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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по конституционни въпроси

AFCO_PV(2012)0711_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 11 юли 2012 г., 15.00–18.30 ч.,

и 12 юли 2012, 9.00–12.45 ч.
БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 11 юли 2012 г., сряда, в 15.10 ч., под председателството 
на Carlo Casini (председател).

Поради причини от юридически характер (спазване на правото на личен живот), 
участниците бяха информирани, че цялото заседание ще бъде заснето и предавано 
пряко по интернет.

1. Приемане на дневния ред AFCO_OJ – PE 492.712 v01-00

Дневният ред беше приет с измененията, отразени в настоящия протокол..

2. Съобщения на председателя

– Ще се проведе извънредно заседание на комисията по конституционни 
въпроси на 5 септември, сряда, от 12.30 до 13.00 ч., необходимо за 
приемането на становище и изменения относно бюджетната процедура.

– В контекста на доклада за многостепенното управление в Европейския съюз 
ще се проведе работна среща с участието на външни експерти на 4 октомври 
2012 г., четвъртък (сутринта и следобед).

– Председателят обърна внимание на документа, който се намира в досието на 
заседанието, относно условията за ратифициране и етапа, на който се намира 
ратификацията в държавите членки на изменението на член 136 от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, Договора за Европейския 
механизъм за стабилност (ЕМС), Договора за стабилност, координация и 
управление в Икономическия и паричен съюз („фискалния пакт“).
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– Председателят информира членовете за заседанието, което се проведе в 
Париж на 19 юни 2012 г. между делегация на Европейския парламент, 
съставена основно от членове на комисията по конституционни въпроси и 
делегация на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа в рамките на 
„съвместна неформална група“, в чийто дневен ред беше включено 
подновяването на преговорите за присъединяване на Европейския съюз към 
Европейската конвенция за правата на човека.

3. Изменение на член 70 от Правилника за дейността на Парламента –
междуинституционални преговори при законодателните процедури

AFCO/7/06093
2011/2298(REG)

Докладчик: Enrique Guerrero Salom (S&D) PR – PE 473.959 v03-00
AM – PE 492.564 v01-00
DT – PE 489.470 v01-00
DT – PE 472.201 v01-00

Подпомагаща: ECON    Sharon Bowles (ALDE) AD – PE 487.919 v02-00

Докладчикът Enrique Guerrero Salom откри разискванията с някои разсъждения 
относно внесените изменения по проектодоклада и информира комисията 
относно резултатите от заседанието на докладчиците в сянка, провело се 
предишната седмица. 

Оратори: Alexandra Thein, Marietta Giannakou, Andrew Duff, Gerald Häfner.

Докладчикът Enrique Guerrero Salom отговори на въпросите на членовете и 
закри разискванията.

По предложение на докладчика гласуването беше отложено за редовното 
заседание през септември 2012 г.

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 г. – всички раздели

AFCO/7/09520
2012/2092(BUD)

Докладчик по становище:  Enrique Guerrero Salom (S&D)PA – PE 491.232 v01-00

Водеща: BUDG Derek Vaughan (S&D)
Giovanni La Via (PPE)

Докладчикът представи своето проектостановище.

Освен председателя думата взеха: Andrew Duff, Gerald Häfner, Algirdas 
Saudargas, Rafał Trzaskowski, Andrew Henry William Brons, Alexandra Thein.

Докладчикът Enrique Guerrero Salom отговори на въпросите на членовете и 
закри разискванията.

Крайният срок за внасяне на измененията беше определен за 25 юли 2012 г., 12 
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ч. 

Гласуването беше предвидено за извънредното заседание на 5 септември 2012 г.

5. Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права 
на Европейския съюз към Чешката република (консултация)

AFCO/7/07564
* 2011/0817(NLE) – 00091/2011[01] – C7-0385/2011

Докладчик: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 474.039 v04-00
AM – PE 491.310 v01-00

Докладчикът Andrew Duff откри разискванията с някои разсъждения относно 
внесените изменения по проектодоклада.

Освен председателя думата взеха: Andrew Henry William Brons, György 
Schöpflin, Roberto Gualtieri, Ashley Fox, Rafał Trzaskowski, Gerald Häfner, Andrew 
Duff.

Докладчикът отговори на въпросите на членовете и закри разискванията.

Гласуването беше предвидено за редовното заседание през септември.

6. Изменение на член 181 от Правилника на Европейския парламент относно 
пълните стенографски протоколи и на член 182 относно аудиовизуалните 
записи на разискванията

AFCO/7/08972
2012/2080(REG)

Докладчик: Станимир Илчев (ALDE) PR – PE 487.903 v01-00

След представянето от докладчика комисията разгледа внесените изменения на 
проектодоклада.

