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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по конституционни въпроси

AFCO_PV(2019)0710_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 10 юли 2019 г., 16.45 – 17.15 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в 16.55 ч. в сряда, 10 юли 2019 г., под председателството на 
Педру Силва Перейра (S&D), напускащ втори заместник-председател.

Поради причини от юридически характер (право на неприкосновеност на личния 
живот), присъстващите бяха информирани, че заседанието ще бъде заснето и предавано 
пряко по интернет.

1. Избор на председател

Временният председател Педру Силва Перейра обяви заседанието за открито и 
припомни целта на заседанието: учредяване на бюрото на комисията чрез избор 
на председател и четирима заместник-председатели в съответствие с член 213 от 
Правилника за дейността.

Той обяви имената на заместниците, които участват в гласуването: 

• Данута Мария Хюбнер (PPE), на мястото на Райнер Виланд (PPE)
• Брандо Бенифеи (S&D), на мястото на Ричард Корбът (S&D)
• Джеймс Уелс (независим), на мястото на Рупърт Лоу (независим)
• Кинга Гал (PPE), на мястото на Лорант Винче (PPE)
• Герт Буржоа (ECR), на мястото на Даниъл Ханан (ECR)
• Свен Симон (PPE), на мястото на Паулу Ранжел (PPE)

Временният председател Педру Силва Перейра се увери, че кворумът за валидно 
гласуване е достигнат (1/4 от членовете = 7 членове), и призова да бъдат 
предложени кандидати за поста председател.

По предложение на Данута Мария Хюбнер от името на групата PPE и след 
проверка, че кандидатът надлежно е попълнил декларацията за финансови 
интереси и декларацията относно Кодекса за уместно поведение, Антонио 
Таяни (EPP, IT) беше избран за председател на комисията по конституционни 
въпроси чрез акламация.
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Председателят, Антонио Таяни, пое председателството.

2. Избор на първи заместник-председател

Антонио Таяни (председател) припомни на членовете за член 213, параграф 1: 
„Бюрото на всяка комисия трябва да отразява многообразието в Парламента; не 
се допуска бюро, съставено единствено от мъже или единствено от жени, нито 
всички заместник-председатели да са граждани на една и съща държава членка.“

Данута Мария Хюбнер (PPE) на този етап предложи заседанието да бъде 
прекъснато за 5 минути, за да могат координаторите да обсъдят избирането на 
четиримата заместник-председатели.

Заседанието беше закрито в 17.04 ч. и възобновено в 17.10 ч. под председателството на 
Антонио Таяни (председател).

• Паулу Ранжел (PPE) (до този момент заместен от Свен Симон (PPE)) 
присъства на срещата.

• Лорант Винче (PPE) (до този момент заместен от Кинга Гал (PPE)) 
присъства на срещата.

Данута Мария Хюбнер обяви, че е постигнато споразумение между 
координаторите по отношение на отлагането на гласуването на заместник-
председателите, с изключение на първия заместник председател, тъй като тя е 
била информирана, че за да се счита комисията за сформирана, първият 
заместник председател на комисията трябва да бъде избран.

Председателят Антониo Таяни отправи покана за издигането на кандидатури за 
поста първи заместник-председател.

• Херолф Анеманс (ID, BE) беше предложен от Лора Хухтасаари от името на 
групата ID. Тя също така предложи изборите да се проведат чрез тайно 
гласуване на хартиен носител и избирателна урна.

• Габриеле Бишоф (S&D, DE) беше предложена от Доменек Руис Девеза от 
името на групата S&D.

Освен председателя, Антонио Таяни, думата взеха следните членове на ЕП: 
Данута Мария Хюбнер, Доменек Руис Девеза, Лора Хухтасаари, Габриеле 
Бишоф, Херолф Анеманс, Паскал Дюран, Даниел Фройнд.

Председателят посочи, че изборът на първия заместник-председател ще се 
проведе чрез тайно гласуване на хартиен носител, и избра двама преброители 
чрез жребии за наблюдаване и преброяване на гласовете: Естебан Гонсалес Понс 
и Дамян Боселагер.

След преброяването на гласовете от преброителите председателят обяви 
резултатите от гласуването: Габриеле Бишоф (S&D, DE) със 17 гласа „за“, 
Херолф Анеманс (ID, BE) с 8 гласа „за“ и 1 празна бюлетина.
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Председателят Антонио Таяни обяви, че Габриеле Бишоф (S&D, DE) е избрана 
за първи заместник-председател на комисията AFCO.

Председателят съобщи, че останалите членове на бюрото на комисията AFCO 
ще бъдат избрани на 15 юли, понеделник, на извънредно заседание на комисията 
в Страсбург.

3. Избор на втори заместник-председател

Отложено по искане на координаторите.

4. Избор на трети заместник-председател

Отложено по искане на координаторите.

5. Избор на четвърти заместник-председател

Отложено по искане на координаторите.

6. Съобщения на председателя

Антонио Таяни (председател) направи кратко изявление относно своите 
приоритети като председател на комисията AFCO, които ще включват 
управлението на процеса на излизане на Обединеното кралство от ЕС по начин, 
който защитава гражданите на ЕС; преразглеждане на законодателната 
инициатива на Парламента и въпроси, свързани с правото на разследване; и 
възстановяване на общественото доверие към ЕС, като същевременно се 
гарантира, че всички гласове ще бъдат изслушани по въпроси, свързани с 
компетентността на комисията.

Графикът на заседанията за втората половина на 2019 г, който беше раздаден на 
членовете, се счита за приет.

7. Дата и място на следващото заседание

24 юли 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 17.43 ч.


