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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE_PV(2020)0109_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 9 януари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в четвъртък, 9 януари 2020 г., в 9.05 ч., под председателството 
на Хуан Фернандо Лопес Агилар (председател).

1. Приемане на дневния ред LIBE_OJ(2020)0109_1

Дневният ред беше приет с промени:
 Точки 10 и 11 от дневния ред бяха отложени.

2. Съобщения на председателя

1. Езиков профил

Председателят обяви, че е осигурен устен превод на всички езици с изключение 
на финландски, латвийски, литовски и ирландски.

2. Одобряване на решенията и препоръките на координаторите (съгласно член 214 
от Правилника за дейността)

Комисията одобри решенията и препоръките на координаторите, посочени в 
докладната записка на координаторите от 9 декември 2019 г.

Комисията одобри следните кандидатури за докладчици:

 Робърт Рос (ECR) беше определен за докладчик по становището на 
комисията LIBE по законодателния доклад по собствена инициатива на 
комисията JURI относно „Регулаторни рамки за етичните аспекти на 
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изкуствения интелект, роботиката и свързаните с тях технологии“
 Робърт Рос (ECR) беше определен за докладчик по становището на 

комисията LIBE по незаконодателния доклад по собствена инициатива 
относно „Изкуствен интелект:  въпроси, свързани с тълкуването и 
прилагането на международното право, доколкото ЕС е засегнат, в 
сферата на употребата за граждански и военни цели“.

3. Делегирани актове и актове за изпълнение

На 16 декември 2019 г. Парламентът получи 4 проекта на актове за изпълнение 
на Комисията:

1. Решение за изменение на Решение за изпълнение на 
Комисията C(2015) 6940 final по отношение на заглавието и списъка на 
придружаващите документи, които трябва да се подадат от кандидатите за виза 
за краткосрочно пребиваване в Мароко.

2. Решение за изпълнение на Комисията и приложение за 
установяване на оперативни инструкции за издаване на визи за морски лица на 
външните граници.

3. Решение за изпълнение на Комисията и приложение за 
установяване на оперативни инструкции за попълване и полагане на визови 
стикери.
Основният акт е Регламент (ЕО) № 810/2009 за създаване на Визов кодекс на 
Общността
и:

4. Приложение към Решение за изпълнение на Комисията за 
определяне на изискванията за ефективност и практическата организация за 
мониторинга на изпълнението на общата визова информационна система (ВИС) 
съгласно член 13, параграф 5 от Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския 
парламент и на Съвета.
Основният акт е Регламент (ЕС) 2019/818 за създаване на рамка за оперативна 
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на 
полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията

Всички членове на комисията LIBE бяха осведомени за получаването на тези 
актове за изпълнение чрез бюлетинa LIBE DIA от 20 декември 2019 г. и като 
вътрешен краен срок за представяне на възражения беше определен 6 януари 
2020 г. в 12.00 ч.  
В рамките на този срок не бяха получени възражения. 

На 17 декември 2019 г. Парламентът получи три проекта на актове за 
изпълнение на Комисията:

1. Решение за изпълнение на Комисията и приложение относно 
техническите правила за създаване на връзки между данни от различни 
информационни системи на ЕС

2. Решение за изпълнение на Комисията за определяне на 
техническата процедура за европейски портал за търсене (ЕПТ) за търсене в 
информационните системи на ЕС, данните на Европол и базите данни на 
Интерпол и формата на отговорите на ЕПТ в съответствие с член 9, параграф 7 
от Регламент (ЕС) 2019/817 на Европейския парламент и на Съвета.
Основният акт е Регламент (ЕС) 2019/817 за създаване на рамка за оперативна 
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съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на границите 
и визите
и:

3. Решение за изпълнение на Комисията и приложение за 
установяване на технически параметри на профилите на потребителите на 
европейския портал за търсене (ЕПТ).
Основният акт е Регламент (ЕС) 2019/818 за създаване на рамка за оперативна 
съвместимост между информационните системи на ЕС в областта на 
полицейското и съдебното сътрудничество, убежището и миграцията.

Всички членове на комисията LIBE бяха осведомени за получаването на тези 
актове за изпълнение чрез бюлетинa LIBE DIA от 20 декември 2019 г. и като 
вътрешен краен срок за представяне на възражения беше определен 7 януари 
2020 г., в 12.00 ч.  
В рамките на този срок не бяха получени възражения. 

3. Одобряване на протоколите от заседанията

 12 септември 2019 г. PV – PE641.402v02-00
 24 септември 2019 г. PV – PE642.856v01-00
 14 октомври 2019 г. PV – PE644.857v01-00
 21 октомври 2019 г. PV – PE642.954v01-00
 11 – 12 ноември 2019 г. PV – PE643.183v02-00

Протоколите от 12 септември 2019 г., 24 септември 2019 г., 14 октомври 2019 г., 
21 октомври 2019 г. и 11 – 12 ноември 2019 г. бяха одобрени.

Общо разискване

4. Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Черна гора за 
статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в Черна гора

LIBE/9/00424
*** 2019/0043(NLE) 06847/2019 – C9-0138/2019

 Докладчик:
Бетина Волат (S&D) PR – PE643.227v01-00

  Водеща: LIBE

 Подпомагаща:
AFET – Решение: без становище

5. Сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Сърбия 
за статуса на действията, провеждани от Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в Република Сърбия

LIBE/9/00403
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***2018/0409(NLE) 15581/2018 – C9-0180/2019
Докладчик: Бетина Волат (S&D)                              PR – PE643.171v02-00
  
Водеща: LIBE
Подпомагаща:
  AFET 

– 
Решение: без становище

 Разглеждане на проектите на доклади

Бетина Волат представи проектите на доклади. 

