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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по конституционни въпроси

AFCO_PV(2013)1216_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 16 декември 2013 г., 15.00 – 18.30 ч.,

и 17 декември 2013 г. 9.00 – 12.30 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 16 декември 2013 г., понеделник, в 15.10 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 524.868 v01-00

Дневният ред беше приет със следните изменения:

– като се има предвид, че тристранните преговори, касаещи европейските 
политически партии, които първоначално бяха предвидени за 10 декември в 
Страсбург, бяха отложени за следобед на 17 декември, обичайният доклад за 
резултатите, предвиден в проекта за дневен ред за следобед на 16 декември, 
се отлага за заседанието на комисията по конституционни въпроси (AFCO) 
през януари 2014 г.;

– утрешното редовно заседание ще започне в 10 ч., за да се остави достатъчно 
време за заседанието на координаторите, което ще се състои от 9 до 10 ч.;

– първата размяна на мнения по проектостановището на комисията AFCO за 
доклада на комисията по икономически и парични въпроси (ECON) относно 
дейностите на Тройката се отлага за заседанието на комисията AFCO през 
януари 2014 г.;
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2. Съобщения на председателя

Председателят направи следните съобщения:

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 протокола от заседанието от:

24 октомври 2013 г. PV – PE 522.931 v01-00

Протоколът беше одобрен.

4. Прилагане на Регламент 211/2011 на Европейския парламент и на Съвета 
относно гражданската инициатива

AFCO/7/14660

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович направи преглед на 
работата по прилагането на гражданската инициатива.

Освен председателя Карло Казини се изказаха следните членове: Зита Гурмаи, 
Мортен Месерсмит, Дьорд Шьопфлин, Андрю Дъф, Гералд Хефнер, Сандра 
Петрович Яковина, Андрей Пленкович.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович закри обсъждането 
като отговори на зададените въпроси.

5. Изменение на разпоредбите от Правилника за дейността относно времето за 
въпроси

AFCO/7/12575 PR – PE 519.814v01-00
2013/2083(REG)

Докладчик: Зита Гурмаи (S&D)

Докладчикът Зита Гурмаи започна обсъждането като представи своя доклад за 
парламентарните запитвания.

След това се изказа заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович, 
който представи гледната точка на Комисията.

Следните членове на ЕП взеха думата: Андрю Дъф, Дьорд Шьопфлин, Енрике 
Гереро Салом, Гералд Хефнер, Андрю Хенри Уилям Бронс.

Заместник-председателят на Комисията Марош Шефчович отговори на 
зададените въпроси.

Докладчикът закри разискването.
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Определи се следният график: 

– краен срок за внасяне на измененията: 15 януари 2014 г., 00.00 ч.;
– размяна на мнения относно измененията: 20 – 21 януари 2014 г.;
– гласуване в комисията по конституционни въпроси (AFCO): 11 февруари 

2014 г.

6. Промени във връзка с КОСАК и междупарламентарно 
заседание за икономическо и финансово управление на Европейския съюз

AFCO/7/14776

Заместник-председателите, отговарящи за КОСАК и връзките с националните 
парламенти Мигел Анхел Мартинес Мартинес и Отмар Карас докладваха за 
текущото състояние на последните промени по отношение на 
междупарламентарните отношения, особено в КОСАК, в 
Междупарламентарната конференция за икономическо и финансово управление, 
както и на заседанието на Междупарламентарната конференция за външна 
политика и обща сигурност и общата политика за сигурност и отбрана. Тези 
заседания бяха организирани от ирландския парламент (Oireachtas) през първата 
половина на 2013 г. и от литовския парламент (Seimas) през втората половина на 
годината в рамките на парламентарното измерение на тези две председателства.

Следните членове на ЕП взеха думата: Андрю Дъф, Зита Гурмаи, Гералд 
Хефнер, Йо Лайнен, Дьорд Шьопфлин.

Заместник-председателят Мигел Анхел Мартинес Мартинес закри разискването 
като отговори на зададените въпроси.

7. Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно 
снемането и защитата на парламентарния имунитет

AFCO/7/12009
2013/2031(REG)

Докладчик: Анели Ятенмяки (ALDE) PR – PE 516.644 v01-00
AM – PE 522.811 v01-00

Подпомагаща: JURI – Клаус-Хайнер Лене (PPE) AD – PE 508.079 v02-00

Докладчикът Анели Ятенмяки започна обсъждането като представи своята 
позиция по представените изменения. 

