 

Charter of Fundamental Rights  

07/10/2014 (The CoP decided that the First Vice-
President designate Frans Timmermans 
(foreseen to be auditioned jointly by AFCO, 

LIBE and JURI), would be auditioned in a 
hearing under the format of CoP open to all 
Members. The reason advanced for this 
decision is the horizontal nature of the 

functions of the Vice-President) 

Workshop (Policy Department): 
 
Challenges in  Constitutional 
Affairs in the new term: taking 

stock and looking forward 

06/11/2014 ● Yves Bertoncini 
● Uwe Puetter 
● Olivier Costa 
● Wolfgang Wessel 
● Monica Claes 
● Steve Peers 
● Carlos Closa Montero 
● Luciano Bardi  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2011/0073(COD)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0333(APP)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0360(NLE)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0135(CNS)&l=en
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2018/0166(APP)&l=en
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Title and poster Date Experts 

 

● Enrico Calossi 
● Marta Ballesteros 
● David Coen 

Hearing 

 
The reform of the European 
Electoral Law 
 

 

04/12/2014 ● Andrew Duff, both former MEP 

and AFCO Rapporteur on the 
modification of the Act concerning 
the election of the members of the 
European Parliament by direct 
universal suffrage of 20 September 
1976 

● Friedrich Pukelsheim, former 

Professor (professor emeritus) of 
the Institute for Mathematics at 

the University of Augsburg 
● Brendan O’Leary, Lauder Professor 

of Political Science at the University 
of Pennsylvania 

● Roberto d’Alimonte, full Professor 
of Political Science at the 

Department of Political Science at 
the University of Florence 

● Yves Bertoncini, Director of the 
Notre Europe Institute Jacques 

Delors in Paris 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

20/03/2015 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 

for discussing with young people.  

Idea Givers: 

● Madeeha Mehmood 
● Loredana Urzica 



AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

● Michael Mayer 

Hearing (AFCO, with PETI 
associated) 
 
Lessons to be drawn from the 
implementation of the European 
Citizens’ Initiative(ECI) regulation 
 

 
 

26/02/2015 ● Carsten Berg, General Coordinator 
of “The ECI Campaign” 

● Philippe Poirier holder of the Chair 
in parliamentary studies at the 
University of Luxembourg 

● Jean-Luc Sauron, associate 
professor of International law at 

the Paris-Dauphine University 

Other speakers: 

● Frans TIMMERMANS, First Vice-
President of the European 

Commission 
● Pablo Sánchez Centellas, 

Spokesperson for the organizers of 
the successful ECI on the Right to 
Water 

● Prisca Merz, Director of the ECI End 
Ecocide in Europe 

● Ernst Johansson, lawyer 
representing the rejected ECI - the 
Minority SafePack case 

● Ian Harden, Secretary-General, 

European Ombudsman 
● Anne-Marie Sigmund, CESE 

● Tamás Molnár, adjunct professor, 
Corvinus University of Budapest, 

Institute of International Studies 
● Francisco Polo, International 

petitioning platform Change.org 
● Susana del Río Villar, author and 

director of the EU project: 
Upgrading Europe 

● Diana Wallis, former PETI 
rapporteur on the ECI Regulation 

● Carlo Casini, former AFCO Chair 
● György Schöpflin, EP rapporteur on 

the implementation of Regulation 
211/2011 

● Beatriz Becerra, PETI rapporteur on 

the implementation of Regulation 
211/2011 

Joint-Hearing AFCO, CONT, LIBE, 

JURI 

26/03/2015 ● Raj Chari 
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Title and poster Date Experts 

 
Towards a high degree of 
accountability, transparency and 

integrity in the EU institutions 

 
 
 

Joint-Hearing AFCO, ECON 

 
Institutional aspects of the new 
rules on economic governance 
and the role of the Eurogroup 
 

05/05/2015 Experts AFCO: 

● Paul Craig, University of Oxford 
● Daniela Schwarzer, Senior Director 

of Research and Director of the 
Europe Programme, German 
Marshall Fund 

● Mario La Torre, Professor of 
Economics of Financial 
Intermediaries, La Sapienza 
University 

 
Experts ECON:  
● Daniel Gros, Director of Economic 

Policy Studies CEPS 
● René Repasi, Scientific coordinator 

of the European Research Centre 
for Economic and Financial 

Governance of Universiteit Leiden 
● Xavier Ragot, Director of 

Observatoire Français des 
Conjonctures Économique (OFCE) 



AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

 

Hearing (AFCO)  

 
The institutional future of the 
European Union within and 

beyond the Treaty of Lisbon 

 

26/05/2015 ● René Repasi, European Research 

Centre for Economic and Financial 
Governance 

● Marise Cremona, European 
University Institute 

● Sergio Carrera, Centre for 
European Policy Studies 

● Antonio Padoa Schioppa, 

Università degli Studi di Milano 
● Christian Calliess, Freie Universität 

Berlin  
● Andrew Duff, former Member of 

the European Parliament 
● Markku Markkula (President of the 

Committee of the Regions) 
● Luca Jahier (President of Group III 

“Various Interests” of the European 
Economic and Social Committee) 

 
 

 
 

Workshop AFCO (Policy 

Department) 
 

The best practices in legislative 
and regulatory processes in a 

constitutional perspective 
 

17/06/2015 ● Andrea Renda, Center for 

European Policy Studies 
● Arnout Mijs, Clingendael 

● Rachel Shub, Office of the United 
States Trade Representative 
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Title and poster Date Experts 

 

● Malgorzata Kaluzynska, Ministry of 
Foreign Affairs of Poland, EU 
Economic Department 

Workshop AFCO (Policy 

Department) 
 
Transparency, accountability and 
integrity in the EU institutions 
 

 

22/09/2015 (Study Pol icy Department on Declarations of 
Financial interests and their Scrutiny in the 
Nacional Legislatures) 

● Janos Bertok, Head of the Public 

Sector Integrity Division, Public 
Governance Directorate of the 

OECD 
● David Coen, Director of the School 

of Public Policy at the University 
College London and author of the 

study on “Institutional and 
Constitutional aspects of special 

interest representation” 
● Roland Blomeyer, Blomeyer & 

Sanz, author of the study 
“Declarations of financial interests 
and their scrutiny in the national 
legislatures” 

Joint-Hearing AFCO-AFET 

The Common Foreign and 
Security Policy under the Treaty 

13/10/2015 

(AFET slot) 

Experts AFCO: 

● Panos Koutrakos  
● Stefano Silvestri  

Experts AFET 
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Title and poster Date Experts 

of Lisbon: unlocking its full 
potential 

 

● Nicolai von Ondarza 
● Olivier de France 

Hearing (JURI, with AFCO 
associated) 

 
The Interinstitutional Agreement 

on Better Regulation 

 

13/10/2015 

(JURI slot) 

Expert JURI: 
● William Robinson, Associate Fellow 

at Institute of Advanced Legal 
Studies, University of London, UK 

Other speakers: 

● Angelika Niebler, MEP 
● József Szájer, MEP  
● Sylvia-Yvonne Kaufmann, MEP  
● Sajjad Karim, MEP 
● Kostas Chrysogonos, MEP 
● Heidi Hautala, MEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hearing 
 

Parliamentary scrutiny over the 
executive in the European Union 

19/11/2015 ● Christine Neuhold, Special Chair EU 
Democratic Governance, 

Department of Political Science, 
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Title and poster Date Experts 

 

Faculty of Arts and Social Sciences, 
Maastricht University 

● Olivier Rozenberg, Associated 
Professor in Political Sciences, 
Centre d’études européennes de 
Sciences Po, Paris 

