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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

LIBE_PV(2020)0512_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 12 май 2020 г., 10.00 – 12.00 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието, което се проведе чрез видеоконференция, беше открито на 12 май 2020 г., 
вторник, в 10.15 ч., под председателството на Майте Пагасауртундуа Руис (заместник-
председател).

1. Приемане на дневния ред LIBE_OJ(2020)0512_1

Дневният ред беше приет.

2. Съобщения на председателя 

Езиков профил

Устен превод беше осигурен на следните езици: английски, френски, италиански, 
испански, нидерландски и немски.

Заместник-председателят даде думата на Хуан Фернандо Лопес Агилар, 
председател, за встъпителните бележки.

2.1. Краен срок за внасяне на изменения

Проект на становище на комисията LIBE към законодателния доклад по собствена 
инициатива на комисията IMCO относно „Законодателен акт за цифровите услуги: 
подобряване на функционирането на единния пазар“ (2020/2018(INL) – 
LIBE/9/02297 – член 57 (споделена компетентност), докладчик от LIBE г-н Паул 
ТАНГ (S&D).
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Председателят съобщи, че крайният срок за внасяне на измененията в AT4AM е 
определен за 19 май, 12.00 ч.

2.2. Одобряване на препоръките на координаторите (съгласно член 214 от 
Правилника за дейността) 

а) Комисията одобри препоръките на координаторите, посочени в резултата 
от писмените процедури на координаторите, след отложеното заседание на 
координаторите от 21 април 2020 г., вторник (открито на 22 април, сряда, и 
продължило до 24 април, петък, до края на работния ден).

б) Комисията одобри определянето на следните докладчици:

Становища

 Николаус ФЕСТ (ID) беше определен за докладчик по становището на комисията 
LIBE към доклада на комисията EMPL относно решението на Съвета, 
упълномощаващо държавите членки да ратифицират, в интерес на Европейския 
съюз, Конвенцията относно насилието и тормоза от 2019 г. (№ 190) на 
Международната организация на труда (член 56) – 2020/0011(NLE);

 Анализа ТАРДИНО (ID) беше определена за докладчик по становището на 
комисията LIBE към доклада на комисията IMCO относно последиците от 
изкуствения интелект, интернета на нещата и роботиката за безопасността и 
отговорността (член 56) – предстои да се уточни процедурен номер; 

 Анализа ТАРДИНО (ID) беше определена за докладчик по становището на 
комисията LIBE към незаконодателния доклад по собствена инициатива на 
комисията ITRE относно осигуряване на водеща позиция на Европа в ерата на 
цифровите технологии и подход на ЕС към изкуствения интелект (член 57) – 
предстои да се уточни процедурен номер;

 Луция ДЮРИШ НИКОЛСОНОВА (ECR) беше определена за докладчик по 
становището на комисията LIBE към доклада за изпълнение на комисията EMPL 
относно „Прилагане на Директива 2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна 
рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите с оглед на 
Конвенцията за правата на хората с увреждания“ (член 56) – предстои да се уточни 
процедурен номер;

3. Делегирани актове и актове за изпълнение

3.1 ДЕЛЕГИРАНИ АКТОВЕ: 2 акта

1/ на 7 май 2020 г. Парламентът прие Делегиран регламент (ЕС) …/... на 
Комисията от 7.5.2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за 
допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета 
чрез добавяне на Бахамските острови, Барбадос, Ботсуана, Камбоджа, Гана, 
Ямайка, Мавриций, Монголия, Мианмар/Бирма, Никарагуа, Панама и Зимбабве в 
таблицата под точка I от приложението и заличаване от тази таблица на Босна и 
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Херцеговина, Етиопия, Гвиана, Лаоската народнодемократична република, Шри 
Ланка и Тунис.

Основният акт е Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на 
Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на 
Директива 2005/60/EО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 
2006/70/EО на Комисията.

Водещите комисии са ECON и LIBE.

Всички членове на комисията LIBE бяха уведомени за приемането на този 
делегиран акт по електронната поща на 7 май 2020 г. и чрез информационния 
бюлетин DIA на LIBE от 8 май 2020 г., като вътрешният срок за представяне на 
възражения беше определен за 25 май, 12.00 ч. 

2/ на 8 май 2020 г. Парламентът прие за консултация проекта на делегиран 
регламент (ЕС) 2020/XXXX на Комисията от XXXX за изменение на Регламент 
(ЕС) 2017/1939 на Съвета (Регламента относно Европейската прокуратура) по 
отношение на определянето на категории за оперативни лични данни и категории 
за субекти на данните. 

Основният акт е Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за 
установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска 
прокуратура. 

Всички членове на комисията LIBE бяха уведомени за приемането на този 
делегиран акт чрез информационния бюлетин DIA на LIBE от 8 май 2020 г., като 
Комисията определи 20 май, 12.00 ч., като краен срок за представяне на 
коментари в писмен вид. 

3.2. АКТОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 6 акта

1/ На 6 май 2020 г. Парламентът прие проекта на решение за изпълнение на 
Комисията от XXX, упълномощаващо Кралство Дания да сключва споразумения 
съответно с Гренландия и Фарьорските острови за преводи на средства. 