Следните членове на ЕП взеха думата: Йо Лайнен, Андрю Хенри Уилям Бронс, 
Джузепе Гаргани, Гералд Хефнер.

Докладчикът закри разискването.

Окончателното гласуване ще се състои на следващата сутрин в 10.00 ч.
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Заседанието беше закрито в 18.42 ч. и възобновено на 17 декември 2013 г., вторник, в 
10.18 ч., под председателството на Карло Казини (председател).

*** Гласуване ***

8. Предложение 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/EО, Евратом, 
ЕОВС)

AFCO/7/01726
2009/2212(INL)

Докладчик: Дейвид Мартин (S&D) RR – PE 464.928 v02-00

Докладчикът Дейвид Мартин взе думата, за да даде разяснения по
представеното изменение.

Изменението на проекта на законодателна резолюция, в което се иска повторно 
започване на преговорите с новоизбрания ЕП при непостигане на споразумение 
между институциите на базата на вече постигнатия напредък, беше прието с 22 
гласа „за“, 3 гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“.

С 22 гласа „за“, 4 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал се“, комисията прие и 
искане до председателя на Парламента за подлагане на гласуване в пленарна 
зала на законодателната резолюция.

9. Предложение за изменение на Правилника за дейността на Европейския 
парламент относно изменението на член 166 (окончателно гласуване) и на 
член 195, параграф 3 (гласуване в комисия) (B7-0252/2013)

AFCO/7/14656 B7 – PE 509.865 v01-00

Заместник-председателят Мортен Месерсмит взе думата, за да даде разяснения 
по предложението си за изменение на Правилника. 

Предложението беше прието с поименно гласуване по искане на групите EFD, 
ECR, Greens и ALDE със 17 гласа „за“, 7 гласа „против“ и 0 гласа „въздържал 
се“. То ще бъде представено в пленарна зала с доклад на председателя на 
комисията AFCO.

Резултат от гласуването: 

Гласове „за“: Андрю Хенри Уилям Бронс, Андрю Дъф, Ашли Фокс, Роберто 
Гуалтиери, Енрике Гереро Салом, Силви Гийом, Гералд Хефнер, 
Даниъл Ханан, Станимир Илчев, Анели Ятенмяки, Констанс Льо 
Грип, Дейвид Мартин, Мортен Месерсмит, Сандра Петрович 
Яковина, Хелмут Шолц, Индрек Таранд, Луис Янес-Барнуево 
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Гарсия

Гласове „против“: Алфредо Антониоци, Елмар Брок, Здравка Бушич, Паулу 
Ранжел, Алгирдас Саударгас, Дьорд Шьопфлин, Манфред Вебер

10. Изменение на членовете от Правилника за дейността на ЕП относно 
снемането и защитата на парламентарния имунитет

AFCO/7/12009
2013/2031(REG)

Докладчик: Анели Ятенмяки (ALDE) PR – PE 516.644 v01-00
AM – PE 522.811 v01-00

Подпомагаща: JURI – Клаус-Хайнер Лене (PPE) AD – PE 508.079 v02-00

Изменения 1, от 3 до 6, от 8 до 16, 19, 21 бяха приети. 

Всички други изменения отпаднаха, бяха отхвърлени или оттеглени.

Предложението за решение беше прието с поименно гласуване с 22 гласа „за“, 0 
гласа „против“ и 1 глас „въздържал се“.

Резултат от гласуването:

Гласове „за“: Алфредо Антониоци, Елмар Брок, ЗДРАВКА Бушич, Андрю Дъф, 
Ашли Фокс, Роберто Гуалтиери, Енрике Гереро Салом, Силви 
Гийом, Гералд Хефнер, Даниъл Ханан, Станимир Илчев, Анели 
Ятенмяки, Констанс Льо Грип, Дейвид Мартин, Сандра Петрович 
Яковина, Паулу Ранжел, Алгирдас Саударгас, Хелмут Шолц, Дьорд 
Шьопфлин, Индрек Таранд, Манфред Вебер, Луис Янес-Барнуево 
Гарсия

Гласове „въздържал се“: Андрю Хенри Уилям Бронс

*** Край на гласуването ***

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

AFCO/7/13182
2013/2130(INI)

Докладчик: Паулу Ранжел (ALDE) PR – PE 526 057 v01-00

Подпомагаща: INTA – Витал Мурейра (S&D) PA – PE 521.695 v01-00
JURI – Ева Лихтенбергер (Verts/ALE) PA – PE 524.682 v01-00
INTA – Нуну Мелу (S&D) PA – PE 524 605 v01-00

Докладчикът Паулу Ранжел откри разискването като представи своя 
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проектодоклад.