● Philippe Poirier, Holder of the 
Chair of Parliamentary Studies 
Research in the Chamber of 
Deputies of Luxembourg, Head of 

the collection on parliamentary 
studies - Editions Larcier, Associate 

Professor of Political Sciences at 
the College of Bernardins & at the 
University of Paris Sorbonne (Celsa) 

Joint-Hearing LIBE-AFCO 

 
Respect for Democracy, 
Fundamental rights and the Rule 
of law: the role of the judiciary 
 

 

22/02/2016 
(in the framework of enhanced cooperation 

(Rule 53 +)) AFCO opinion to LIBE on the 
Establishment of an EU mechanism on 
democracy, the rule of law and fundamental 

rights  (2015/2254(INL)) (rapporteur György 
Schöpflin) 

AFCO expert: 

● Miklos Szantho, managing director 
and head analyst of Centre of 

Fundamental Rights (Alapjogokért 
Központ) 

Other speakers: 
● Michal Bobek, Advocate General, 

Court of Justice of the European 
Union  

● Angelika Nussberger, Judge, 
European Court of Human Rights 

● Jean De Codt, First President, Court 

of Cassation (Belgium) and 
Member of the Network of the 

Presidents of the Supreme Judicial 
Courts of the EU 

● Dariusz Zawistowski, National 
Council of the Judiciary of Poland, 

Member of the European Network 
of Councils for the Judiciary 

Hearing AFCO 

 

14/03/2016 
(this hearing is an element for the preparation of 
the report: 
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Title and poster Date Experts 

e-Democracy in the European 

Union: potential and challenges 

 

eDemocracy in the European Union: potential and 
chal lenges (2016/2008(INI)) of Ramón Jáuregui 
Atondo) 

● Roberto Viola, Director-General, 
DG CONNECT, European 

Commission 
● Rafał Trzaskowski, former Polish 

Minister for the Administration and 
Digitalization and former MEP 

● Elena García Guitián, Professor of 
Political Sciences and 

Administration at the Autonomous 
University of Madrid 

● Alexander Trechsel, Professor of 
Political Science and Head of the 

Department of Political and Social 
Sciences of the European 

University Institute 

● Elisa Lironi, ECAS Digital 
Democracy Coordinator 

● Josephine Shaw, Milieu Limited’s 
Senior Expert  

 
 

Joint-Hearing JURI, LIBE, AFCO, 
PETI  
 

Union citizenship in practice: our 
common values, rights and 
democratic participation 

15/03/2016 Hearing jointly organized by the European 
Commission (DG Justice and Consumers) and the 

European Parliament (LIBE, PETI, AFCO and JURI 
Committees) 

● Paul Nemitz, Director of 

Directorate for Fundamental rights 
and Union citizenship, DG Justice 
and Consumers, EC 

● Andrew Duff, Visiting Fellow, 

European Policy Centre 
● Yves Bertoncini, Director of the 

Jacques Delors Institute 
● Carmen Preising, Head of Unit, 

Work Programme and Stakeholder 

Consultation, Secretariat-General, 

EC 
● Ida Birkvad Sørensen, Member of 

the Board, European Youth Forum 
 

Hearing AFCO 20/04/2016 ● Sonia MORANO-FOADI, Reader in 
Law (Associate Professor) and 
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Title and poster Date Experts 

Accession to the European 
Convention on Human Rights 

(ECHR): stocktaking after the ECJ’s 
opinion and way forward 

 

Director of the Centre for Legal 
Research and Policy Study at the 
Law School, Oxford Brookes 
University 

● Stelios ANDREADAKIS, Lecturer in 
Law from the University of 
Leicester 

Other speakers: 

● Martijn DE GRAVE, Head of Legal 
and Institutional Affairs, 

Coordinator for Justice and Home 
Affairs (Dutch Permanent 

representation, Council Presidency) 
● Johannes KRÄMER, Legal Adviser 

at the Legal Service of the 
European Commission 

● Jörg POLAKIEWICZ, Director at the 
Legal Advice and Public 
International Law Directorate of 
the Council of Europe 

● Jean-Paul JACQUÉ, Honorary 

Director General of the Legal 
Service of the Council of the 

European Union 
● Ricardo PASSOS, Director for 

Institutional and Parliamentary 
Affairs of the Legal Service of the 

European Parliament 

Hearing AFCO, with AFET 

associated 
 

The role of the EU in 
international organisations 
including the United Nations 

15/06/2016 AFCO experts: 

● Jan Wouters, Full Professor of 
International Law and International 

Organizations, and Director at the 
Leuven Centre for Global 
Governance Studies - Institute for 
International Law, KU Leuven 
(Belgium) 

● Mateusz Irmiński, Attorney-at-law 
at the “Sołtysiński Kawecki & 
Szlęzak” law firm in Warsaw 
(Poland) 

AFET expert: 
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Title and poster Date Experts 

 

● Jonas Jonsson, Head of Division, 
Multilateral Relations at the 
European External Action Service 
(EEAS) 

Workshop (Policy Department) 

After the UK Referendum: 
Future Constitutional 
Relationship of the United 
Kingdom with the European 
Union 
 

05/09/2016 ● Francisco Aldecoa Luzárraga, 

Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de 
Madrid 

● Mercedes Guinea Lorenete, 
Fundacion Alternativas / 
Unversidad Complutense de 
Madrid 

● René Repasi, EURO-CEFG, 
University of Rotterdam 

● Steve Peers, Professor, University 
of Essex 

 
 

 

Mini-Hearing AFCO  
 

The constitutional relationship of 
the United Kingdom with the 
European Union: the 

consequences of the results of 
the referendum of 23 June 2016 

29/09/2016 ● Guntram Wolff (Director of 
Bruegel) 

● Giorgio Maganza (former Director 
for Institutional Affairs at the 
Council of the EU) 

● Yves Bertoncini (Director of 
Institute Jacques Delors - Notre 
Europe) 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

08/11/2016 The EYE speed hearings - in line with the Bureau 

note of last 23 May - are meant to be a political 
fol low-up to the EYE that was held in Strasbourg 
last May, which gathered over 7.500 young 

people discussing the future of Europe. Several 
EYE speed hearings are currently taking place in 
various parliamentary committees 
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Title and poster Date Experts 

 

The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 
for discussing with young people.  
Topics selected for the hearing  
• The future of Europe after Brexit  
• Active ci tizenship 

Idea Givers: 

● Nikolaus Edlinger 
● Leonie Sloots 
● Seyi Akiwowo 

Hearing AFCO 

What constitutional paths for the 
future development of the 
Union? 

