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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по външни работи

AFET_PV(2020)0203_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 3 февруари 2020 г., 15.30 – 17.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито на 3 февруари 2020 г., понеделник, в 15.35 ч., под 
председателството на Михаел Галер (председател).

1. Приемане на дневния редa AFET_OJ(2020)0203_1

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя

3. Съобщение на председателя относно решенията, взети от координаторите

В съответствие с член 214 от Правилника за дейността на Парламента проектът на 
протокол, съдържащ решенията от заседанието на координаторите на комисия 
AFET от 20 януари, придружен от всички други документи за заседанието, е качен 
на уебстраницата на комисията AFET. Той ще бъде приложен към протокола от 
днешното заседание.

4. Отношения ЕС – Канада – актуално състояние и въздействие на федералните 
избори през 2019 г.

Оратори: Михаел Галер, Едита Хрда, Джулиано Пизапия, Виола фон 
Крамон-Таубадел, Хавиер Морено Санчес

При закрити врата

5. Стратегически диалог с Оливер Вархели, член на Европейската комисия, 
отговарящ за европейската политика за съседство и преговорите за 
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разширяване, относно възнагражденията за резултатите за 2020 г. по линия 
на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II)

* * *

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания
 19 февруари 2020 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)
 20 февруари 2020 г., 9.00 – 12.30ч. (Брюксел)

* * *
Заседанието беше закрито в 16.55 ч.
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КОМИСИЯ ПО ВЪНШНИ РАБОТИ
ЗАСЕДАНИЕ НА КООРДИНАТОРИТЕ

20 януари 2020г.

ПРОЕКТОПРОТОКОЛ НА РЕШЕНИЯТА

I. СЪОБЩЕНИЯ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

A. Инициативи на Европейския парламент за Западните Балкани

Председателят информира координаторите за предстоящата 
инициатива към партньорите от Западните Балкани като продължение 
на резолюцията на Европейския парламент от 24 октомври 2019 г. за 
започване на преговори за присъединяване със Северна Македония и 
Албания. По инициатива на президента Сасоли на 28 януари 
Европейският парламент ще бъде домакин на среща на високо 
равнище на председателите на парламентите от Западните Балкани, 
включително работна група „Западни Балкани“ с председателите от 
региона, която ще се проведе от 18.00 до 19.30 ч. 

Председателят също така информира координаторите, че 
Европейската комисия планира да приеме обновена методика по 
отношение на разширяването през следващите няколко седмици (5 
февруари, очаква се потвърждение) и относно поканата до члена на 
Комисията да я представи в комисията AFET непосредствено след 
приемането от колегиума на членовете на Комисията.

Б. Външна експертиза – график

Председателят информира координаторите за предварителния график 
на продуктите за външна експертиза, поискани от координаторите на 
заседанието на 4 декември.
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Заглавие Вид продукт График
Картографиране на 
фалшивите новини и 
дезинформацията в 
Западните Балкани и 
определяне на 
начини за ефективно 
противодействие

Сравнително проучване
Първо полугодие на 2020 г., месец 
май, ако е възможно

Балансирана 
стратегия за 
Арктика на ЕС

Задълбочен 
анализ:

Първо полугодие на 2020 г. 
(най-вероятно през май) 
Преди изслушването

Състоянието на 
трансатлантическите 
отношения

Задълбочен 
анализ:

Второ полугодие на 2020 г. 
(най-вероятно средата на септември)

Отношения между 
ЕС и Иран

Задълбочен 
анализ:

Второ полугодие на 2020 г. 
(преди ad hoc за Иран)

Изкуственият 
интелект и 
изменението на 
климата – влияние 
върху 
международните 
отношения

Проучване Второ полугодие на 2020 г.

Всеобхватна 
стратегия на ЕС за 
Африка

Работна група Първо полугодие на 2020 г.
в началото на годината и  
преди посещението на делегацията в 
Етиопия/Судан през април

Постигане на 
стратегически 
суверенитет за ЕС

Семинар Второ полугодие на 2020 г.

В. Правило относно ограничените заседанията на координатори

Председателят припомни за съществуващото споразумение с ЕСВД 
относно формата на заседанията с върховния 
представител/заместник-председател преди и след Съвета по външни 
работи (т.нар. заседания преди СВР и след СВР). 

Координаторите се съгласиха да добавят това правило към Сборник с 
правилата на комисията AFET (съгласно приложение, точка з). 

Г. Промени в политическия състав на комисията AFET 

Като продължение на пленарното гласуване относно размера на 
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комисиите към Парламента след излизането на Обединеното кралство 
от ЕС, председателят информира координаторите за новото 
политическо разпределение на местата в комисията AFET, което ще 
влезе в сила веднага след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. 

Д. Избор на Бюрото на комисията по външни работи (AFET)

Председателят насърчи политическите групи да постигнат съгласие 
относно останалите членове на Бюрото на комисията AFET. 
Координаторите се съгласиха въпросът да бъде включен в дневния ред 
на следващото заседание на координаторите, планирано за 16 март. 

II.РЕШЕНИЯ

А.  Групи за мониторинг и постоянни докладчици

 Координаторите се съгласиха да представят предложение за 
мониторинг и постоянни докладчици за държавите от Южното 
съседство и няколко стратегически партньори/държави с висок 
политически интерес, което би могло да бъде прието на заседанието 
на координаторите на 16 март.

