
PV\1205022BG.docx PE652.278v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по конституционни въпроси

AFCO_PV(2020)0219_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 19 февруари 2020 г., 10.00 – 12.00 ч. (заседание на координаторите) и 

14.30 – 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в сряда,19 февруари 2020 г., в 14.42 ч. под 
председателството на Антонио Таяни (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. Приемане на дневния ред AFCO_OJ PE647.145v01-00

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

Председателят направи следните съобщения, които бяха одобрени от комисията:

• ЕНП предлага Паулу Ранжел да бъде докладчикът за становището на 
комисията AFCO относно „Прилагането на европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между държавите членки“;

• ЕНП предлага Лорант Винце да бъде докладчикът за становището на 
комисията AFCO относно „Публичен достъп до документи (член 122, параграф 
7 от Правилника за дейността) – Годишен доклад за 2016 – 2018 г.“;
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• S&D предлага Влоджимеж Чимошевич да бъде докладчикът за становището на 
комисията AFCO относно „Създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, 
принципите на правовата държава и основните права“;

• Във връзка със становището под формата на писмо на председателя относно 
съвместния доклад на комисиите AFET/INTA относно мандата за преговори с 
Обединеното кралство: на 31 януари комисията AFCO беше осведомена, че 
няма да има такъв съвместен доклад. Вместо това този въпрос ще се разгледа с 
резолюция на политическите групи с неофициалното участие на комисиите 
чрез мнения, които да бъдат изпратени на председателя на комисията AFET до 
3 февруари;  становището на AFCO беше представено с писмо на председателя 
на AFCO, предадено на председателя на AFET на 3 февруари; Европейският 
парламент прие резолюцията относно предложения мандат за преговори за 
ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна 
Ирландия в Страсбург на 12 февруари 2020 г.

3. Съобщения на председателя относно препоръките на координаторите

Комисията одобри следните назначения съгласно препоръките на 
координаторите на комисията по конституционни въпроси (AFCO), 
направени по време на заседанието им на 28 януари 2020 г.:

а) Доклади

Координаторите се съгласиха да поискат  разрешение от Председателския съвет и 
да разпределят следните доклади:

Незаконодателни доклади по собствена инициатива (INI)

• „Правото на Парламента на инициатива“, ЕНП (предстои да бъде посочен 
докладчик );

• „Равносметка от европейските избори“ (включително разглеждане на въпроси 
като транснационални списъци и процедурата на водещите кандидати), Renew 
Europe, предложен докладчик: Паскал Дюран

• „Граждански диалог и участието на гражданите във вземането на решения в 
ЕС“, GUE/NGL (предстои да бъде посочен докладчик);

• „Създаване на орган по етика на ЕС“, Verts/ALE (предложеният докладчик е 
Даниел Фройнд);

Законодателни доклади по собствена инициатива (INL)

• „Реформа на Акта за избирането на членове на ЕП“ (на по-късен етап, след 
доклада за равносметка на резултатите от изборите и при условие на ясна 
перспектива за актуално състояние на текущия процес на ратифициране на 
текста, одобрен от ЕП и Съвета), S&D (предстои да бъде посочен докладчик);

Доклади за изпълнението



PV\1205022BG.docx 3/9 PE652.278v01-00

BG

• „Оценка на прилагането на член 50 от ДЕС“, ЕНП, (предложен докладчик: 
Данута Хюбнер).

б) Комитет, съставен от независими изтъкнати личности 

Координаторите се съгласиха да предложат следните двама кандидати на 
Председателския съвет:  Лоренцо Чеза и Кристин Верже.

в) Статут на Омбудсмана:

Координаторите постигнаха съгласие, че докладчикът, заедно с докладчиците в 
сянка, ще започнат нов диалог със Съвета и Комисията, за да постигнат 
неформално споразумение, което след това може да бъде превърнато в нов 
доклад, който да доведе до ново предложение на Парламента. По отношение на 
искането на комисия по петиции PETI да участва в преговорите със Съвета, 
координаторите счетоха, че няма специфична компетентност на PETI, която да 
обосновава участието ѝ в дискусиите със Съвета.

Комисията одобри следните назначения съгласно препоръките на 
координаторите на комисията AFCO, направени по време на заседанието им 
на 19 февруари 2020 г.:

а) Номинации

• Координаторите постигнаха съгласие да възложат становището по доклада на 
комисията по икономически и парични въпроси (ECON) на тема „Преглед на 
макроикономическата законодателна рамка с цел подобряване на 
въздействието върху реалната икономика на Европа и постигане на повече 
прозрачност при вземането на решения и демократичната отчетност“ на 
групата GUE/NGL, която предстои да предложи докладчик. Комисия по 
конституционни въпроси ще отправи искане за прилагане на член 57 
(асоциирана комисия);

• Координаторите постигнаха съгласие да не търсят разрешение за изготвяне на 
доклад по собствена инициатива относно „Отстояване на либералната 
демокрация/демократичния проект на ЕС“, тъй като най-вероятно Парламентът 
ще създаде специална комисия, която да разглежда чуждата намеса в 
европейските избори, чийто мандат може да влезе в противоречие с темата на 
доклада;

• Координаторите постигнаха съгласие да възложат становището по доклада на 
комисиите AFET/INTA относно „Бъдещите отношения с Обединеното 
кралство“ на групата на ЕНП, като Данута Хюбнер беше предложена за 
докладчик.