29/11/2016 ● Mario Monti, Chair of the High 

level group on own resources, 
former Prime Minister of Italy and 

European Commissioner 
● António Vitorino, Former 

European Commissioner 

Hearing AFCO 

Constitutional implications of 
referenda on European issues 

 

05/12/2016 AFCO experts: 

● Federico de Montalvo, Assistant 
Professor of Constitutional Law, 
Comillas Pontifical University; Vice-
Chair, Spanish Bioethics 
Committee; Member, International 
Bioethics Committee of UNESCO 

● Richard Rose, FBA, Director, Centre 
for the Study of Public Policy, U. of 

Strathclyde and Visiting Prof. 
European U. Institute Florence; 

Wissenschaftszentrum Berlin 

Policy Department experts 
(presentation of a study entitled 
“Referendums on EU matters”): 
● Mario Mendez, Senior Lecturer, 

Department of Law, Queen Mary 
University of London (QMUL) and 
Co-Director, Centre for European 
and International Legal Affairs 

(QMUL), and by 
● Fernando Mendez, Senior 

Researcher, Centre for Research on 
Direct Democracy, University of 

Zurich 
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Title and poster Date Experts 

Workshop (Policy Department) 

The composition of the European 

Parliament 
 

30/01/2017 (co-rapporteurs Danuta Hübner and Pedro Silva 
Pereira) 
● Friedrich Pukelsheim, Institut für 

Mathematik, University of 
Augsburg 

● Victoriano Ramírez González, 
Department of Applied 

Mathematics, University of 
Granada 

● Wojciech Słomczyński, Institute of 
Mathematics, Center for 

Quantitative Research on Politics, 
Jagiellonian University of Cracow 

Workshop (Policy Department) 

Democratic Complementarity: 

Implementing the Treaty 
Provisions on National 

Parliaments 

 

20/03/2017 (Workshop in the framework of the discussions 
on the Implementing report of Paulo Rangel “The 
implementation of the Treaty provisions 
concerning national Parliaments” (2016/2149 

(INI)) 

● Olivier Rozenberg, Associate 
Professor, Centre d’études 

européennes, Sciences Po (Paris) 
● Diane Fromage, Assistant 

Professor, Faculty of Law, 
Maastricht University 

● Luís Heleno Terrinha, Guest 
Professor, Porto Faculty of Law, 

Universidade Católica Portuguesa 

Hearing AFCO 
 

The development of a European 
“demos” 

20/03/2017 ● Peter Wagner (Professor at the 
University of Barcelona) 

● Daniel Innerarity (Professor at the 
University of Basque Country) 

● Kalypso Nicolaïdis (Professor of 
International Relations, University 

of Oxford; Director, Center for 
International Studies, DPIR) 

● Aidan O’Sullivan (the 
Ombudsman’s Head of Cabinet, on 
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Title and poster Date Experts 

 

behalf of the European 
Ombudsman) 

Workshop (Policy Department) 

 
The Impact and Consequences of 
Brexit on ‘Vested’ Rights of EU 
Citizens Living in the UK and 
British Citizens Living in the EU-
27 

21/03/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 

Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Diego López Garrido, Professor of 
Constitutional Law, University of 
Castilla-La Mancha FUNDACIÓN 
ALTERNATIVAS 

Hearing AFCO 

Implementation of the Treaty 
provisions concerning National 

Parliaments: the way forward 

02/05/2017 ● Ingof Pernice, Research Director on 

Global Constitutionalism from the 
Humboldt Institute for Internet and 

Society, Berlin 
● Carlo Casini, former AFCO Chair 

and former rapporteur on national 
Parliaments 

● Ludwik Dorn, former Polish Sejm 
Speaker 
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Title and poster Date Experts 

 

Hearing AFCO 

BREXIT: constitutional challenges 
and implications 

 

 

 

20/06/2017 ● Sionaidh Douglas-Scott, 
Anniversary Chair in Law, Queen 
Mary University of London 

● Piet Eeckhout, Professor of EU Law, 
University College London, Faculty 
of Laws 

● Christophe Hillion, Professor of 

European Law at the University of 
Leiden and at the University of 
Gothenburg 

 
 
 
 

Hearing AFCO 
 
Regulation 1141/2014 on the 
statute and funding of European 
political parties and foundations 

 

12/07/2017 ● Rainer Wieland and Ulrike 
Lunacek, EP Vice-Presidents in 
charge of the European political 
parties; 

● Didier Klethi, Director General DG 

Finance European Parliament; 
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Title and poster Date Experts 

● Ilze Juhansone, Deputy Secretary 
General of the European 
Commission; 

● Michael Adam, Director of the 
Authority for the European Political 
Parties and Foundations 

Hearing AFCO 

Origins and development of sub-

groups of Member States within 
the EU and its impact in the 

integration process 

 

28/09/2017 ● Charles de Marcilly, Fondation 
Robert Schuman, Head of Brussels 

Office 
● Anna-Lena Kirch, Program 

Coordinator Alfred von Oppenheim 
Center for European Policy Studies, 

German Council on Foreign 
Relations 

● Jacques Ziller, Professor of 
European Law, University of Pavia, 

Department of Political and Social 
Sciences  

Workshop (Policy Department) 
 

The impact and consequences of 
Brexit on the devolved 

administrations of Scotland, 
Wales and Northern Ireland and 

on the Overseas Territory of 
Gibraltar 

 

28/09/2017 ● Jonathan Tonge, Professor, 
University of Liverpool 

● Michael Keating, Professor, 
University of Aberdeen 

Hearing AFCO 21/11/2017 ● Luís Miguel Poiares Pessoa 
Maduro, Professor, Director of the 
EUI School of Transnational 



AFCO – Hearings and Workshops – 8th Legislature 

Title and poster Date Experts 

The constitutional implications of 
the different scenarios for the 

future of the Union 

 

Governance, European University 
Institute 

● Cristina Elías Méndez, Profesora 
Titular de Derecho Constitucional, 
Universidad Nacional de Educación 
a Distancia (UNED), Facultad de 
Derecho  

● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 

Governance (EURO-CEFG) of the 
Universities of Leiden, Delft and 

Rotterdam 

Workshop (Policy Department) 
 
Brexit and the issue of the 
jurisdiction over the Withdrawal 
Agreement and the future 

relationship agreement between 
the EU and the UK 

21/11/2017 ● Antonio Fernández Tomás, 
Professor of Public International 
Law, University of Castilla-La 
Mancha 

● Steve Peers, Professor, University 

of Essex 

Workshop (Policy Department) 

 
The implications of Brexit on the 

Irish border 
 

28/11/2017 ● David Phinnemore (UK), Professor 

of European Politics; Dean of 
Education (Queen’s University 

Belfast); Visiting Professor (College 
of Europe, Bruges) 

● Katy Hayward (UK), Reader in 
Sociology (Queen’s University 

Belfast); Senior Research Fellow 
(Senator George J. Mitchell 
Institute for Global Peace, Security 
and Justice) 

● Lars Karlsson (Sweden), President 

of KGH Border Services; Former 
Director of World Customs 

Organization; Deputy Director 
General of Swedish Customs 
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● John Temple Lang (Ireland) 
Solicitor; Adjunct Professor in 
Trinity College Dublin; Senior 
Research Fellow in Oxford 

Joint Hearing AFCO-PETI 

Revision of the ECI legal 
framework: Assessing the 

Commission Proposal for a new 
Regulation on the European 
Citizens’ Initiative (2017/0220 
(COD)) 

 

21/02/2018 

(PETI slot) 

AFCO experts: 
● Imants Breidaks, CEO of citizens’ 

initiative platform in Latvia, 
Manabals.lv 

● James Organ, Lecturer in Law at 
the School of Law and Social 

Justice, University of Liverpool 

Hearing AFCO 

Globalisation “trilemma”: how to 

reconcile globalisation, democracy 

and welfare - lessons for the EU 

25/04/2018 ● Davide Cadeddu, professor of 
political theory at the University of 

Milan and executive editor of 
“Glocalism: Journal of Culture, 

Politics and Innovation” 
● Susan George, President of the 

Transnational Institute in 
Amsterdam and Fellow of the Royal 
Society of Arts 

● Ingolf Pernice, Research Director 
on Global Constitutionalism from 

the Humboldt Institute for Internet 
and Society, Berlin 
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Title and poster Date Experts 

 

● Daniel Gros, Director Centre for 
European Policy Studies, Brussels  

Workshop (Policy Department) 

