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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по конституционни въпроси

AFCO_PV(2013)1125_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 25 ноември 2013 г., 15.00—18.30 ч.,

и 26 ноември 2013 г., 9.00—12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 25 ноември 2013 г., понеделник, в 15.19 ч., под 
председателството на Карло Казини (председател).

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

1. Приемане на дневния ред AFCO_OJ – PE 523.095 v01-00

Проектът на дневен ред беше приет със следните изменения:

– гласуването по проектостановището на Констанс Льо Грип относно единния 
механизъм за преструктуриране и единния фонд за преструктуриране на 
банки беше насрочено за 16.00 ч., непосредствено след разглеждането в 
комисията по конституционни въпроси, тъй като водещата комисия по 
икономически и парични въпроси трябваше да приеме доклада на Елиза 
Ферейра;

– разглеждането и гласуването на проектостановището на Мортен Месерсмит 
и на представените измененията относно 29-тия годишен доклад за контрола 
върху прилагането на правото на Европейския съюз (2011 г.) бяха насрочени 
за заседанието на следващия ден;

– писмото на председателя Казини относно тълкуването на член 202, параграф 
5 от Правилника за дейността на ЕП относно констативните посещения ще 
бъде разгледано и прието на следващата сутрин;

– разискването по доклада на Гералд Хефнер относно изменение на член 136 
от Правилника за дейността относно присъствието на членовете на ЕП на 
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пленарни заседания ще се състои на следващата сутрин;

– заседанието на координаторите ще се проведе на следващата сутрин, от 9.00 
до 9.45 ч.;

– разглеждането на доклада на Паулу Ранжел относно прилагането на 
Договора от Лисабон беше преместено за този следобед, след времето за 
гласуване.

2. Съобщения на председателя

Председателят направи следните съобщения:

2.1. семинар на тема „Укрепване на европейската демокрация: ролята на 
гражданите“, с цел осъществяване на диалог с представителите на църквите, 
религиозните сдружения и общности, както и с философски и 
неконфесионални организации, предвиден в член 17 от ДФЕС, ще се състои 
утре следобед. Семинарът ще се съпредседателства от заместник-
председателя Ласло Шурян, отговарящ за диалога, предвиден в член 17 от 
ДФЕС.

Професор Джоузеф Х. Х. Вайлер, президент на Европейския университетски 
институт, и професор Клес де Вресе от Амстердамския университет бяха 
поканени, за да представят двете дискусионни групи за следобеда.

членовете на комисията по конституционни въпроси бяха поканени да 
участват;

2.2. председателят на отдела за оценка на научните и техническите възможности 
представи на комисията по конституционни въпроси проучване относно 
„Сигурността на системите за електронно управление“, което ще бъде 
изпратено на членовете на ЕП по електронен път;

2.3. досието от заседанието съдържа актуализация на документите, изготвени от 
тематичния отдел по отношение на ратификацията от държавите членки на 
договорите за икономическо управление.

3. Одобрение на протоколите от заседанията от:

4 септември 2013 г. PV – PE 519.469 v01-00
16–17 септември 2013 г. PV – PE 519.829 v01-00
14 октомври 2013 г. PV – PE 521.790 v01-00

Протоколите бяха одобрени.
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4. Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на 
кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на 
Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на 
банки

AFCO/7/13436
***I 2013/0253(COD) COM(2013)0520 – C7-0223/2013

Докладчик по становище:  Констанс Льо Грип (PPE)
AM – PE 522.894 v01-00

Водеща: ECON – Елиза Ферейра (S&D)
AM – PE 521.797 v01-00
AM – PE 521.793 v01-00
AM – PE 521.747 v01-00

Заместник-председателя Констанс Льо Грип, докладчик по становище, откри 
разискването по отношение на 29-те изменения, внесени по проектостановището 
преди изтичането на крайния срок на 5 ноември.

Следните членове на ЕП взеха думата: Андрю Дъф, Андрю Хенри Уилям Бронс, 
Витал Мурейра.

Констанс Льо Грип, докладчик по становище, закри разискването.

Окончателното гласуване на проектостановището беше потвърдено 
непосредствено след приключване на разискванията.

