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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по правни въпроси

JURI_PV(2019)0724_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 24 юли 2019 г., 9.00 – 12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в сряда, 24 юли 2019 г., в 9.07 ч., под председателството на 
Луси Нетсинга (председател).

24 юли 2019 г., 9.00 – 10.30 ч.

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

* * *

24 юли 2019 г., 10.30 – 10.35 ч.

Заседанието продължи при закрити врати.

2. Приемане на дневния ред
Решение: Проектът на дневен ред беше приет със следните изменения, 

предложени в проекта на дневен ред: 

– точка 6 беше отложена.

24 юли 2019 г., 10.35 – 11.45 ч.

При закрити врати

3. Проверка на пълномощията и продължителност на мандата (членове 3 и 4)

Комисията провери с 20 гласа „за“, 0 „против“ и 1 „въздържал се“ пълномощията на: 
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i) г-н Ханес ХАНСО да замени г-н Ивари ПАДАР, считано от 4 април 2019 г.; 

ii) г-н Пабло АРИАС ЕЧЕВЕРИЯ да замени г-жа Тереса ХИМЕНЕС-БЕСЕРИЛ 
БАРИО, считано от 21 май 2019 г.; 

и в двата случая до края на последния законодателен мандат в 10.00 ч. на 2 юли 2019 г. 

4. Съдебни спорове, засягащи Парламента (член 149)

- Комисията по правни въпроси (JURI) прие с 20 гласа „за“, 0 „против “ и 0 
„въздържал се“ препоръка, Парламентът да встъпи по дело С-389/19 Р Комисия 
срещу Швеция – Жалба срещу решението, постановено от Общия съд от 7 март 
2019 г. по дело Т-837/16 – Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. (Регламент REACH) – 
Разрешаване за вещества, пораждащи сериозно безпокойство – боя от оловен 
хромат - Решение за изпълнение на Комисията С (2016) 5644 от 7 септември 
2016 г. - Възможно участие на Европейския парламент в процедурата за 
обжалване (докладчик:  Жофроа Дидие);

- Комисията прие с 16 гласа „за“, 3 „против “ и 2 „въздържал се“ препоръка 
Парламентът да не се намесва по дело С-389/19 Р-R Комисия срещу Швеция – 
поискани временни мерки, във връзка с текущата процедура на обжалване дело 
С-389/19 Р срещу решението на Общия съд от 7 март 2019 г. по дело Т-837/16 
(докладчик:  Жофроа Дидие);

- Комисията прие с 20 гласа „за“, 0 „против “ и 0 „въздържал се“ препоръка 
Парламентът да встъпи по дело T-315/19, XY срещу Комисията – възражение за 
незаконосъобразност на член 20 от Приложение VIII от Правилника за 
персонала – възможна намеса на Европейския парламент;

- Комисията прие с 20 гласа „за“, 1 „против “ и 2 „въздържал се“ препоръка 
Парламентът да не се намесва по дело T-279/19, Фронт Полисарио срещу Съвета 
– Решение на Съвета (ЕС) 2019/217, относно сключването на Споразумение 
между Европейския съюз и Мароко за изменение на протоколи № 1 и № 4 към 
споразумението за асоцииране ЕС – Мароко – възможна намеса на Европейския 
парламент;

- Комисията прие с 22 гласа „за“, 0 „против “ и 1 „въздържал се“ препоръка 
Парламентът да представи забележки по дело C-361/19 De Ruiter – 
преюдициално запитване – член 99, параграф 1, от Регламент 1306/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета – Обща селскостопанска политика – 
възможно представяне на забележки от Европейския парламент.

Изказаха се: Луси Нетсинга (председател), Жофроа Дидие (докладчик), Лара Волтерс 
(S&D), Патрик Брайер (Verts/ALE), Карен Мелкиор (Renew Europe), Сергей Лагодински 
(Verts/ALE) и Правната служба.

* * *
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24 юли 2019 г., 11.45 – 12.30 ч.

Заседанието продължи като публично заседание.

5. Съобщения на председателя

На заседанието си от 24 юли 2019 г. координаторите решиха:

- да изготвят писмо до Съвета на председателите на комисии относно 
разглеждането на декларацията за финансови интереси на кандидатите за 
членове на Комисията Кадри Симсън и Йоан Мирча Пашку, посочвайки, че тъй 
като на кандидатите за членове на Комисията не са били разпределени 
портфейли, комисията JURI не е в състояние да вземe решение относно 
конфликта на интереси.  Това писмо ще бъде обсъдено от координаторите на 
тяхното заседание на 3 септември 2019 г., с оглед заемането на позицията на 
Съветa на председателите на комисии; 

- да разпределят точки на политическите групи и да не разпределят точки на 
независимите членове;  въпреки това, независимите членове могат да изразят 
желанието си да станат докладчик и решението за това да бъде взето ad hoc от 
координаторите; 

- да препоръчат да се даде мандат на председателя на комисията на заседанието 
на 24 юли 2019 г. за внасяне на бюджетни изменения, относно Съда на ЕС, от 
името на комисия по правни въпроси; 