The consequences for the EU of 
the future relationship agreement 

with the United Kingdom 

 

24/05/2018 ● Federico Fabbrini, Full Professor of 

European Law School of Law & 
Government and Principal of the 

Brexit Institute, Dublin City 
University 

● Franklin Dehousse, Professor of EU 
Law, University of Liège, Former 

Judge of the Court of Justice of the 

EU 
● Michael Dougan, Professor of 

European Law and Jean Monnet 
Chair in EU Law, University of 
Liverpool 

Hearing LIBE, in association with 

ITRE, JURI, AFCO 

FACEBOOK/CAMBRIDGE 

ANALYTICA CASE 

 

04/06/2018 

25/06/2018 
02/07/2018 

Public hearings organised by LIBE in 
association with ITRE, AFCO and JURI to 
carry out an analysis of the various aspects 
of personal data protection 
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Hearing AFCO 

Legality and legitimacy in the 

European integration process 

 

20/06/2018 

 

● Julian Plottka, Institut für 
Europäische Politik e.V., Berlin 

● Warren J. Newman, Senior General 
Counsel, Constitutional, 

Administrative & International Law 
Section, Department of Justice of 

Canada 
● Eleanor Spaventa, Dipartimento di 

Studi Giuridici, Università Bocconi 

AD-HOC Hearing AFCO 

The withdrawal agreement 

between the EU and the UK 

 

24/09/2018 ● René Repasi, Scientific Coordinator 
of the European Research Centre 
for Economic and Financial 
Governance (EURO-CEFG) of the 
Universities of Leiden, Delft and 

Rotterdam 
● Christophe Hillion, Professor of 

European Law, University of Oslo 
and University of Leiden 
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Hearing AFCO 

Institutional structure and 
governance of existing forms of 

enhanced cooperation 
 

24/09/2018 (in the framework of two AFCO reports: the 
implementation report on the Treaty provisions 
concerning enhanced cooperation 
(2018/2112(INI)) (Rapporteur: Alain Lamassoure) 
and the own-initiative report on Differentiated 
integration (2018/2093(INI)) (Rapporteur: Pascal 
Durand) 

● H.E. Ambassador Alexander 
Kmentt, Austrian Permanent 

Representative to the Political and 
Security Committee 

● Peter Csonka, Head of Unit for 
Criminal Law in DG Justice of the 

European Commission 
● Maria Isabel Martinez del Peral, 

Legal Adviser of the European 
Commission Legal Service 

● Maria Teresa Fabregas Fernandez, 
Director for Indirect Taxation and 
Tax administration, DG TAXUD of 
the European Commission 

● Arnout Molenaar, Senior Expert 
Defence Policy Matters, Crisis 
Management and Planning 

Directorate, European External 
Action Service 

● Michael Simm, Head of Strategy 
and Policy Unit at the European 

Defence Agency 
● Hubert Legal, Legal Adviser to the 

European Council and Director-
General of the Council Legal Service  

Hearing AFCO 

Parliament’s powers of political 

control over the Commission after 
Lisbon: lessons learnt and the way 

forward 

10/10/2018 (in the framework of the AFCO “Implementation 
report on the Treaty provisions on Parliament’s 
powers of political control over the Commission” 
(2018/2113(INI)) (Rapporteur: Mercedes Bresso) 

● Olivier Costa, Director of the 

Department of European Political 
and Administrative Studies since 

2013 and Professor at the College 
of Europe 

● Eva-Maria Poptcheva, PhD in 
Constitutional Law, EP 
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Hearing AFCO 
 
Constitutional perspective of EU’s 
social dimension in the context of 
the debate on the future of 
Europe 

 

27/11/2018 ● Frank Vandenbroucke, Professor at 
the University of Amsterdam 

● Francesco Costamagna, Associate 
Professor of European Union law 
and lecturer in international public 
law at the Law Department of 
University of Turin 

● Esther Lynch, Confederal Secretary, 
European Trade Union 
Confederation 

Hearing AFCO 

European Youth Hearing (EYE) 

 

27/11/2018 The European Youth Event (EYE) was created by 
the European Parliament in 2013, as a  new forum 

for discussing with young people.  
Around 9.000 young people aged between 16 and 
30 from a l l over Europe took part in the third 
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Title and poster Date Experts 
edition of the European Youth Event (EYE2018) at 
the European Parliament in Strasbourg on 1-2 
June. The EYE2018 served as a  platform for 
dia logue between young ci tizens and European 
decision makers. As a direct follow-up of the 
EYE2018, selected EYE2018 participants will 

discuss with MEPs  some of the most relevant 
ideas from the EYE and get their direct feedback. 
European Youth Hearings will take place in seven 

parl iamentary committees between October and 
November. 
 

Idea Givers: 

● Dénes András Nagy 
● Kalojan Hoffmeister 

● Andrea Ugrinoska 
Hearing AFCO 

Constitutionalism in the European 
Union and the constitutional 

interaction between the West and 
East of Europe 

 

07/03/2019 

 

● Anneli Albi, Professor of Law at 
Kent Law School 

● Piero Graglia, Associate Professor 
on History of the International 
Relations at the School of 
Political,Economic and Social 
Sciences, Milan State University 

● Kálmán Pócza, Associate professor 
at the Pázmány Péter Catholic 
University, Budapest 

Hearing AFCO 

European Parliamentary Elections, 

European Parties, European 
Voters 

18/03/2019 ● Claire McGing, Maynooth 
University 

● Marina Costa Lobo, University of 
Lisbon 

● Juan Rodríguez Teruel, University 
of Valencia 
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Title and poster Date Experts 

 

 

 

Other speakers 
● Mikel Landabaso Alvarez, Director 

for Strategy and Corporate 
Communication at the European 

Commission 
● Alexander Kleinig, Head of unit of 

Concept & Design in DG COMM of 
the European Parliament 

 

 

Приложение 7 
 

 Командировки 
 

AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

2015 

Riga 

(Latvia) 

18-20 
March 
2015 

Objective: to have a  thorough discussion 

on the perspectives for the EU future 
institutional evolution with different 
national authorities, notably the Latvian 
National Parliament and Constitutional 
Court, as  well as think tanks, social 
partners, civil society organisations and 
prominent Latvian public figures involved 

in EU Affa irs. 

Meetings held with:  

 Representatives of the EU political 
foundations in Latvia 

 The Deputy Speaker of Saeima 

 The Latvian Constitutional Court  

 Students and academic s taff of the 

Riga  Graduate School of Law 
 The Parliamentary State Secretary for 

EU Affa i rs  

 Representatives of Latvian minorities 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Gerolf Annemans 

(NI) 
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Berlin 
(Germany) 

18-19 June 

2015 

Objective: to hold meetings with national 
institutions playing a leading role in the 
current European debate. 

Meetings held with: 
 Members of the German Bundestag, 

Committee for Affairs of the European 
Union 

 Meeting with the German Council of 

Foreign Relations (DGAP) 
 Meeting with Prof. Dr. Ingolf Pernice, 

Director of the Walter-Hallstein-
Institut 

 Meeting with Stiftung Wissenschaft 

und Pol itik  
 The Minister of State for European 

Affa i rs 
 Meeting with the Konrad-Adenauer-

Foundation, the Friedrich-Ebert-
Foundation, the Heinrich-Böll-
Foundation and the Rosa-Luxemburg-

Foundation 
 Dr. Ulrike Guérot, Director of the 

European Democracy Lab  

 The Head of the Federal Chancellery 
and Federal Minister for Special Tasks 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Viviane Reding 

(EPP) 

• Constance LE GRIP 

(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 

(S&D) 

 

 

Strasbourg 

(France) 

8 July 2015 Meeting with Judges at the European 
Court of Human Rights 

Issues discussed: 
1. The European Union accession to the 
European Convention for the protection 
of Human Rights and fundamental 
freedoms 

2. The relationship between the 
European Court of Human Rights and the 

Consti tutional Courts in the Member 
States? Example of “best practice”?  