*** Време за гласуване ***

5. Еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на 
кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на 
Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на 
банки

AFCO/7/13436
***I 2013/0253(COD) COM(2013)0520 – C7-0223/2013

Докладчик по становище:  Констанс Льо Грип (PPE)
AM – PE 522.894 v01-00

Водеща: ECON – Елиза Ферейра (S&D)
AM – PE 521.797 v01-00
AM – PE 521.793 v01-00
AM – PE 521.747 v01-00

Приети изменения: 1—7, 9—38, 20, 23, 24, 27, 30—32, 35, 38, 40—46, 48—51, 56, 
57, 65, 66, 69, 71, 74 

Всички други изменения отпаднаха, бяха отхвърлени или оттеглени.

Предложението за резолюция беше прието с 15 гласа „за“, 1 „против“ и 0 
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„въздържал се“.

*** Край на гласуването ***

6. Прилагане на Договора от Лисабон по отношение на Европейския 
парламент

AFCO/7/13182
2013/2130(INI)

Докладчик: Паулу Ранжел (PPE)

Подпомагаща: INTA – Витал Мурейра (S&D)
JURI – Ева Лихтенбергер
LIBE – Нуну Meлу (PPE)

Докладчикът Паулу Ранжел откри разискването като представи своя 
проектодоклад.

Следните членове на ЕП взеха думата: Андрю Дъф, Витал Мурейра, Хелмут 
Шолц, Андрю Хенри Уилям Бронс.

Докладчикът Паулу Ранжел закри разискването.

Следният график беше приет: 

Представяне на проектодоклада: 17 декември 2013 г.;
Публично изслушване: 20 или 21 януари 2014 г.;
Краен срок за внасяне на измененията: 23 януари 2014 г., 12.00 ч.;
Гласуване в комисията по конституционни въпроси: по време на заседанието на 
11 февруари 2014 г.; 
Пленарна сесия: март 2014 г.

7. Тълкуване на член 202, параграф 5 от Правилника за дейността на ЕП 
относно констативните посещения

AFCO/7/14258
2013/2258(REG) LT – PE 521.515 v01-00

Председателят Казини откри разискването като представи неговия проект за 
писмо относно тълкуването на член 202, параграф 5 от Правилника за дейността 
на ЕП относно констативните посещения.
Следните членове на ЕП взеха думата: Сандра Петрович Яковина, Андрю Хенри 
Уилям Бронс.

Проектът за писмо ще бъде подложен на гласуване на следващата сутрин.

Заседанието беше закрито в 18.21 ч. и възобновено на 26 ноември 2013 г., вторник, в 
10.14 ч., под председателството на Карло Казини (председател).
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8. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите

Председателят Казини обяви назначаването на Рафал Тшасковски за министър 
по въпросите на администрацията и цифровизацията на Полша и му пожела 
много успех.

Рафал Тшасковски взе думата, за да благодари на цялата комисия по 
конституционни въпроси за пътя, който са изминали заедно.

*** Време за гласуване ***

9. Правила за гласуването и за съдържание на докладите в рамките на 
процедурата по даване на съгласие

AFCO/7/08762
2012/2124(REG)

Докладчик: Рафал Тшасковски (PPE) PR– PE 506.183 v01-00
AM – PE 522.877 v01-00
AM – PE 513.393 v01-00
DT – PE 496.359 v01-00

Приети изменения: 1 5-та част, 11, компр.изм. A—Д.

Всички други изменения отпаднаха, бяха отхвърлени или оттеглени.

Предложението за резолюция беше прието с 16 гласа „за“, 0 „против“ и 1 
„въздържал се“. 

10. 29-ти годишен доклад за контрола върху прилагането на правото на 
Европейския съюз (2011 г.)

AFCO/7/12949
2013/2119(INI) COM(2012)0714

Докладчик по становище:  Мортен Месерсмит (EFD) PA – PE 521.726 v01-00
AM – PE 522.879 v01-00

Водеща: JURI – Ева Лихтенбергер (Verts/ALE)

Докладчикът по становище Мортен Месерсмит взе думата, за да изрази 
мнението си относно 4-те изменения с краен срок за внасяне 6 ноември.

4-те измененията бяха приети. 

