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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по външни работи

AFET_PV0930_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 30 септември 2019 г., 17.00—18.30 ч.

и 1 октомври 2019 г., 9.00—12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

30 септември 2019 г., 17.00—18.30 ч.

Заседанието беше открито на 30 септември 2019 г., понеделник, в 17.04 ч., под 
председателството на Дейвид Макалистър (председател).

1. Приемане на дневния ред AFET_OJ0930_1

Дневният ред беше приет във вида, отразен в настоящия протокол.

2. Съобщения на председателя

Председателят информира членовете, че гласуването относно започването на 
междуинституционални преговори („трилози“) относно Инструмента за съседство, 
сътрудничество за развитие и международно сътрудничество и Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП III) е предвидено за 8 октомври.

Председателят информира членовете, че след приключване на заседанието на 
комисията по правни въпроси процедурата за назначаване на кандидат за член на 
Европейската комисия, отговарящ за съседството и разширяването, е спряна и че 
изслушването, насрочено за вторник, 1 октомври, е отложено.

Оратори: Дейвид Макалистър, Жером Ривиер
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Съвместно с комисията по развитие и подкомисията по правата на човека

3. Наградата „Сахаров“ за 2019 г.: Представяне на кандидатите

Оратори: Дейвид Макалистър, Томас Тобе, Исабел Сантуш, Мариза Матиаш, 
Сандра Калниете, Михаел Галер, Асита Канко, Илхан Кючюк, Фил Бениън, 
Райнхард Бютикофер, Хана Нойман, Мария Арена,  Бернар Гета,  Раса 
Юкнявичиене, Доминик Билд, Александър Александров Йорданов, Влоджимеж 
Чимошевич.

Заседанието беше закрито в 18.12 ч.

1 октомври 2019 г., 9.00 — 12.30 ч.

Заседанието беше възобновено на 1 октомври 2019 г., вторник, в 9.08 ч., под 
председателството на Дейвид Макалистър (председател).

*** Време за електронно гласуване ***

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година — всички 
раздели

AFET/9/00541
2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Докладчик по становище:
Михаел Галер (PPE) PA – PE639.811v01-00

AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

Водеща:
BUDG — Моника Холмайер (PPE)

Ейдер Гардиасабал Рубиал
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Приемане на проекта на становище
 Краен срок за внасяне на измененията: 5 септември 2019 г., 12.00 ч.

Решение: Проектът на становище беше приет със следните гласове: „за“: 42; 
„против“: 12; „въздържал се“: 1

Оратори: Дейвид Макалистър, Михаел Галер, Хана Нойман, Райнхард 
Бютикофер, Ирина Фон Визе, Влоджимеж Чимошевич.

*** Край на електронното гласуване ***

5. Стратегическо партньорство между ЕС и Австралия: 
Размяна на мнения с многоуважаемия Кевин Андрюс, най-дългосрочно 



PV\1192451BG.docx 3/21 PE643.164v01-00

BG

служещ депутат в Камарата на представителите на Австралия, и с делегация 
на Австралийския парламент

Оратори: Дейвид Макалистър, Кевин Андрюс (австралийска Камара на 
представителите), Радослав Сикорски, Хавиер Нарт, Ларс Патрик Берг, Райнхард 
Бютикофер, Херман Терч, Михаел Галер, Натали Лоазо, Ана Бонфриско, Фил 
Бениън, Тиери Мариани.

6. Резултати от срещата на върха на ООН за действия в областта на климата:
Размяна на мнения с Джос Мсуя, асистент генерален секретар на ООН и 
заместник-изпълнителен директор на Програмата на Обединените нации за 
околната среда

Оратори: Дейвид Макалистър, Джойс Муя (ООН), Хави Лопес, Хавиер Нарт, Мик 
Улаце, Ирина Фон Визе, Михаел Галер, Фабио Масимо Касталдо, Ейлин Маклауд, 

При закрити врата

7. Последните събития в Хонконг:
Размяна на мнения с ЕСВД

Оратори: Дейвид Макалистър, Гунар Виганд (ЕСВД), Михаел Галер, Мария 
Арена, Натали Лоазо, Райнхард Бютикофер, Ана Фотига, Фабио Масимо Касталдо, 
Ирина Фон Визе, Ана Бонфриско, Хавиер Нарт, Бернар Гета.