3. Examples of cases on electoral law 
infringements 

• Paulo Rangel (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Sylvie Goulard 

(ALDE) 

• Barbara Spinelli 
(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 

Terricabras 
(Greens/EFA)  

Washington 
D.C. 
and 

Annapolis, 
Maryland 

3-6 
November 

2015 

Objective: to acquire direct insight into 
the US constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between Congress and the White 
House, the risk of political gridlock and 
the constitutional mechanism ensuring 

democratic accountability at all levels of 
decision-making and the application of 
the principle of subsidiarity. This is would 

serve for the reflection on the future 
institutional evolution of the EU, the 

need to enhance democratic legitimacy 

of the European Governance, the reform 
of the EU electoral system, the right of 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Enrique Guerrero 

Salom (S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 
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(United 
States of 
America) 

[ad hoc 
delegation, 
outside the EU] 

inquiry of the EP, and more in general on 
transparency, ethics, accountability and 
integrity. 

Meetings held with: 

 The Bipartisan Policy Center  

 The American Enterprise Institute 

 Roundtable at the George Mason 
University 

 The Center for American Progress 

 The Government Accountability Office 
 The Democratic National Committee 

Pol i tical Director 
 US Congress 

 The National Conference of State 

Legislatures  
 The Congressional Research Service  

 A former Judge of the Court of Appeals 
of Maryland 

 A Chief Judge, Court of Appeals of 
Maryland 

 The Secretary of State of Maryland 

 Members of the General Assembly of 
Maryland 

• Josep-Maria 
Terricabras 

(Greens/EFA) 

• Gerolf Annemans 

(ENF) 

 

 

London 

(United 
Kingdom) 

16-17 
November 

2015 

Objective: To meet the newly elected 
Bri ti sh national authorities, think tanks, 

social partners, civil society organisations 
and prominent public figures involved in 
European affairs to discuss the 

perspectives for a  future institutional 
evolution of the Union in the light of the 

pol itical situation in the country after the 
elections and notably what concerns a 
possible reconsideration of the 

relationship of the UK with the EU. 

Meetings held with: 

 The Minister for Constitutional Reform 

 The Shadow Secretary of State for 

Foreign and Commonwealth Affairs 
and the Shadow Minister of State for 
Europe 

 The Head of the Prime Minister’s 
Europe Strategy Unit 

 The Former leader of the Scottish 
National Party 

 The UK Parl iament 

 The Secretary of State for Foreign and 
Commonwealth Affairs 

 Representatives of academic/civil 
society on “the possible scenarios for 
the future of Britain in the EU” 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David McAllister 
(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• Mercedes Bresso 
(S&D) 

• Jo Leinen (S&D) 

• Richard Corbett 
(S&D) 

• Kazimierz Michał 
Ujazdowski (ECR) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 
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• Martina Anderson 
(GUE/NGL) 

• Josep-Maria 

Terricabras 
(Greens/EFA) 

2016 

Luxembourg 

EUCJ 

17 
February 

2016 

Visit to the European Union 
Court of Justice and to the 
Chamber of Deputy of 
Luxembourg 

• Meeting with the President, Mr. Koen 

Lenaerts, and a delegation of the 
European Union Court of Justice and 
with the President, Mr. Marc Angel, and 
a delegation of the committee on 
Foreign and European Affairs of the 

Luxembourg Chamber of Deputy 

Issues discussed: 

1. Eventual modifications of the 
provisions on the term of office of 

members of the Courts in case of a  Treaty 
revis ion 
2. ECJ involvement in economic 

governance proceeding 
3. Poss ible infringements proceedings 
against Member States violating the 
Dubl in-rules 
4. ECJ overs ight on fundamental right 
violations 
5. Relationship ECJ-ECHR on fundamental 
rights  protection 
6. The enlargement of the Court 
7. Poss ible direct contacts between the 
court and the AFCO committee 
8. Relationship between the ECJ and 

national courts, national parliament 

• Viviane Reding 

(EPP) 

• Elmar Brok (EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• Mercedes Bresso 

(S&D)  

• Sylvia-Yvonne 

Kaufmann (S&D) 

• Morten 
Messerschmidt (ECR) 

• Sylvie Goulard 
(ALDE) 

• Barbara Spinelli 

(GUE/NGL) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 

Athens 

(Greece) 

30 March 
to 1 April 

2016 

Objective: exchange of views with 

national institutions on the possible 
constitutional consequences of the 

management of the financial, economic 
and social crisis on the one hand and of 
the refugee crisis on the other hand. 

Meetings held with: 
 The Hellenic Parliament: the Standing 

Committee on Economic Affairs and 
the Special Standing Committee on 
European affairs  

 The Deputy Prime Minister of Greece 
 The Alternative Minister for EU Affairs 

 The Pres ident of the Council of State 
 Representatives of academic society 

• Danuta Maria 

Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 
(EPP) 

• David Mc Allister 

(EPP) 

• Ramón Jáuregui 

Atondo (S&D) 

• Pedro Silva Pereira 

(S&D) 
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• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Helmut Scholz 

(GUE/NGL) 

Budapest and 
Bratislava 

(Hungary and 
Slovakia) 

2-4 
November 

2016 

Objective: to gather information on the 
views of the authorities, civil society and 
constitutional experts of both countries 

on the possible constitutional evolution 
of the EU, notably in view of the outcome 
of the Bri tish referendum in June and on 

the possible constitutional consequences 
of the economic, financial, social and 

refugee crises. The mission will also a llow 
the committee to assess the perception 
in both Member States of the 

institutional difficulties posed by the 
relationship between national authorities 
and European institutions, notably 
concerning their respective roles in 
fundamental rights in the Union. 

Meetings held with: 
 Consti tutional law expert 

 The Committee on European Affairs 
Committee of the National Council of 

the Slovak Republic and Committee on 
Consti tutional and Legal Affairs of the 
National Council of the Slovak Republic 

 Ministre délégué and Government 
Plenipotentiary for the Slovak 

Pres idency of the Council of the EU 
 The International Visegrad Fund 
 The Hungarian Minister of State, 

responsible for EU Affairs 
 The Hungarian Minister of State for 

Economic Diplomacy  
 The Chair of the Committee on 

Legislation and Deputy Speaker of the 

Hungarian National Assembly 
 The Pres idencies of the Committee on 

Legislation and the Committee on 
European Affairs of the Hungarian 
National Assembly 

 Parl iamentary Group Leaders of the 
National Assembly of Hungary 

 Member of the Hungarian 
Consti tutional Court 

 Professors, PhD students of Corvinus 
University and Heads of Hungarian 
pol itical think tanks and political 

research institutes. 
 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Pál Csáky (EPP) 

• Ramón Jáuregui 
Atondo (S&D) 

• Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

 



AFCO – Missions – 8th Legislature 

Place Date Purpose Participants 

2017 

Lisbon 

(Portugal) 

[fact-finding 
mission] 