Освен председателя думата взеха: Constance Le Grip, Rafał Trzaskowski, Roberto 
Gualtieri, Zita Gurmai.

Докладчикът отговори на въпросите на членовете и закри разискванията.

Гласуването беше предвидено за заседанието на 9 октомври 2012 г.

Заседанието, прекъснато в 17.05 ч., беше възобновено във четвъртък, 12 юли 2012 г., от 
9.20 ч., под председателството на Carlo Casini (председател).

7. Председателство на Съвета

AFCO/7/00030

Andreas D. Mavroyiannis, заместник-министър по европейските въпроси към 



PE494.512v01-00 4/10 PV\909629BG.doc

BG

президента на Република Кипър, представи програмата на председателството на 
Съвета.

Освен председателя думата взеха: Rafał Trzaskowski, Enrique Guerrero Salom, 
Andrew Duff, Gerald Häfner, Andrew Henry William Brons, Morten Messerschmidt.

Министърът отговори на въпросите на членовете и закри разискванията.

8. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

Съгласно постигнатото споразумение по време на заседанието на 
координаторите от 11 юли 2012 г., комисията одобри следните назначения и 
решения относно предложението на председателя:

– предложението на Andrew Duff за изменение на член 49 от Правилника ще 
бъде включено в бъдещ доклад относно редица свързани членове;

– член 191 Бюро на комисия и член 187 Заместници от Правилника: писмо, 
съдържащо проект за интерпретация, ще бъде предложено от председателя на 
следващото редовно заседание;

– комисията по конституционни въпроси няма да изготви становище относно 
доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
за положението с основните права в Унгария; 

– групата на Европейската народна партия (PPE) ще определи докладчика по 
становище за европейския семестър; докладчикът по становище ще проучи 
дали е необходимо да изготви становище относно първия или втория доклад 
на комисията по икономически и парични въпроси, или относно двата 
доклада; 

– групата на социалистите и демократите (S&D) ще определи докладчика по 
становище за доклада на комисията по икономически и парични въпроси 
„Към автентичен Икономически и паричен съюз“. По отношение на 
договореностите за сътрудничество с комисията по икономически и парични 
въпроси във връзка с настоящия доклад и доклада за конституционните 
проблеми, свързани с многостепенното управление в Европейския съюз, ще 
бъде предложено на комисията по икономически и парични въпроси да 
организира съвместно заседание на координаторите през първата седмица на 
септември. За редовното заседание през септември ще бъде поканен член на 
кабинета на председателя на Европейския съвет за размяна на мнения по тези 
два доклада;

– Andrew Duff ще бъде докладчик по становище за доклада на подкомисията по 
сигурност и отбрана относно клаузата за солидарност и отбрана;

– Morten Messerschmidt ще бъде докладчик по становище за доклада на 
комисията по правни въпроси относно състава на Общия съд;

– групата на Европейската народна партия (PPE) ще определи докладчика по 
становище за междинния доклад на комисията по бюджети относно 
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многогодишната финансова рамка;

– групите на Европейската народна партия (PPE) и на социалистите и 
демократите (S&D) ще определят докладчика по становище за двете 
предстоящи законодателни предложения относно европейските политически 
партии (статут: PPE; финансов регламент: S&D);

– изслушване относно демокрация на участието: принципно съгласие с проекта 
за програма, Gerald Häfner е поканен да я финализира, като вземе предвид 
предложенията, формулирани от координаторите;

– председателят ще поиска от тематичния отдел да подготви тематичен семинар 
за въздействието на присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за 
защита на правата на човека, на дата през 2013 г., която предстои да бъде 
определена.

*** Време за гласуване ***

9. Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права 
на Европейския съюз към Чешката република (консултация)

AFCO/7/07564
* 2011/0817(NLE) – 00091/2011[01] – C7-0385/2011

Докладчик: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 474.039 v04-00
AM – PE 491.310 v01-00

В отговор на изказването на Ashley Fox, изтъкващо, че дневният ред предвижда 
гласуване на двата доклада относно чешкия протокол, председателят отбеляза, 
че след размяна на мнения, проведена предишната вечер, гласуването в 
комисията по тези две досиета е било отложено за редовното заседание през 
септември.

10. Проект на протокол относно прилагането на Хартата на основните права 
на Европейския съюз към Чешката република (одобрение)

AFCO/7/07578
* 2011/0818(NLE) – 00091/2011[02] – C7-0386/2011

Докладчик: Andrew Duff (ALDE) PR – PE 474.080 v02-00

Гласуването в комисията беше отложено за редовното заседание през септември.