8. Разни въпроси

Няма. 

9. Дата и място на следващото заседание

 8 октомври 2019 г., 15.00—16.30 ч. (Брюксел)
 14 октомври 2019 г., 15.00—18.30 ч. (Брюксел)

* * *
Заседанието беше закрито в 12.30 ч.

* * *
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КОМИСИЯ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ

30 септември 2019 г.

ПРОТОКОЛ НА РЕШЕНИЯТА

I. СЪОБЩЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

А. Определяне на член на ЕП, който да се присъедини към групата 
за мониторинг на преговорите относно отношенията между ЕС и 
АКТБ след изтичане на Споразумението от Котону през 2020 г.

Председателят прикани политическите групи да изпратят своите 
предложения до секретариата до 7 октомври 2019 г.  Номинираният член 
ще бъде одобрен чрез писмена процедура.

Б. Декларации за оценка на новоназначените ръководители на 
делегации

Координаторите одобриха декларациите за оценка на новоназначените 
ръководители на делегации за Босна и Херцеговина, Бразилия, Сирия, 
Украйна и Йемен. 

В. Стратегически диалог с Мароко

Председателят уведоми координаторите за планирания стратегически 
диалог относно основните приоритети в рамките на многогодишното 
програмиране на помощта за Мароко за периода 2019—2020 г.

II.РЕШЕНИЯ

А.  Подготовка за изслушванията на кандидатите за членове на 
Комисията

 Актуална информация относно текущото актуално състояние, 
календара и правилата по отношение на изслушванията на 
кандидатите за членове на Комисията в комисия AFET.
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Б. Определяне на член на ЕП и негов заместник в Мрежата за 
петиции

 Беше взето решение г-н Хавиер Нарт (Renew) да бъде определен за 
постоянен член на Мрежата за петиции и комисията PETI да бъде 
уведомена, че негов заместник ще бъде определен на по-късен етап. 

 Групите поискаха да внесат предложения за заместник-член.

В.Определяне на двама членове на ЕП (един постоянен и един 
заместник) за членове, отговарящи за интегрирането на принципа 
на равенство между половете и за членове на Мрежата за 
интегриране на принципа на равенство между половете 

 Беше взето решение г-жа Изабел Сантуш (S&D) да бъде определена 
за постоянен член, а г-н Ернест Уртасун (Verts/ALE) за заместник-
член в Мрежата за интегриране на принципа на равенство между 
половете

Г. Постоянни докладчици:

 Беше взето решение за определяне на постоянни докладчици от 
долупосочените групи за посочените в приложението страни:
EPP: Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Сърбия, Украйна
S&D: Албания, Грузия, Черна гора, Турция
Renew Europe: Беларус, Молдова, Северна Македония
Greens/EFA: Косово

Д.Решения относно процедурите/назначенията

а. Доклади

 Беше взето решение да се слеят процедурите за 2019 г. и за 2020 г. и 
да се съставят по един доклад за всяка страна след приемането от 
Европейската комисия на пакета за разширяването за 2020 г. 