21 

February 

2017 

Objective: in the context of the 

Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Lisbon 

in order to have a political exchange of 
views and a direct insight on the 
pos itioning of some Parliaments 

concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 

 The Pres ident of the Portuguese 
Parl iament 

 The Secretary General of the 
Portuguese Parliament 

 The Committee on European Affairs of 

the Portuguese Parliament 
 The Secretary of State for European 

Affa i rs of the Portuguese Government 

Paulo Rangel (EPP) 

Copenhagen 

(Denmark) 

[fact-finding 
mission] 

22-23 May 

2017 

Objective: in the context of the 

Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 

Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to 

Copenhagen in order to have a political 
exchange of views and a  direct insight on 
the positioning of some Parliaments 

concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 

 Members of different parties in the 
Danish Parliament 

 The Head of the International 

Department and the Danish 
Parl iament’s Permanent 

Representative to the EU 
 The Head of the Department 

responsible for EU Coordination and 

Nordic Relations at the Ministry of 
Foreign Affairs 

 The EU Chief Adviser 

Paulo Rangel (EPP) 

Belgrade 

(Serbia) 

22-24 May 

2017 

Objective: to exchange views with the 
Serbian national legislative, executive and 
judicial authorities and civil society 
organisations (CSOs) on the 
constitutional and institutional aspects of 
the accession process and the possible 

impact of accession negotiations on the 
Consti tution of Serbia, as well as the 
s teps accomplished by Serbia in what 

● György Schöpflin 

(EPP) 

● Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 
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concerns the respect of the fundamental 
va lues of the EU and the rule of law. 

Meetings held with: 

 Think-Tanks and Civil Society 
Organisations (CSOs)  

 CSOs  experts in the judicial system 

 The Serbian Constitutional Court 

 The Supreme Court of Cassation: 

 The Minister without portfolio 
responsible for European integration 

 The National Assembly of the Republic 

of Serbia with: 
 – Committee on Constitutional and 

Legislative Issues 
 – European Integration Committee 

 The Minister of Justice 

● Gerolf Annemans 

(ENF) 

 

 

Athens 

(Greece) 

[fact-finding 
mission] 

23-25 May 

2017 

Objective: in the context of the 

Implementation report on the Treaty 
provisions concerning national 
Parliaments (2016/2149(INI)), the 
Rapporteur Paulo Rangel was  authorised 
to go on a  fact-finding mission to Athens 
in order to have a political exchange of 
views and a direct insight on the 
pos itioning of some Parliaments 

concerning the role of national 
Parl iaments in the overall process of 
European integration. 

Meetings held with: 
 The Alternate Minister on Foreign 

Affa i rs, responsible for European 
Affa i rs 

 The Head of the Directorate for 
European Affairs in the Greek National 
Assembly 

 The Chair of European Affairs 
Committee and its members 

• Paulo Rangel (EPP) 

 

Ottawa and 

Québec City 

(Canada) 
 

[ad hoc 
delegation, 

outside the EU] 

18-22 
September 

2017 

Objective: to acquire a direct insight into 
the Canadian constitutional and political 
processes, in particular the distribution of 
powers between the Canadian 
Parl iament, Provinces and the Canadian 
Government. Specific i ssues such as 
Transparency, Electoral Law and Political 

Parties, as well as the functioning of the 
provinces/territories and the Canadian 
Government were amply debated, and 

va luable ideas could be extracted for the 
complex and s trategic matters that AFCO 

is  currently dealing with, such as the 
reflection on the future institutional 
evolution of the EU, the need to enhance 

democratic legitimacy of European 
governance, the reform of the EU 

electoral system, the right of inquiry, and 

• Danuta Maria 
Hübner (Chair, EPP) 

• Bernd Kölmel 

(Chair of the 
Delegation for 

relations with 
Canada)  

• Gyorgy Schöpflin 
(EPP) 

• Jérome Lavrilleux 
(EPP) 
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in general on transparency, ethics, 

accountability and integrity. 

Meetings held with: 

 EU Ambassador to Canada 
 The Department of Justice of Canada 

 The Commissioner of Lobbying of 

Canada  
 The Privy Council Office Federal-

Provincial-Territorial Relations Units 
 Students and professors at the 

Carleton University 

 The Chief Electoral Officer at Elections 
Canada, 

 Former Members of the Special 
Committee on Electoral Reform 

 The Standing Committee on Acce ss to 

Information, Privacy and Ethics, 
 The Secrétariat aux affaires 

intergouvernementales canadiennes  
 The Pres ident of the Québec National 

Assembly 

 The Committee on Institutions of the 
National Assembly and members of 

the Committee for relations with the 
European Institutions 

 Roundtable at Université Laval 

 The Assistant Deputy Minister, 
Direction générale des affaires 
juridiques et législatives (Department 
of Justice) and with the Honourable 
Associate Chief Justice 

• Jo Leinen (S&D) 

• Maite 

Pagazaurtundúa Ruiz 
(ALDE) 

• Fabio Massimo 
Castaldo (EFDD) 

• Gerolf Annemans 
(ENF) 

 

 

2018 

Podgorica 

(Montenegro) 

[mission carried 

out jointly with 
the 
interparliamentary 
Delegation to the 

EU-Montenegro 
Stabilisation and 

Association 
Parliamentary 

Committee] 

 

16-17 July 

2018 

Objective to exchange views with EU 
ambassadors, the Montegrin national 

legislative, executive and judicial 
representatives and civil society 

organisations (CSOs) on the progress 
achieved as well as outstanding issues in 
the accession process, in particular the 

s teps still to be accomplished by 
Montenegro in what concerns the 

respect of the fundamental va lues of the 
EU and the rule of law. 

Meetings held with: 
 EU Ambassador and EU Member States 

Ambassadors 

 The Speaker of the Parliament of 
Montenegro 

 The Deputy Prime Minister 

 The opposition party leaders 
 The Pres ident of Montenegro 

 NGOs: Centre for Civic Education 
(CGO), Centre for Monitoring and 

Research (CEMI), Human Rights Action 
(HRA) Institute Alternative, Network 
for the Affi rmation of the NGO Sector 

AFCO 

• György Schöpflin 

(EPP) 

• Cristian Dan Preda 
(EPP) 

 
 
Members of the EU-
Montenegro 

delegation 

• Peter 

Kouroumbashev 
(Head of Delegation, 
Second Vice-Chair, 
S&D) 

• Alojz Peterle (EPP) 
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(MANS), Womens’ Rights Centre, a  
property activist and the Co-chairs of 
the EU-Montenegro JCC of the EESC 
(for the Montenegrin side a  
representative from the Chamber of 
Commerce of Montenegro) 

 The Montenegrin Parliament in the 
context of the 15th meeting of EU-
Montenegro SAPC:  

  The President of the Constitutional 
Court 

 Members of the Constitutional 
Committee of the Montenegrin 
Parl iament  

• Jozo Radoš (ALDE) 

• Thomas Waitz 

(Greens/EFA)  

• Joëlle Bergeron 

(EFDD) 

 

 

Bern 

(Switzerland) 

[ad hoc 

delegation, 

outside the EU] 

17-19 

September 
2018 

Objective: to explore the functioning of 
the original Swiss model of federalism, to 

analyse the vertical distribution of 
competences between the different 

levels of government, as well as the 
horizontal distribution of powers 
between the legislature and the 

executive, and in particular mechanisms 
ensuring democratic accountability at all 
levels of political decision. The committee 
a lso aimed to gather direct evidence on 
the role and functioning of the Swiss 
mechanisms of direct democracy 
(referendum and popular initiative) and 
to discuss with Swiss authorities the 

evolution of the institutional framework 
governing relations between the EU and 
Switzerland. As the committee 
responsible for the consent procedure on 
the EU-UK withdrawal agreement, the 
committee a imed as well to gather 
evidence on the impact of Brexit on EU-

Swiss-UK relations. 