- да поканят на заседанието на 3 септември 2019 г. избраните кандидати за поста 
заместник изпълнителен директор на Службата на Европейския съюз за 
интелектуална собственост (EUIPO), за да направят изявление пред комисията 
по правни въпроси, преди Съвета да назначи успешния кандидат;   

- да предадат на председателя на Парламента списък на незавършените дела, 
които желае да бъдат потвърдени в деветия парламентарен мандат; 

- да назначи Ибан Гарсия дел Бланко (S&D) за докладчик по искането за снемане 
на имунитета на Жузе Мануел Фернандеш (PPЕ, Португалия);

- да одобрят предложението за календар на заседанията на комисията по правни 
въпроси за 2020 г.; 

- да поискат разрешение за организиране на изслушване/конференция относно 
трансграничните искове за реституция на произведения на изкуството и 
предмети с културна стойност, заграбени по време на въоръжени конфликти, на 
заседанието на комисията JURI на 3 декември 2019 г. и да поканят други 
съответни комисии да участват в това изслушване;

- да поканят Европейската комисията да представи на комисията JURI следните 
съобщения на едно от предстоящите заседания: 
-  „По-добро регулиране: преглед и запазване на ангажимента ни“; 
-  „Принципите на субсидиарност и пропорционалност:  засилване на 

тяхната роля в изготвянето на политиките на ЕС“;
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-  „Мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз, 
Годишен доклад за 2018 г.“;

-  „Допълнително укрепване на принципите на правовата държава в 
рамките на Съюза“;

– да поканят представител на експертната група на високо равнище по въпросите на 
изкуствения интелект да представи доклада, относно етичните насоки за надежден 
изкуствен интелект; 

- да поискат разрешение за следните доклади по собствена инициатива:
- Годишни доклади за 2017 – 2018 г. относно субсидиарност и 
пропорционалност
- „Мониторинг върху прилагането на правото на Европейския съюз, 
Годишен доклад за 2017 и 2018 г.“;

- да се пристъпят към актуализиране на Бюлетин 0011/2016 на комисията JURI 
Принципи относно случаи, свързани с имунитета, и насоки на комисията по 
правни въпроси за прилагането на член 141 след преразглеждане на Правилника 
за дейността;

- да използват писмена процедура, която да бъде формулирана по време на 
лятната почивка, във връзка с парламентарно решение, относно ускоряване на 
процесуалните действия, които се очаква да бъдат отнесени до комисията JURI 
до края на юли 2019 г.  

Поправки (член 241)

6. Действие на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския 
акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и 
географските указания
***I 2018/0189(COD) COM(2018)0365 – C8-0383/2018

• Разглеждане на поправка отложено.

7. Защита на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза
***I 2018/0106(COD) COM(2018)0218 – C8-0159/2018

Разглеждане на поправка: комисията JURI разгледа поправката и реши да я 
внесе на пленарно заседание.  

*** Време за гласуване ***

8. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 г. — всички 
раздели

2019/2028(BUD)

Водеща:
BUDG

Гласуване на мандат за председателя като докладчик: комисията JURI прие с 20 
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гласа „за“, 1 „против “ и 2 „въздържал се“ мандатът на докладчика на общия 
бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 г. – всички раздели. 

*** Край на гласуването ***

9. Разни въпроси

10. Следващи заседания
 3 септември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 11.28 ч.
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Резултати от поименните гласувания

Съдържание

1. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели 
2019/2028(BUD)  докладчик Луси Нетсинга (гласуване на мандат за докладчика)...........7

1.1. Окончателно гласуване ..........................................................................................7

Легенда на използваните знаци:
+ : за
- : против
0 : въздържал се
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1. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели 
2019/2028(BUD)  докладчик Луси Нетсинга (гласуване на мандат за докладчика)

1.1. Окончателно гласуване

20 +
ECR Raffaele Stancanelli

GUE/NGL Manon Aubry

NI Sabrina Pignedoli

PPE Geoffroy Didier, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Marion Walsmann, Michaela Šojdrová

RENEW Karen Melchior, Lucy Nethsingha, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

S&D Ibán Garcia Del Blanco, Jackie Jones, Franco Roberti, Lara Wolters, Tiemo Wölken

VERTS/ALE Patrick Breyer, Sergey Lagodinsky

1 -
ID Gilles Lebreton

2 0
NI Mislav Kolakušić, Lefteris Nikolaou-Alavanos

Поправки на вот и намерения за гласуване

+

-

0
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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/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lucy Nethsingha, Sergey Lagodinsky, Marion Walsmann, Ibán Garcia Del Blanco, Raffaele Stancanelli

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

Manon Aubry, Patrick Breyer, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Jackie Jones, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, 
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Liesje Schreinemacher, József Szájer, Stéphane Séjourné, Axel Voss, 
Lara Wolters, Tiemo Wölken

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

Pascal Durand, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Marie Toussaint

209 (7)

Michaela Šojdrová

216 (3)

56 (8) (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/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/Föredragningslista punkt)
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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(wo)man/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/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/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
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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/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο 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

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
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