Следните членове на ЕП взеха думата: Роберта Мецола, Михал Шимечка, Тинеке 
Стрик (от името на Ромео Франц), Никола Прокачини, Малин Бьорк.

Оливър Зайфарт, заместник-началник на отдел, ГД „Миграция и вътрешни 
работи“, Европейска комисия, взе думата.

Бетина Волат направи заключителни бележки.

6. Въпрос с искане за писмен отговор до Комисията от 18 септември 2019 г. 
относно незаконното използване на базата данни на Шенгенската 
информационна система от органите на Обединеното кралство, внесен от 
няколко членове на групата Renew (E-002611/2019)
LIBE/9/02201
 Изложение на Комисията

Марк Сюлон, началник на отдел, ГД „Миграция и вътрешни работи“, Европейска 
комисия, взе думата.

Следните членове на ЕП взеха думата: София ин 'т Велд, Клеър Дейли, Биргит 
Зипел, Патрик Брайер.

Марк Сюлон отговори на повдигнатите въпроси.

7. Командировка до Европейския център за мониторинг на наркотици и 
наркомании (EMCDDA), Лисабон (Португалия), 30 – 31 октомври 2019 г.
LIBE/9/02202
 Представяне на проект на доклад за командировката

Катерина Киничи представи проекта на доклад за командировката.

Следните членове на ЕП взеха думата: Силвия Спурек, Констандинос Арванитис.

8. Ad hoc делегация на комисията LIBE в Малта, 2 – 4 декември 2019 г.
LIBE/9/02152

CR – PE644.996v01-00
 Представяне на проект на доклад за командировката

София ин 'т Велд представи проекта на доклад за командировката.
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Следните членове на ЕП взеха думата: Роберта Мецола, Биргит Зипел, Асита 
Канко, Констандинос Арванитис, Силвия Спурек.

Представителят на Комисията взе думата.

Председателят закри обсъждането на точката.

Заседанието беше преустановено в 10.36 ч. и възобновено в 11.00 ч.

9. Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ: трети годишен 
съвместен преглед
LIBE/9/02203
 Изложение на Комисията
 Изложение на Европейския комитет по защита на данните 

Бруно Дженкарели, ГД „Правосъдие“, Европейска комисия, направи 
представяне.

Лиза-Мари Ланге, германски орган за защита на данните на провинция Хесен, и 
Франсоа Пелегрини, френски орган за защита на данните, направиха представяне.

Следните членове на ЕП взеха думата: Биргит Зипел, София ин 'т Велд, Аксел 
Фос, Мориц Кьорнер, Патрик Брайер, Клеър Дейли.

Ораторите отговориха на поставените въпроси.

Общо разискване

10. Определяне на условията за достъп до другите информационни системи на 
ЕС и изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС) 2018/xxx [ECRIS-
TCN]

LIBE/9/00415
***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Докладчик:
Йерун Ленарс (PPE)

Водеща:
LIBE

Подпомагаща:
AFET – Решение: без становище
TRAN

11 Определяне на условията за достъп до други информационни системи на 
ЕС за целите на Европейска система за информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS) и изменение на Регламент (EС) 2018/1240, 
Регламент (EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС)2018/1861

LIBE/9/00412
***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-0024/2019
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Докладчик:
Йерун Ленарс (PPE)

Водеща:
LIBE

Подпомагаща:
AFET – Решение: без становище
TRAN

Точки 10 и 11 бяха отложени.

12 Разни въпроси

13. Следващи заседания
 13 януари 2020 г., 19.00 – 22.00 ч. (Страсбург)
 20 януари 2020 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)
 21 януари 2020 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 12.27 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 (*)

Juan Fernando López Aguilar (P), Maite Pagazaurtundúa (1VP)

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

Vasile Blaga, Lena Düpont, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Tomas Tobé, Javier Zarzalejos, Caterina 
Chinnici, Tudor Ciuhodaru, Sylvie Guillaume, Marina Kaljurand, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Elena 
Yoncheva, Sophia in 't Veld, Moritz Körner, Magid Magid, Tineke Strik, Nicolaus Fest, Peter Kofod, Assita Kanko, Nicola Procaccini, 
Konstantinos Arvanitis, Clare Daly, Evin Incir, Alice Kuhnke, Michal Šimečka, Dragoş Tudorache, Tom Vandendriessche, Bettina 
Vollath

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

Kris Peeters, Loránt Vincze, Axel Voss, Ondřej Kovařík, Jan-Christoph Oetjen, Robert Roos, Charlie Weimers, Malin Björk, Bartosz 
Arłukowicz, Patrick Breyer, Delara Burkhardt, Beata Kempa, Juan Ignacio Zoido Álvarez

209 (7)

Karol Karski

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 (*)

Olivier Seiffarth (DG HOME), Marc Sulon (DG HOME), Edith Hofer (DG HOME), Verle Claerhout (DG HOME), Olga Leszczynska-
Vargin (DG HOME), Constance Trepanier (DG HOME), Bruno Gencarelli (DG JUST), Aristotelis Gavriliadis (DG JUST), Edina 
Varkoly (SG)

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

EU LISA

EDPB Germany

EDPB France

Desislava Nimkova

Lisa-Marie Lange

François Pellegrini

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

Evangelia Mitsopoulou, Martina Nemcova, Claudia Rubach

Shane Murphy, Matilda Sisättö

Emilie Tafanel

Aleksejs Dimitrovs, Ralph Bendrath

Elena Colferai, Paul Moynan

Javier Nieto Perez, Joanna Rejdych

Michele Simonato, Sahar Nasiri

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

David Chico Zamanillo

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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