11. Изменение на член 70 от Правилника за дейността на Парламента –
междуинституционални преговори при законодателните процедури

AFCO/7/06093
2011/2298(REG)

Докладчик: Enrique Guerrero Salom (S&D) PR – PE 473.959 v03-00
AM – PE 492.564 v01-00
DT – PE 489.470 v01-00
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DT – PE 472.201 v01-00

Подпомагащи: ECON   Sharon Bowles (ALDE) AD – PE 487.919 v02-00

Гласуването в комисията беше отложено за редовното заседание през септември.

12. Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и 
Съвета относно предаването на Европейския парламент и обработката от 
него на класифицирана информация, държана от Съвета, по въпроси, 
различни от въпросите, свързани с общата външна политика и политика на 
сигурност

AFCO/7/09318
2012/2069(ACI)

Докладчик: Gerald Häfner (Verts/ALE) PR – PE 489.377 v01-00
AM – PE 491.308 v01-00

Бяха приети следните изменения: 1, 2 (с устно изменение: без думите „други 
правни текстове“, 3. 

Докладът беше приет единодушно.

13. Изменение на член 123 от Правилника за дейността на Европейския 
парламент относно писмените декларации

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Докладчик: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 480.808 v01-00
AM – PE 486.057 v01-00

AM COMP – PE 492.630 v01-00

Бяха приети следните изменения: компромисни изменения A, B, C, D, E, F, както 
и изменения 3, 4, 6, 7, 13, 39, 42, 66. 

Всички други изменения отпаднаха, бяха отхвърлени или оттеглени.

Докладът беше приет с 17 гласа „за“, 2 „против“ и 0 „въздържали се“.

14. 28-ти годишен доклад относно мониторинга върху прилагането на правото 
на Европейския съюз (2010 г.)

AFCO/7/08291
2011/2275(INI) – COM(2011)0588

Докладчик по становище:   Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 478.571 v01-00
AM – PE 489.456 v01-00

Водеща: JURI Eva Lichtenberger (Verts/ALE)

Бяха приети следните изменения: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 19.
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Всички други изменения отпаднаха, бяха отхвърлени или оттеглени.

Становището беше прието с 18 гласа „за“, 1 „против“ и 0 „въздържали се“.

*** Край на гласуването ***

15. Междинен доклад с цел постигане на положителен резултат от процедурата 
по одобряване на многогодишната финансова рамка за годините 2014-2020 
(2011/0177(APP))

AFCO/7/09817
2011/0177(APP) – COM(2011)0398

Точката беше отложена за следващото заседание.

16. Конституционни проблеми на многостепенното управление в Европейския 
съюз

AFCO/7/08793
2012/2078(INI)

Съдокладчици: Roberto Gualtieri (S&D)
Rafał Trzaskowski (PPE)

Съдокладчиците Roberto Gualtieri и Rafał Trzaskowski представиха темата.

Проф. Miguel Maduro, поканеният експерт, направи своето изложение.

Оратори: Morten Messerschmidt, György Schöpflin, Paulo Rangel, Rafał 
Trzaskowski, Jo Leinen, Roberto Gualtieri, Andrew Henry William Brons, Gerald 
Häfner.

Miguel Maduro отговори на въпросите на членовете и закри разискванията.

17. Други въпроси

Няма.

18. Дата и място на следващите заседания

сряда, 5 септември 2012 г., 12.30–13.00 ч., Брюксел (извънредно заседание)

понеделник, 17 септември 2012 г., 15.00–18.30 ч., Брюксел (редовно заседание)

вторник, 18 септември 2012 г., 9.00–12.30 ч. и 14–17.30 ч., Брюксел
(Изслушване относно „метода за пряко участие на гражданите в държавите –
членки на Европейския съюз – модел за една по-демократична Европа“)

Заседанието беше закрито в 12.50 ч.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

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/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)

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

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan (2), Stanimir 
Ilchev, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber (2), Luis Yáñez-Barnuevo García (1)

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

Elmar Brok (2), Zuzana Brzobohatá, Marietta Giannakou, Vital Moreira (2), Evelyn Regner (1), Helmut Scholz, György Schöpflin, 
Alexandra Thein, Rainer Wieland

187 (2)

193 (3)

Jo Leinen (2)

49 (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/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt fuq l-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/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Andrej Plenković (2)

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) 11.7.2012
(2) 12.7.2012
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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/Sur l'invitation du président/ 
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
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