1. Доклад относно доклада на Комисията от 2019 г. относно Албания
 Беше взето решение този доклад да бъде възложен на постоянния 

докладчик (S&D) за 0 точки
2. Доклад относно доклада на Комисията от 2019 г. относно Босна и 
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Херцеговина
 Беше взето решение този доклад да бъде възложен на постоянния 

докладчик (PPE) за 0 точки
3. Доклад относно доклада на Комисията от 2019 г. относно Косово
 Беше взето решение този доклад да бъде възложен на постоянния 

докладчик (Verts/ALE) за 0 точки
4. Доклад относно доклада на Комисията от 2019 г. относно Черна 
гора
 Беше взето решение този доклад да бъде възложен на постоянния 

докладчик (S&D) за 0 точки
5. Доклад относно доклада на Комисията от 2019 г. относно Северна 
Македония
 Беше взето решение този доклад да бъде възложен на постоянния 

докладчик (Renew Europe) за 0 точки
6. Доклад относно доклада на Комисията от 2019 г. относно Сърбия
 Беше взето решение този доклад да бъде възложен на постоянния 

докладчик (PPE) за 0 точки

7. Доклад относно доклада на Комисията от 2019 г. относно Турция
 Беше взето решение този доклад да бъде възложен на постоянния 

докладчик (S&D) за 0 точки

б. Становища

1. Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република 
Беларус за облекчаване на визовия режим

AFET/9/01192 *** 2019/0182(NLE) COM(2019)0403

2. Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република 
Беларус за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица

AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401

 Беше взето решение становищата по точки 1 и 2 да бъдат възложени 
на постоянния докладчик (Renew Europe) за 1 точка

3. Макрофинансова помощ за Хашемитското кралство Йордания
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019
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 Беше взето решение да се представи становището на комисията 
AFET под формата на писмо от нейния председател.

4. Специални разпоредби за цел „Европейско териториално 
сътрудничество“ (Interreg), подпомагана от Европейския фонд за 
регионално развитие и инструменти за външно финансиране

*** 2018/0199(COD)

 Беше взето решение да не се определят докладчици

Становища по недовършени парламентарни дела

5. Сключване на Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и от 
Европейската общност за атомна енергия

AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

6. Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова 
рамка за годините 2021—2027 г.

AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Изменение на Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и 
на Съвета относно Механизъм за гражданска защита на Съюза

AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

8. Споразумение между Европейския съюз и Босна и Херцеговина за 
статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в Босна и Херцеговина

AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Черна гора 
за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в Черна гора

AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Сключването на Споразумението между Европейския съюз и 
Република Сърбия за статуса на действия, провеждани от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана в Република Сърбия

AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797



PE643.164v01-00 8/21 PV\1192451BG.docx

BG

11. Споразумение между Европейския съюз и бившата югославска 
република Македония за статуса на действията, провеждани от 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана в бившата югославска 
република Македония

AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Бюджет за 2020 г. — Мандат за тристранната среща
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Определяне на условията за достъп до други информационни системи 
на ЕС и за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) 
2018/xxx [ECRIS-TCN]

AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-
0025/2019

14. Определяне на условията за достъп до други информационни системи 
на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, 
Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 
2018/1861

AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

15. Общи стандарти и процедури, приложими в държавите членки за 
връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен 
текст)

AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

16. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета 
за 2017 г.: Общ бюджет на ЕС — Съвет и Европейски съвет

AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Общи правила и принципи относно реда и условията за контрол от 
страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията

AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

18. Въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, 
брокерската дейност, техническата помощ и транзита на изделия с двойна 
употреба (преработен)

AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
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0393/2016

19. Union Resettlement Framework
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Стандарти за условията, на които трябва да отговарят гражданите на 
трети държави или лицата без гражданство, за да може да им бъде 
предоставена международна закрила, за единен статут на бежанците или на 
лицата, които отговарят на условията за субсидиарна закрила, и за 
съдържанието на предоставената закрила и за изменение на Директива 
2003/109/ЕО на Съвета от 25 ноември 2003 г. относно статута на 
дългосрочно пребиваващи граждани от трети страни

AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

21. Стандарти относно приемането на кандидати за международна 
закрила (преработен текст)

AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Обща процедура за международна закрила в Съюза
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Създаване на система Евродак за сравняване на дактилоскопични 
отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (ЕС) № 604/2013, 
за идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава 
или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак от 
правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на 
правоприлагането (преработен текст)

AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Агенция на Европейския съюз в областта на убежището
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Установяване на критерии и механизми за определяне на държавата 
членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, 
която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава 
или от лице без гражданство (преработен текст)

AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016
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26. Установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход 
за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на 
международна закрила

AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

27. Защита срещу последиците от извънтериториалното прилагане на 
законодателство, прието от трета страна, и действията, предприети на 
основание на това законодателство или произтичащи от него (преработен 
текст)

AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015

28. Договореност с Република Исландия относно реда и условията за 
нейното участие в Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Споразумения между ЕС и Австралия, Бразилия, Канада, Хонконг, 
Индия и Япония в съответствие с член XXI от Общото споразумение по 
търговията с услуги (ГАТС) от 1994 г. във връзка с изменението на 
ангажиментите в таблиците за Република България и за Румъния в процеса 
на присъединяването им към ЕС

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Споразумение за сътрудничество и митнически съюз между 
Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и 
Република Сан Марино, от друга страна, във връзка с участието на 
Република Хърватия като договаряща страна вследствие на 
присъединяването ѝ към Европейския съюз

AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Споразумение между Канада и Европейския съюз относно 
предаването и обработката на резервационни данни на пътниците

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

32. Система за влизане/излизане за регистриране на данните относно 
влизането и излизането на граждани на трети страни, преминаващи 
външните граници на държавите – членки на Европейския съюз

AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

33. Програма за регистрирани пътници
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AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Изменение на Регламент (EО) № 562/2006 във връзка с използването 
на Системата за влизане/излизане (EES) и Програмата за регистрирани 
пътници (RTP)

AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

35. Евро-средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги 
между ЕС и Израел
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Споразумение между ЕК и Русия относно модернизирането на 
съществуващата система за използване на транссибирските маршрути

AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 Беше взето решение точки 5—36 да бъдат отложени за следващото 
заседание на координаторите

Е.Командировки за първото полугодие на 2020 г.

 Беше взето решение да бъдат поискани следните командировки на 
комисията за първото полугодие на 2020 г.:

o Турция (включително югоизточната част), очаква се 
потвърждение на датите; обмисляне на възможността за обща 
командировка с комисията DROI

• Босна и Херцеговина и Черна гора, очаква се потвърждение 
на датите

• Африкански съюз/Етиопия и една от съседните държави 
(Судан, Мали или Еритрея)

 Беше взето решение да се даде приоритет на следните командировки, 
предвидени за второто полугодие на 2020 г.:

• Колумбия и Мексико, очаква се потвърждение на датите
• Арктика (Исландия и Гренландия), очаква се потвърждение 

на датите
• Саудитска Арабия, Иран и една от съседните държави 

(Кувейт или Оман), очаква се потвърждение на датите
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• Южна Африка и Зимбабве, очаква се потвърждение на 
датите

• Северна Африка (вероятно Алжир и/или Тунис)
• ООН 

Ж. Изслушвания за първото полугодие на 2020 г.

 Беше взето решение да бъдат поискани следните изслушвания за 
първото полугодие на 2020 г.:

• Източното партньорство — визия за развитие след 2020 г. 
• Арктика: нова арена за съперничество на великите 

сили/геостратегическо значение 
• Колективна сигурност в Персийския залив 

 Запознаване с искането да се даде приоритет на следните 
изслушвания, предвидени за второто полугодие на 2020 г.:

o Състоянието на трансатлантическите отношения
o Стратегията на ЕС в дългосрочен план относно Русия

III. ТОЧКИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

1. Участие на Парламента в Срещата за съвместни консултации 
относно ОВППС/ОПСО

 Групите поискаха да определят членовете въз основа на метода 
Д’Онт: Председател (PPE) — председател по въпроса, свързан с 
квотите, 1 точка — PPE, 2 точки — S&D, 1 точка — председателят на 
подкомисия SEDE (Renew Europe), 1 точка — Verts/ALE 

IV. ПОДКОМИСИИ

А. Подкомисия по правата на човека (DROI)

1. Становища на комисия AFET и подкомисия DROI относно 
Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам и 
относно Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и 
Виетнам 
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 Координаторите бяха уведомени, че за подкомисия DROI е определен 
докладчик на PPE

2. Командировки за първото полугодие на 2020 г.