Meetings held with: 

 TheDelegation of the European Union 
to Switzerland and Liechtenstein 

 The Directorate for European Affairs 

 The Conference of Cantonal 
Governments: Benedikt Würth, 

pres ident of CdC 
 The University of Berne 
 The Swiss Federal Assembly 

 The Chancellery of the Canton of Berne 
  The Federal Chancellor of the Swiss 

Confederation 
 The Federal Office of Justice 

• Elmar Brok (EPP) 

• Alain Lamassoure 

(EPP) 

• Maite 
Pagazaurtundúa Ruiz 

(ALDE) 

• Jørn Dohrmann 
(Chair of the 

Delegation for 
relations with 

Switzerland and 
Norway, ECR) 

 

 

Washington 
D.C. 

19-21 
September 

2018 

Objective: In connection with the 
implementation report on the Treaty 

provisions concerning enhanced 
cooperation (2018/2112(INI), the 
Rapporteur Alain Lamassoure was  

• Alain Lamassoure 
(EPP) 
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(USA) 
 

[fact-finding 
mission] 

authorised to go on a fact-finding mission 
to Washington D.C. as the USA is a 
federal state that demonstrates the 
oldest practice of the flexibility principle, 
expressed in the form of agreements or 
compacts among the s tates. In fact, a  

whole array of interstate cooperation 
forms  exists in the USA manifested in the 
form of interstate compacts, reciprocity 

s tatutes, uniform laws, and written 
interstate administrative agreements for 
joint action. In the context of the 

implementation report i t was interesting 
to examine and analyse the usefulness of 

these forms of flexibility in the EU 
context. 

Meetings held with: 
 The Multistate Tax Commission 
 The World Bank  

 Think tanks/ organisations dealing with 
interstate cooperation: Uniform Law 
Commission, National Association of 
Attorney Generals, George Mason 

University 
 The National Governors Association 

(NGA) 

 The US Supreme Court 
 The Congressional Research Service 

 The House of Representatives 

Vienna 

(Austria) 

[fact-finding 
mission] 

20 
September 

2018 

Objective: In the context of the 
Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 
ensuring parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  

authorised to go on a fact-finding mission 
to the Fundamental Rights Agency (FRA) 
in Vienna in order to see how the agency 

functions in practice and to have a  more 
s tructured dialogue between AFCO and 

the FRA management. 

Meetings were held with the Director of 

FRA, Mr Michael O’Flaherty, as well as 
the Chair of the Management Board, the 
Vice-Chair of the Scientific Committee 

and senior experts on the Rule of Law 
and the Fundamental Rights Information 

System. 

• György Schöpflin 

(EPP) 

 

Budapest and 
Prague 

30-31 
October 

2018 

Objective: In the context of the 
Implementation report on the legal 
provisions and the Joint Statement 

ensuring parliamentary scrutiny over 
decentralised agencies (2018/2114(INI), 
the Rapporteur György Schöpflin was  

authorised to go on a fact-finding mission 
to the European Union Agency for Law 

Enforcement Tra ining (CEPOL) and to the 

• György Schöpflin 

(EPP) 
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Place Date Purpose Participants 

(Hungary and 
Czech 
Republic) 

[fact-finding 

mission] 

European GNSS Agency (GSA) in order to 
see how these agencies function on a 
da i ly basis. 

In both agencies, meetings were held 
with the Executive Director, a  member of 
the Management Board, members of the 

management teams and experts. 

 

 

 
 
Приложение 8 
 

 Проучвания 
 

Policy Department Studies for AFCO – 8th Legislature 
2019 

The Council of the EU: from the Congress of Ambassadors to a genuine Parliamentary 
Chamber? 

The EU framework for enforcing the respect of the rule of law and the Union’s 
fundamental principles and values  

A Fiscal Capacity for the Eurozone: Constitutional Perspectives  

The meaning of “association” under EU law: a study on the law and practice of EU 

association agreements  

Constitutional challenges of the enlargement - is further EU enlargement feasible without 
constitutional changes? 

 

2018 
The (ir-)revocability of the withdrawal notification under Article 50 TEU  

Jurisdiction upon and after the UK’s withdrawal: the perspective from the UK 

constitutional order 

Smart border 2.0. Avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘close’ 
cooperation model  

The institutional consequences of a ‘hard Brexit’  

The impact of the UK withdrawal on the EU integration  

The institutional consequences of a ‘bespoke’ agreement with the UK based on a ‘distant’ 
cooperation model  

The implementation of enhanced cooperation in the EU  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608855/IPOL_STU(2019)608855_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608856/IPOL_STU(2019)608856_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608862/IPOL_IDA(2019)608862_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/608861/IPOL_STU(2019)608861_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2019/608872/IPOL_IDA(2019)608872_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/596820/IPOL_IDA(2018)596820_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/596831/IPOL_BRI(2018)596831_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2018/604946/IPOL_ATA(2018)604946_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604962/IPOL_STU(2018)604962_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/604961/IPOL_IDA(2018)604961_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604973/IPOL_STU(2018)604973_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604972/IPOL_STU(2018)604972_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/604987/IPOL_STU(2018)604987_EN.pdf
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2017 

Brexit and the European Union 

Referendums on EU Matters  

The composition of the European Parliament  

The role of national parliaments in the EU after Lisbon: potentialities and challenges  

The impact and consequences of Brexit for Northern Ireland  

The Brexit negotiations: an assessment of the legal, political and institutional situation in 
the UK 

Subsidiarity as a means to enhance cooperation between EU institutions and national 

parliaments  

The legisprudential role of national parliaments in the EU  

The impact of the United Kingdom’s withdrawal from the EU on Scotland, Wales and 

Gibraltar 

The impact and consequences of Brexit on acquired rights of EU citizens living in the UK 
and British citizens living in the EU-27 

The role of cities in the EU institutional framework  

Smart border 2.0 – avoiding a hard border on the island of Ireland for customs control and 
the free movement of persons  

Brexit and Ireland – Legal, political and economic considerations  

UK withdrawal (‘Brexit’) and the Good Friday Agreement  

The settlement of disputes arising from the UK’s withdrawal from the European Union  

 
2016 

European Social Charter in the context of implementation of the EU Charter of 
Fundamental Rights  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Sovereignty 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Competitiveness and Better Law 
Making  

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Immigration 

Renegotiation of the UK Constitutional relationship: Economic Governance  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Economic and 
Monetary Policy 

Potential and challenges of e-voting in the European Union 

Potential and challenges of e-participation in the European Union  

Legal and Political context for setting up an European Identity Document  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs – 

revised study 

L’avis 2/13 de la Cour de Justice sur l’Adhésion de l’Union à la CEDH et après  ? 

What next after Opinion 2/13 of the Court of Justice of the accession of the EU to ECHR?  