Б. Мандат и състав на работните групи на комисията AFET

 Решение за приемане на мандата на работните групи на комисията 
AFET за Източното партньорство и Южното съседство, както е 
представено в приложенията.

 Делегираните председатели на четирите работни групи на комисията 
AFET са:
– Външни инструменти за финансиране – Давид ЛЕГА (EPP)
– Западни Балкани – Тонино ПИЦУЛА (S&D)
– Източно партньорство – Урмас ПАЕТ (Renew Europe)
– Южно съседство – Салима ЙЕНБУ (Verts/ALE)

В. Решения относно процедурите/назначенията

а. Становища
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1. Насоки за бюджета за 2021 г. – Раздел III
AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)

Водеща:
BUDG

 Решение за назначение на Никос Андрулакис (S&D) за докладчик 
по становище (2 точки).

Г. Доклади по собствена инициатива

 Координаторите се съгласиха да определят приоритетите за 
докладите по собствена инициатива на комисията AFET (до шест), 
така че да могат да бъдат одобрени на заседанието на координаторите 
на 16 март.

Д. Назначаване на членове в специалната комисия относно достъпа 
на ЕП до чувствителна информация в областта на ОВППС

 Решение за назначаване на членове на ЕП в специалната комисия 
съгласно действащата система „д’Онт“: председател определен 
служебно, 2 EPP, 1 S&D и 1 RE (плюс двама заместници: 1 S&D и 1 
Verts/ALE) и да внесат предложението в Председателския съвет.

Е. Наблюдатели на комисията AFET в бордовете на доверителните 
фондове на ЕС 

 Решение за назначаване на представители на AFET в бордовете на 
доверителните фондове на ЕС:
– постоянен докладчик по доверителните фондове (EPP – очаква се 

потвърждение на името) във всички бордове
– доверителен фонд „Мадад“ (сирийски бежанци) – Енгин Ероглу 

(Renew)
– доверителен фонд за Колумбия – Паулу Ранжел (EPP)
– Механизъм на ЕС за бежанците в Турция – Начо Санчес Амор 

(S&D), постоянен докладчик за Турция

Ж.Наблюдатели на комисията AFET в стратегическия съвет на 
Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР)

http://www.europarl.europa.eu/meps/bg/125110
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 Решение за назначаване на Мария Арена (S&D) за наблюдател в 
стратегическия съвет на Европейския фонд за устойчиво развитие.

III. ТОЧКИ ЗА ОБСЪЖДАНЕ

1. Бъдещи отношения с Обединеното кралство

 Решение да се изготви писмо от председателя като принос на 
комисията AFET към резолюцията на групите относно предложения 
мандат за преговори с Обединеното кралство и да се представи за 
одобрение на координаторите на комисията AFET.

2. Пленарни дебати по външни работи

 Координаторите се съгласиха председателят да изрази пред 
президента Сасоли загриженост относно формата на пленарните 
дебати с върховния представител/заместник-председател Борел.

IV. СЪДОКЛАДЧИЦИ

А. DROI
Няма

Б. SEDE

1. Доклади по собствена инициатива 

 Решение за одобряване на становището на подкомисията SEDE 
към доклада по собствена инициатива на комисията IMCO за 
прилагането на Директива 2009/81/ЕО относно обществените 
поръчки в областта на отбраната и сигурността и на Директива 
2009/43/ЕО относно трансфера на свързани с отбраната продукти 
(член 56 от Правилника за дейността на Европейския парламент)

 Председателят информира координаторите за споразумението 
между комисиите (JURI, TRAN, SEDE) относно тяхното 
сътрудничество по докладите за изкуствен интелект.
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V. РАЗНИ ВЪПРОСИ

A. Аd-hoc делегация на комисията AFET на срещата на високо 
равнище за Западните Балкани в Загреб през май

 Координаторите ще бъдат информирани за развитието и отговора 
на хърватското председателство.

Б. Предложение за изготвяне на препоръка до Съвета относно 
отношенията на ЕС с Беларус (член 118 от Правилника за 
дейността)

 Решение за искане на разрешение за изготвяне на препоръка до 
Съвета относно отношенията на ЕС с Беларус (член 118 от 
Правилника за дейността) и за възлагане на този доклад на 
постоянния докладчик за Беларус Петрас Аущревичюс (Renew 
Europe) за 0 точки.

В.  Искане от Verts/ALE за ad hoc делегация на комисията AFET в 
Хонконг 

 Решение за искане на разрешение за ad hoc делегация на 
комисията AFET в Хонконг и за спазване на установените 
дипломатически стандарти (зелена светлина от властите на 
Хонконг)

Г. Искане от групата S&D за ad hoc делегация на комисията AFET 
в Ливан

 Искането ще бъде обсъдено на по-късен етап, след като са 
налични повече елементи.

Д. Следващо заседание

Следващото заседание на координаторите ще се проведе на 16 март 
2020 г., понеделник от 17.30 до 18.30 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 (*)

Michael Gahler (longest serving Member)

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

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Kinga Gál, Andrius Kubilius, David Lega, Vangelis Meimarakis, Francisco José 
Millán Mon, Željana Zovko, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, sAndreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ilhan 
Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel

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

Andrea Bocskor, Andor Deli, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Kris Peeters, Elena Yoncheva, Dragoş Tudorache

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

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

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 (*)

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

EEAS Adamson, Ploder

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
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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

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Golanski

Siil

Hermans

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 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

O’Keeffe

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
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