 Беше взето решение да бъдат одобрени следните командировки на 
подкомисията DROI за първото полугодие на 2020 г.:

• Амазония (Бразилия и друга държава в региона)
• Китай 
• Турция 

3. Изслушвания за първото полугодие на 2020 г.

 Беше взето решение да бъдат одобрени следните изслушвания на 
подкомисията DROI за първото полугодие на 2020 г.:

• Авторитаризъм и стесняване на пространството за свободата на 
изразяване, свободата на печата и на защитниците на правата на 
човека (с проучвания на отделни случаи в Китай, Египет и 
Русия)

• Зачитане на малцинствата, вярванията и религиите
• Миграция и права на човека 
• Бизнес и права на човека
• Защита на еколози правозащитници

Б. Подкомисия по сигурност и отбрана (SEDE)

1. Командировки за първото полугодие на 2020 г.

 Беше взето решение да бъдат одобрени следните командировки 
на подкомисията SEDE за първото полугодие на 2020 г.:

• Адис Абеба (Африкански съюз) и Бамако (Мали) 
• Грузия 
• Франция 

2. Изслушвания за второто полугодие на 2019 г.

 Беше взето решение да бъдат одобрени следните изслушвания на 
подкомисията SEDE за второто полугодие на 2019 г.:
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• Последиците от изкуствения интелект за сигурността и 
отбраната на ЕС

• Европейска космическа отбрана

3. Изслушвания за първото полугодие на 2020 г.

 Беше взето решение да бъдат одобрени следните изслушвания на 
подкомисията SEDE за първото полугодие на 2020 г.:

• Военната доктрина, разположението на силите и развитието на 
способностите на Русия

• Състояние на способностите за кибернетична отбрана на ЕС
• Бъдещето на режимите за контрол на ядрени оръжия и 

последиците по отношение на сигурността за ЕС

V. РАЗНИ ВЪПРОСИ

1. Предложение от Renew Europe двама египетски религиозни 
водачи да бъдат поканени в комисия AFET, а именно: великият 
имам на Ал Азхар — д-р Ахмед Ал Тайеб, и Тавадрос II — папа 
на коптската православна църква

 Беше взето решение да се съобщи, че поради непредвидени 
обстоятелства няма да бъде възможно отправянето на покана за 14 и 
15 октомври. 

 Беше взето решение да се включи точка по отношение на Египет като 
цяло в някое от бъдещите заседание на комисията AFET.

2. Запитване от координатор от PPE относно специалната 
командировка до Украйна и Грузия

 Председателят потвърди, че решението за специална командировка до 
Украйна и Грузия беше взето по време на предходното заседание на 
координаторите и, че текат процедури за неговото одобрение.

***
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Резултати от поименните гласувания

Съдържание

1. Становище относно Общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 
година — всички раздели — 2019/2028(BUD) — Докладчик: Михаел Галер (EPP)16

1.1. Окончателно гласуване ........................................................................................16

Легенда на използваните знаци:
+ : Гласове „за“
- : „против“
0 : „въздържал(и) се“
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1. Становище относно Общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 
2020 година — всички раздели — 2019/2028(BUD) — Докладчик: Михаел Галер 
(EPP)

1.1. Окончателно гласуване

42 +
ECR Hermann Tertsch

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Antonio 
López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, 
Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Irina Von 
Wiese

S&D Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Neena Gill, Raphaël Glucksmann, 
Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos

VERTS/ALE Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Tineke Strik, 
Viola Von Cramon-Taubadel

12 -
ECR Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Roman Haider, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier

NI Nathan Gill

1 0
S&D Sergei Stanishev
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

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

AFET: David McAllister (P) (1,2)