Предложението за резолюция беше прието с 16 гласа „за“, 1 „против“ и 0 
„въздържал се“.
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11. Тълкуване на член 202, параграф 5 от Правилника за дейността на ЕП 
относно констативните посещения

AFCO/7/14258
2013/2258(REG) LT – PE 521.515 v01-00

Проектът за писмо относно тълкуването на член 202, параграф 5 от Правилника 
за дейността на ЕП относно констативните посещения беше приет единодушно 
(17 гласа „за“).

*** Край на гласуването ***

12. Изменение на член 136 от Правилника за дейността относно присъствието 
на членовете на ЕП на пленарни заседания

AFCO/7/12050
2013/2033(REG)

Докладчик: Гералд Хефнер (Verts/ALE) PR – PE 516.856 v01-00

Докладчикът Гералд Хефнер откри разискванията като представи своя 
проектодоклад относно отсъствието на членове на ЕП на пленарни заседания.

Следните членове на ЕП взеха думата: Сандра Петрович Яковина, Андрю Хенри 
Уилям Бронс.

Докладчикът Гералд Хефнер закри разискването.

Следния график беше приет: 

Крайният срок за внасяне на измененията: 12 декември 2013 г., 12.00 ч.;
Гласуване в комисията по конституционни въпроси: по време на заседанието на 
21 януари 2014 г.;

13. Статут и финансиране на европейските политически партии и на 
европейските политически фондации

AFCO/7/10671
***I   2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Докладчик: Мариета Янаку (PPE) PR– PE 498 012 v01-00

В отсъствието на докладчика Мариета Янаку и с нейно съгласие, председателят 
Казини откри разискванията като обобщи резултатите от последната 
неофициална тристранна среща, състояла се в Страсбург на 19 ноември, както и 
последните развития. 

Следните членове на ЕП взеха думата: Андрю Дъф, Андрю Хенри Уилям Бронс, 
Рафал Тшасковски, Гералд Хефнер, Хелмут Шолц, Зита Гурмаи. 

Председателят Карло Казини приключи разискванията и обяви, че първо ще се 
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проведе тристранна среща по технически въпроси, преди да бъде свикана 
официална тристранна среща по политически въпроси в Страсбург.

14. Разни въпроси

Няма

15. Дата и място на следващите заседания

вторник, 26 ноември 2013 г., 15.00—18.30 ч., Брюксел
Работна група „Укрепване на европейската демокрация: ролята на гражданите -
какви са съществуващите предизвикателства на изборите за Европейски 
парламент през 2014?“
(диалог, предвиден в член 17 от ДФЕС)

понеделник, 16 декември 2013 г., 15.00—18.30 ч., Брюксел
вторник, 17 декември 2013 г., 9.00—12.30 ч., Брюксел

Заседанието беше закрито в 11.25 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/POPIS 

NAZOČNIH/LISTE DE PRÉSENCE/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/DELTAGARLISTA

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

Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP), Constance Le Grip (VP) (1), Morten Messerschmidt (VP) (2), Ashley Fox (VP)

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

Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri (2), Gerald Häfner (2), Stanimir Ilchev (2), Sandra 
Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Rafał Trzaskowski (2), Manfred Weber (2), Luis Yáñez-Barnuevo García

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

Elmar Brok (1), Zuzana Brzobohatá (2), Isabelle Durant (2), Vital Moreira (1), Andrej Plenković (1), Evelyn Regner (1), Helmut 
Scholz, Alexandra Thein (1)

187 (2)

Leonardo Domenici (2), Edward McMillan-Scott (1)

193 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Točka dnevnog reda/Point OJ/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/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.11.2013
(2) 26.11.2013
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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(wo)man/Na poziv predsjednika/Sur 
l'invitation du président/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

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

O. Segnana, C. Tyliacos

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

T. Barsi (1), C. Renard (2), H. Wollny

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Drugi sudionici/Autres participants/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

Raitis Adamsons (Permanent Representation LV), Martins (Permanent Representation PT) (2), Nymann-Lindegren (Permanent 
Representation DK) (2), E. Ranaivoson (Permanent Representation FR) , Simonssen Broden (Permanent Representation SE)

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/Tajništva 
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