Implementation of the Charter of Fundamental Rights of the EU in the EU institutional 

framework 

The 2016 “Winter Package” on European Security and Defence: constitutional, legal and 
institutional implications  

Brexit Literature Update 12/2016  

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571404/IPOL_STU(2017)571404_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/571402/IPOL_STU(2017)571402_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)583117_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583126/IPOL_STU(2017)583126_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583116/IPOL_BRI(2017)583116_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583130/IPOL_IDA(2017)583130_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583131/IPOL_BRI(2017)583131_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/583133/IPOL_BRI(2017)583133_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583118/IPOL_IDA(2017)583118_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/583135/IPOL_STU(2017)583135_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596813/IPOL_STU(2017)596813_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596828/IPOL_STU(2017)596828_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596825/IPOL_STU(2017)596825_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596826/IPOL_STU(2017)596826_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596819/IPOL_STU(2017)596819_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/536488/IPOL_STU(2016)536488_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556938/IPOL_STU(2016)556938_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556939/IPOL_STU(2016)556939_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/556974/IPOL_IDA(2016)556974_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556959/IPOL_STU(2016)556959_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556952/IPOL_STU(2016)556952_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556948/IPOL_STU(2016)556948_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556949/IPOL_STU(2016)556949_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556957/IPOL_STU(2016)556957_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571373/IPOL_STU(2016)571373_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/556975/IPOL_STU(2016)556975_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571397/IPOL_STU(2016)571397_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2016/571405/IPOL_IDA(2016)571405_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2016/583111/IPOL_ATA(2016)583111_EN.pdf
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2015 

The Juncker Commission: new institutional and legitimacy set-up 

Scrutiny of declarations of financial interests in national legislatures  

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: 
actors, processes and transparency. The case of Poland 

Better Regulation in the EU and the Netherlands. A comparison of impact assessment 
systems. 

Best practices in legislative and regulatory processes in a constitutional perspective: the 
case of the European Union 

Transparency, Public Consultation Practiced and Government Accountabilty in US 

Rulemaking  

The European Council and the Council: new dynamics in EU governance  

Quels défis pour le Parlement européen: législation, contrôle, organisation  

Looking ahead: pathways of future constitutional evolution of the EU  

Trends in differentiation of EU Law and lessons for the future  

The Electoral Reform of the European Parliament: composition, procedure and legitimacy  

Candidate selection by the national parties for the European Elections  

The ECB’s Outright Monetary Transaction Programme compatibility with the EU Law 

(Judgment in case Gauweiler C-62/14)  

Institutional and constitutional aspects of special interest representation  

European Parliament as a driving force of European constitutionalisation  

Electoral rules and electoral participation in the European elections: the ballot format and 
structure  

Implementation of the Lisbon Treaty - Improving functioning of the EU: Foreign Affairs  

Flexibility mechanisms in the Lisbon Treaty  

Party financing and referendum campaigns in EU Member States  

United Kingdom’s renegotiation of its constitutional relationship with the EU: agenda, 
priorities and risks  

 

2014 

Challenges in constitutional affairs in the new term: Talking stock and looking forward  

European citizens’ initiative -first lessons of implementation 

Political parties and political foundations at European level. Challenges and opportunities  

The European elections: EU legislation, national provisions and participation  

Interest representatives’ obligation to register in the transparency register: EU 

competences and commitments to fundamental rights  

Parliamentary questions in selected legislative chambers  
   

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510013/IPOL_IDA(2015)510013_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536454/IPOL_STU(2015)536454_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536484/IPOL_IDA(2015)536484_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536486/IPOL_IDA(2015)536486_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536483/IPOL_IDA(2015)536483_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536482/IPOL_IDA(2015)536482_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510004/IPOL_IDA(2015)510004_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510006/IPOL_IDA(2015)510006_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510005/IPOL_IDA(2015)510005_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510007/IPOL_IDA(2015)510007_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/510002/IPOL_IDA(2015)510002_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519206/IPOL_STU(2015)519206_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2015/519231/IPOL_ATA(2015)519231_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519229/IPOL_STU(2015)519229_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536467/IPOL_STU(2015)536467_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536464/IPOL_STU(2015)536464_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2015/536475/IPOL_IDA(2015)536475_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536474/IPOL_STU(2015)536474_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/519217/IPOL_STU(2015)519217_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536489/IPOL_STU(2015)536489_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/509992/IPOL_STU(2014)509992_EN.pdf
file://///ipolbrusncf01/userdesktop_w10$/ckatsara/Desktop/European%20citizens'%20initiatve%20-first%20lessons%20of%20implementation
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/afco/dv/study_pe509983_/study_pe509983_en.pdf
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/d9d7e2de-04fd-47c0-acaf-eb8e02278e7f.0002.04/DOC_1
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/493038/IPOL-AFCO_ET(2013)493038_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2014/493044/IPOL-AFCO_NT(2014)493044_EN.pdf


Приложение 9 
 

Правилник за дейността на Европейския парламент 
Таблица, показваща съответствията между края на 8-ия 

парламентарен мандат и началото на 9-ия парламентарен мандат 
 

Долупосочените предишни членове и приложения се отнасят за членовете и приложенията, които са 

били в сила в края на 8-ия парламентарен мандат, докато новите членове и приложения се отнасят за 

новия преномериран вариант на Правилника за дейността на ЕП, който ще влезе в сила от юли 2019 г. 

Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

 Old 
Rules 

New 
Rules 

1 1  30a 31  59 59  78b 81 

2 2  31 32  59a 60  78c 82 

3 3  32 33  60   78d 83 

4 4  33 34  61   78e 84 

5 5  34 35  62   79 85 

6 6  35 36  63 61  80 86 

7 7  36 37  63a 62  81 87 

8 8  37 38  64 63  82 88 

9 9  38 39  65 64  83 89 

10   39 40  66 65  84 90 

11 10  40 41  67 66  85 91 

11a 11  41 42  67a 67  86 92 

12 12  42 43  68   86a 93 

13 13  43 44  69 68  87  

14 14  44 45  69a 69  88 94 

15 15  45 46  69b 70  89  

16 16  46 47  69c 71  90 95 

17 17  47 48  69d 72  91 96 

18 18  47a 49  69e 73  92 97 

19 19  48 50  69f 74  92a 98 

20 20  49 51  69g 75  93 99 

21 21  50 52  70 76  94 100 

22 22  51 53  71 77  94a 101 

23 23  52 54  72 78  95  

24 24  52a 55  73   96 102 

25 25  53 56  74   97 103 

26 26  54 57  75   98 104 

27 27  55 58  76   99 105 

28 28  56   77   100 106 

29 29  57   78 79  101 107 
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103 109  132 142  165 175  196 206 

104 110  133 143  166 176  197 207 

105 111  134   167 177  198 208 

106 112  135 144  168 178  199 209 

107 113  136   168a 179  200  

108 114  137 145  169 180  201 210 

109 115  138 146  170 181  201a 211 

110 116  139 147  171 182  202  

111 117  140 148  172   203 212 

112   141 149  173   204 213 

113 118  142 150  174 183  205 214 

113a 119  143 151  175 184  205a 215 

114 120  144 152  176 185  206 216 

115 121  145 153  177 186  207 217 

116 122  146 154  178 187  208 218 

116a 123  147 155  179 188  209 219 

117 124  148 156  179a 189  210 220 

118 125  149 157  180 190  210a 221 

118a 126  149a 158  180a 191  211 222 

119 127  150 159  181 192  212 223 

120 128  151 160  182   213  

121 129  152   182a 193  214 224 

122 130  153 161  183 194  214a 225 

122a 131  153a 162  184   215 226 

123 132  154 163  184a 195  216 227 

124 133  155 164  185 196  216a 228 

125 134  156 165  186   217 229 

126 135  157 166  187 197  218 230 

127   158 167  188 198  219 231 

128 136  159 168  189 199  220 232 

129 137  160 169  190 200  221 233 

130 138  161 170  191 201  222 234 

130a   162 171  192 202  223  

130b 139  163 172  193 203  223a 235 

131 140  164 173  194 204  224  

131a 141  164a 174  195 205  225  

 

30 30  58   78a 80  102 108 
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