DEVE: Tomas Tobé (P) (1)

DROI: Maria Arena (P) (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

AFET: Alexander Alexandrov Yordanov (1), Petras Auštrevičius (1,2), Phil Bennion (1,2), Lars Patrick Berg (2), Anna Bonfrisco (2), 
Reinhard Bütikofer (1,2), Traian Băsescu (1,2), Fabio Massimo Castaldo (2), Włodzimierz Cimoszewicz (1,2), Tanja Fajon (2), Anna 
Fotyga (2), Michael Gahler (1,2), Giorgos Georgiou (2), Nathan Gill (2), Raphaël Glucksmann (2), Klemen Grošelj (1,2), Bernard 
Guetta (1,2), Márton Gyöngyösi (1,2), Kinga Gál (2), Sandra Kalniete (1,2), Karol Karski (2), Stelios Kouloglou (2), Andrius Kubilius 
(1,2), Ilhan Kyuchyuk (1), Dietmar Köster (1), David Lega (2), Nathalie Loiseau (1,2), Antonio López-Istúriz White (2), Jaak Madison 
(2), Claudiu Manda (2), Thierry Mariani (1,2), Vangelis Meimarakis (1,2), Sven Mikser (1,2), Francisco José Millán Mon (1,2), Javier 
Nart (2), Hannah Neumann (1,2), Urmas Paet (2), Demetris Papadakis (2), Tonino Picula (1,2), Giuliano Pisapia (2), Jérôme Rivière (1), 
Isabel Santos (1,2), Radosław Sikorski (1,2), Sergei Stanishev (2), Nacho Sánchez Amor (2), Hermann Tertsch (2), Idoia Villanueva 
Ruiz (1,2), Viola Von Cramon-Taubadel (2), Irina Von Wiese (1,2), Isabel Wiseler-Lima (2), Željana Zovko (1,2), Dubravka Šuica (2)

DEVE: Dominique Bilde (1), György Hölvényi (1), Rasa Juknevičienė (1), Norbert Neuser (1)

DROI: Charles Goerens (1), Heidi Hautala (1), Assita Kanko (1), Marisa Matias (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

AFET:Attila Ara-Kovács (1,2), Vladimír Bilčík (1), Arnaud Danjean (1), Andor Deli (2), Engin Eroglu (2), Loucas Fourlas (2), Neena 
Gill (2), Markéta Gregorová (2), Roman Haider (2), Robert Hajšel (2), Manolis Kefalogiannis (1), Sergey Lagodinsky (2), Javi López 
(2), Kris Peeters (1), Frédérique Ries (2), Bert-Jan Ruissen (2), Tineke Strik (2), Bernhard Zimniok (2), Milan Zver (1,2)

DEVE: Ellie Chowns (1)

209 (7)

Michael Bloss (2), Liudas Mažylis (2), Philippe Olivier (2)

216 (3)

Aileen McLeod, Karlo Ressler

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
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dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 30.9.2019
(2) 1.10.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Der Kevin Andrews (Australian House of Representatives), Joyce Msuya (United Nations), Gunnar Wiegand (EEAS)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Savignat

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EEAS Adamsons, Plader

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Golanski, Vlasman, Virostkova, Dekany, Oppermann, Marciniak, Kraft, Salafranca, Solofonso, Burne

Mamedov, Matei, Siil, Bittarelli, Bataille, Morin, Mutafchiea,Tua, Palma Dos Santos

Glasberg, Munoa, Krauss, Hermans

Bergamaschi, Lopez Reig, Fisera

Volokhova, Roos, Balanean

Danecki, Van Luik, Coolegem, Ingelaera

Schüttpelz, Vicente Moreno

Pommier

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Ducci

Ivanisevic, Ussing



PV\1192451BG.docx 21/21 PE643.164v01-00

BG

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Moore

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

De Vicente, Di Preso, Malovec, Srour-Gandon, Kojelis, Voget, Queiro, Placzek, Topalova

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Lorentzen

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


