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Европейски парламент
2019-2024

Комисия по външни работи

AFET_PV(2019)1014

ПРОТОКОЛ
Заседание от 14 октомври 2019 г., 15.00 – 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 14 октомври 2019 г., понеделник, в 15.12 ч., под 
председателството на Дейвид Макалистър (председател).

1. Приемане на дневния ред AFET_OJ(2019)1014

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

След одобрението на координаторите на комисията AFET, декларацията за оценка 
на публичното изслушване на Жозеп Борел, кандидат за върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката за сигурност/кандидат за 
заместник-председател на Европейската Комисия за „По-силна Европа на 
световната сцена“, беше предадена на председателя на Съвета на председателите 
на комисии.

Няма допълнителна информация относно датата на изслушване на кандидата за 
член на Комисията, отговарящ за  съседството и разширяването. Евентуалната дата 
за начало на мандата на новата Европейска Комисия е 1 декември, в зависимост от 
времето, което е необходимо на държавите членки да предложат нови кандидати за 
трите поста за кандидати за членове на Комисията, като това ще даде възможност 
на Парламента да продължи с изслушванията за оценка.

3. Съобщения на председателя относно решенията на координаторите

В съответствие с член 214 от Правилника за дейността на Парламента, проектът на 
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протокол, съдържащ решенията от заседанието на координаторите на комисия 
AFET, което се проведе на 30 септември, е качен на уеб страницата на комисията и 
следва да бъде прикачен към протокола от заседанието.

Съвместно разискване с подкомисията по правата на човека

Точки 4, 5, 6 и 7 от дневния ред бяха разгледани заедно.

4. Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския 
съюз и Социалистическа република Виетнам

AFET/9/01491
   Докладчик:

Изабел Визелер‑Лима (PPE)
 Размяна на мнения

5. Сключване на Споразумението за свободна търговия между Европейския 
съюз и Социалистическа република Виетнам

AFET/9/01504
   Докладчик:

Изабел Визелер‑Лима (PPE)
 Размяна на мнения

6. Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от 
друга страна

AFET/9/01493
   Докладчик:

Изабел Визелер‑Лима (PPE)
 Размяна на мнения

7. Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и неговите 
държави членки, от една страна, и Социалистическа република Виетнам, от 
друга страна

AFET/9/01511
   Докладчик:

Изабел Визелер‑Лима (PPE)
 Размяна на мнения

Дейвид Макалистър отговори на повдигнат въпрос, свързан с положението в 
Сирия, като прочете изявление от заседанието на министрите на външните работи.

Оратори: Дейвид Макалистър, Изабел Визелер-Лима, Андреа Коцолино, Берт-Ян 
Ройсен, Михаел Галер, Натали Лоазо, Жером Ривиер, Дейвид Дейли (ЕСВД), Петер 
Берц (ГД „Търговия“, Европейска комисия)

*   *   *
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8. Размяна на мнения с Никола Димитров, министър на външните работи на 
Република Северна Македония

Оратори: Дейвид Макалистър, Никола Димитров (министър на външните работи, 
Република Северна Македония), Сандра Калниете, Андреас Шидер, Илхан Кючюк, 
Жером Ривиер, Стелиос Кулоглу, Тонино Пицула, Натали Лоазо, Кати Пири
 

Съвместно разискване с комисията по развитие

Тази точка от дневния ред беше председателствана съвместно от Дейвид Макалистър и 
Томас Тобé.

9. Размяна на мнения с Тагесе Чафо, председател на етиопския парламент

Оратори: Дейвид Макалистър, Томас Тобé, Тагесе Чафо (председател на 
парламента на Федерална демократична република Етиопия), Михаел Галер, 
Жером Ривиер, Анна Фотига, Мартон Дьондьоши, Дьорд Хьолвени, Грум Абай 
(посланик, посолство на Федерална демократична република Етиопия Етиопия)

*   *   *

Заседанието беше закрито в 17.28 ч. и възобновено в 17.35 ч. под председателството на 
Дейвид Макалистър (председател).

10. Размяна на мнения с Вадим Пристайко, министър на външните работи на 
Украйна

Оратори: Дейвид Макалистър, Вадим Пристайко (министър на външните работи, 
Украйна), Витолд Ян Вашчиковски, Михаел Галер, Тонино Пицула, Петрас 
Аущревичюс, Виола фон Крамон-Таубадел, Анна Фотига, Мик Уолас, Костас 
Пападакис, Сандра Калниете, Траян Бъсеску, Андреа Бочкор, Андрюс Кубилюс

11. Разни въпроси

Няма

12. Дата и място на следващото заседание

6 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. (Брюксел)
7 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 18.36 ч.
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КОМИСИЯ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ

30 септември 2019 г.

ПРОТОКОЛ НА РЕШЕНИЯТА

I. СЪОБЩЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

A. 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 на 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

A. Подготовка за изслушванията на кандидатите за членове на 
Комисията
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 Актуална информация относно текущото актуално състояние, графика и 
правилата по отношение на изслушванията на кандидатите за членове на 
Комисията в комисия AFET.

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:
PPE: Армения, Азербайджан, Босна и Херцеговина, Сърбия, Украйна
S&D: Албания, Грузия, Черна гора, Турция
Renew Europe: Беларус, Молдова, Северна Македония
Verts/ALE: Косово

Д.Решения относно процедурите/назначенията

a. Доклади

 Беше взето решение процедурите за 2019 г. и 2020 г. да бъдат обединени и да се 
състави по един доклад за държава след като Европейската комисия приеме 
пакета за разширяване 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
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2. Доклад относно доклада на Комисията от 2019 г. относно Босна и 
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 на Хашемитското кралство Йордания
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019



PV\1193410BG.docx 7/14 PE642.921v02-00

BG

 Беше взето решение становището на комисията AFET да се представи под 
формата на писмо от председателя.

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 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 за статуса между Европейския съюз и 
Черна гора за 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
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11. Споразумение между Европейския съюз и бившата югославска 
република Македония за статуса на действия, 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 другите 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-
0393/2016
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19. Рамка на Съюза за презаселване
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

26. Установяване на общ списък на ЕС на сигурните страни на произход 
за целите на общите процедури за предоставяне и отнемане на 
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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
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

34. Изменение на Регламент (EО) № 562/2006 във връзка с използването 
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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 ЕО 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.:

• 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
• Южна Африка и Зимбабве, очаква се потвърждение на 

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

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

• Състоянието на трансатлантическите отношения
• Дългосрочна стратегия на ЕС спрямо 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: председателя (PPE) – председателят влиза в  квотата, 1 член 
от групата PPE, 2 членове от групата S&D, 1 председател на 
подкомисията SEDE (Renew Europe), 1 член от групата Verts/ALE 

IV. ПОДКОМИСИИ

A. Подкомисия по правата на човека (DROI)

1. Становища на комисията AFET и подкомисията DROI относно 
Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам и 
относно Споразумението за защита на инвестициите между ЕС и 
Виетнам 

 Координаторите бяха уведомени, че за подкомисията DROI е 
определен докладчик от групата PPE

2. Командировки за първото полугодие на 2020 г.
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 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.:

• 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.:
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• Руската военна доктрина, разположение на силите и развитие на 
способностите

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

последиците за сигурността за ЕС

V. РАЗНИ ВЪПРОСИ

1. Предложение от групата 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 предстоящите заседания на комисията AFET.

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

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

***