Следните членове на ЕП взеха думата: Елмар Брок, Енрике Гереро Салом, 
Андрю Дъф, Йо Лайнен, Дьорд Шьопфлин, Гералд Хефнер, Андрю Хенри 
Уилям Бронс, Роберто Гуалтиери.

Докладчикът закри разискването.

Определи се следният график:

– публично изслушване: 20 януари 2014 г.;
– краен срок за внасяне на измененията: 23 януари 2014 г., 12.00 ч.;
– гласуване в комисията AFCO: 11 февруари 2014 г.

12. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите

В съответствие с постигнатото съгласие по време на заседанието на 
координаторите, председателят предложи следните решения, които поради 
липса на забележки, бяха счетени за одобрени:

– председателят Карло Казини беше определен за докладчик по доклада по 
собствена инициатива относно връзките между ЕП и националните 
парламенти;

– Роберто Гуалтиери (S&D) беше определен за докладчик по доклада по член 
127 от Правилника за дейността относно изменението на 
междуинституционалното споразумение за регистъра за прозрачност;

– групата EPP ще определи докладчик за изменението на Правилника на 
дейността относно въвеждането на възможност за разрешаване на 
електронен подпис;

– Хелмут Шолц (GUE/NGL) беше определен за докладчик по становището на 
комисията по икономически и парични въпроси (ECON) за оценката на 
работата на Тройката;

– Андрю Дъф (ALDE) беше определен за докладчик по становището на 
комисията по бюджети (BUDG) относно условията при бъдещите преговори 
относно МФР;

– докладчикът по изменението на разпоредбите на член 49 и 50 от Правилника 
за дейността ще бъде определен след получаване на официално сезиране от 
страна на председателя на Парламента; 

– комисията няма да иска разрешение за изготвяне на доклад по собствена 
инициатива, предлагащ изменения в договорите за седалищата на 
институциите, имайки предвид, че мнозинството от координаторите бяха 
против;

– Гералд Хефнер (Verts/ALE) ще отговаря за проследяването на процедурата 
по организацията и протичането на изслушванията в рамките на 



PV\1013693BG.doc 7/10 PE526.136v01-00

BG

гражданската инициатива;

– изслушването относно прилагането на Договора от Лисабон във връзка с 
доклада на Паулу Ранжел ще се състои на 20 януари 2014 г;.

– изслушването относно бъдещето на Европа ще се фокусира върху 
предложенията за изменения на Договорите, които се очакват от 
Европейската комисия, и ще се състои на 17 – 18 март 2014 г., при условие, 
че Комисията е публикувала предложенията си до тази дата.;

– комисията AFCO няма да предприема действия по петицията на гръцки 
гражданин от името на Международния философски форум;

– на следващото заседание на координаторите ще бъде обстойно разгледан 
документ от шотландското правителство относно принадлежността на 
Шотландия към Съюза след евентуално отделяне.

13. Други въпроси

Няма

14. Дата и място на следващите заседания

понеделник, 20 януари 2014 г., от 15.00 до 18.30 ч ., в Брюксел
вторник, 21 януари 2014 г., от 9.00 до 12.30 ч ., в Брюксел

Заседанието беше закрито в 12.30 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) (1), Constance Le Grip (VP), Morten Messerschmidt (VP), Ashley Fox (VP) (2)

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

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri (2), Enrique Guerrero Salom, 
Daniel Hannan, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev (2), David Martin (2), Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, 
Indrek Tarand (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 (2), Giuseppe Gargani (1), Sylvie Guillaume (2), Anneli Jäätteenmäki, Andrej Plenković (1), Evelyn Regner (1), Helmut 
Scholz (2), György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland (1)

187 (2)

193 (3)

Othmar Karas (1), Jo Leinen, Miguel Angel Martínez Martínez (1)

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) 16.12.2013
(2) 17.12.2013
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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 
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