б) Командировки

• Координаторите постигнаха съгласие да отменят предвидената командировка 
до Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA). Нейният 
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директор ще бъде поканен за размяна на мнения на следващо заседание на 
комисията;

• Те също така постигнаха съгласие да отложат командировката в Полша за 
второто полугодие на тази година, поради кампанията за президентските 
избори, която ще се проведе на 10 и вероятно на 24 май.

4. Одобряване на протоколите от заседанията от

4 декември 2019 г. PV – PE645.019v01-00
9 декември 2019 г. PV – PE645.034v01-00

Протоколите бяха одобрени.

5. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година

AFCO/9/02499

Комисията проведе размяна на мнения с Пиер Ларутюру, главен докладчик на 
комисията по бюджети за бюджета на ЕС за 2021 г. относно основните 
предизвикателства на бюджетната процедура за 2021 г. като първата година от 
новата многогодишна финансова рамка (МФР).

Освен председателя Антонио Таяни и главния докладчик Пиер Ларутюру, думата 
взеха следните членове на ЕП: Лорант Винце, Доменек Руис Девеса, Паскал 
Дюран, Дамиан Бьозелагер, Херолф Анеманс.

6. Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Докладчик по становище: Антонио Таяни (PPE) PA – PE646.930v01-00

Водеща: BUDG Пиер Ларутюру (S&D) PR – PE647.107v01-00

Председателят и докладчикът по становището Антонио Таяни представи своя 
проект на становище и предложи график за дейностите на комисия по 
конституционни въпроси AFCO.

Крайният срок за внасяне на измененията беше определен за 17.00 ч. на 25 
февруари 2020 г.

Освен председателят Антонио Таяни, думата взеха следните членове на ЕП: 
Доменек Руис Девеса, Дамиан Бьозелагер.
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7. Положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за 
периода 2018 – 2019 г.

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Докладчик по становище: Антонио Таяни (PPE) PA – PE647.015v01-00

Водеща: LIBE Клеър Дейли (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

Председателят и докладчик по становището Антони Таяни представи своя проект 
на становище и предложи график за дейностите на комисия по конституционни 
въпроси AFCO. 

Крайният срок за внасяне на измененията беше определен за 17.00 ч. на 24 
февруари 2020 г.

В допълнение към председателя Антонио Таяни следните членове на ЕП взеха 
думата: Шарл Гьоренс (втори заместник-председател), Маркета Грегорова.

*** Време за гласуване ***

8. Европейски политически партии и фондации Насоки за разглеждане на 
искания от група граждани

AFCO/9/02409

Представяне и приемане на проект, одобрен от работната група на комисията 
AFCO относно Правилника за дейността

Председателят на Работната група относно Правилника за дейността, Райнер 
Виланд представи „Насоки за разглеждане на искания от група граждани (за 
проверка на спазването от европейските политически партии или фондации на 
ценностите, на които е основан Съюзът)“. 

Насоките бяха приети от комисията.

Освен председателя Антонио Таяни и председателя на работната група Райнер 
Виланд, думата взеха следните членове на ЕП: Ласло Трочани, Херолф Анеманс.

*** Край на гласуването ***

Заседанието беше прекъснато в 16.25 ч. и възобновено в 16.35 ч. под председателството 
на Антонио Таяни (председател).
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9. Размяна на мнения с Марош Шефчович, заместник-председател на 
Европейската комисия за междуинституционалните отношения и 
перспективи

AFCO/9/02497

Размяна на мнения в контекста на структурирания диалог между Европейския 
парламент и Европейската комисия

Размяна на мнения с Марош Шефчович, заместник-председател на Комисията, 
отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи. Това беше 
първото му участие в заседание на комисията AFCO, откакто Комисията встъпи в 
длъжност. 

Освен председателят Антонио Таяни, думата взеха следните членове на ЕП: 
Данута Мария Хюбнер.

Габриеле Бишоф (първи заместник-председател) пое председателството в 17.06 ч.

Следните членове на ЕП взеха думата: Доменек Руис Девеса, Паскал Дюран, 
Гуендолин Делбос-Корфилд, Херт Буржоа, Хелмут Шолц, Лейла Шайби, 
Габриеле Бишоф (първи заместник-председател).

10. Други въпроси

Няма.

11. Дата и място на следващото заседание

• 17 март 2020 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 17.53 ч.
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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 (*)

Antonio Tajani (P), Gabriele Bischoff (VP), Charles Goerens (VP), Giuliano Pisapia (VP)

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

Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos Corfield, Pascal 
Durand, Daniel Freund, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Laura Huhtasaari, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz 
Devesa, Jacek Saryusz Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland

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

Markéta Gregorová, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Maite Pagazaurtundúa, Sven Simon

209 (7)

216 (3)

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)

Pierre Larrouturou Point 5

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

Maroš Šefčovič (Vice-President of the European Commission for Interinstitutional Relations and Foresight)

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 (*)

Enrico Forti, Roland Eisenberg, Xabier Atutxa Sarria, Thomas Fich

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

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

Sylvia Hazenbroek (NL Permanent Representation), Louise Volver (DK Permanent Representation)

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

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Cornelia Gheorghiu, Iris Bergmann

José Antonio Gil de Muro Arenas, Francesco Cerasani

Sietse Wijnsma 

Mélanie Vogel 

Timothee Etchecopar

Ralf Packet

Maj Aslett-Rydbjerg

Sarah Nuyts
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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 
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