Основният акт е Регламент (ЕС) 2015/847 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. относно информацията, придружаваща преводите на средства, и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1781/2006.

Всички членове на комисията LIBE бяха уведомени за приемането на този акт 
чрез бюлетина DIA на LIBE от 8 май 2020 г., като вътрешният краен срок за 
представяне на възражения беше определен за 20.5.2020 г., в 12.00 ч.

На 8 май 2020 г. Парламентът получи три проекта на актове за изпълнение на 
Комисията:
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2/ Проект на регламент за изпълнение (ЕС) …/... на Комисията от XXX за 
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 801/2014

2. Проект на регламент за изпълнение (ЕС) …/... на Комисията от XXX за 
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 840/2015

Основният акт е Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на 
полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и 
управлението на кризи.

Всички членове на комисията LIBE бяха уведомени за приемането на тези актове 
за изпълнение чрез бюлетина DIA на LIBE от 8 май 2020 г., като вътрешният 
краен срок за представяне на възражения беше определен за 25.5.2020 г., в 12.00 ч.

3/ на 27 април 2020 г. Парламентът прие проекта на РЕШЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от XXX относно отпускането на средства по 
рамковата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ (2014 – 
2020 г.) и поканите H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.
Основният акт е РЕШЕНИЕ 2013/743/ЕС НА СЪВЕТА от 3 декември 2013 г. за 
създаване на специфичната програма за изпълнение на „Хоризонт 2020“ – 
рамковата програма за научни изследвания и иновации (2014 – 2020 г.) и за отмяна 
на решения 2006/971/EО, 2006/972/EО, 2006/973/EО, 2006/974/EО и 2006/975/EО 

Всички членове на комисията LIBE бяха уведомени за приемането на този акт за 
изпълнение чрез бюлетина DIA на LIBE от 1 май 2020 г., като вътрешният краен 
срок за представяне на възражения беше определен за 11.5.2020 г., в 12.00 ч. 
Нямаше възражения в рамките на този срок. 

На 27 април 2020 г. Парламентът прие 3 проекта на актове за изпълнение на 
Комисията:

4/ РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 28.1.2020 г. за изменение 
на Решение C(2010) 1620 final по отношение на заменянето на Наръчника за 
обработване на заявления за издаване на визи и промяна в издадени визи 
(Наръчник за Визовия кодекс, част I)

5/Проект на решение за изпълнение на Комисията от XXX за изменение на 
Решение за изпълнение C(2014) 2737 final по отношение на списъка на 
придружаващите документи, които трябва да се подадат от кандидатите за виза за 
краткосрочно пребиваване в Обединените арабски емирства.

6/Решение за изпълнение на Комисията от XXX за изменение на Решение за 
изпълнение C(2015) 6940 final по отношение на списъка на придружаващите 
документи, които трябва да се подадат от кандидатите за виза за краткосрочно 
пребиваване в Индия.
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Основният акт е Регламент (ЕО) № 810/2009 на Европейския Парламент и на 
Съвета от 13 юли 2009 г. за създаване на Визов кодекс на Общността.

Всички членове на комисията LIBE бяха уведомени за приемането на тези 
актове за изпълнение чрез бюлетина DIA на LIBE от 1 май 2020 г., като 
вътрешният краен срок за представяне на възражения беше определен за 
11.5.2020 г., в 12.00 ч. Нямаше възражения в рамките на този срок.

3. Контрол по вътрешните граници в Шенгенското пространство

LIBE/9/02889
 Докладване пред комисията от Таня Файон относно дейността на работната 

група на комисията LIBE за контрола по Шенген
 Размяна на мнения с Терезия Грас, държавен секретар по европейските и 

международните въпроси, Министерство на вътрешните работи, хърватско 
председателство

 Размяна на мнения с Моник Париа, генерален директор, ГД „Миграция и 
вътрешни работи“, Европейска комисия

Председателят направи встъпителни бележки.

Ораторите представиха своите изложения.

Следните членове на ЕП взеха думата: Паулу Ранжел, Биргит Зипел, Драгош 
Тудораке, Анализа Тардино, Тинеке Стрик, Асита Канко, Клеър Дейли, Хуан 
Фернандо Лопес Агилар. 

Ораторите отговориха на първата серия от въпроси.

Следните членове на ЕП взеха думата за втората сесия от въпроси: Карло Реслер, 
Петър Витанов, Абир Ал-Сахлани, Патрик Брайер, Чарли Веймерс, Пернандо 
Барена Арса, Владимир Билчик, Изабел Сантуш, Ян-Кристоф Йотен, Хавиер 
Сарсалехос

4. Статистика на Общността за миграцията и международната закрила

LIBE/9/01280
***II 2018/0154(COD) 15300/1/2019 – C9-0102/2020

T8-0359/2019

Докладчик:
Ян-Кристоф Йотен (Renew) PR – PE650.522v02-00

Водеща:
LIBE

 Разглеждане на проект на препоръка за второ четене

Докладчикът представи проекта на препоръка за второ четене.

Следните членове на ЕП взеха думата: Томаш Здеховски, Тинеке Стрик, Ядвига 
Вишневска. 
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Докладчикът направи заключителни бележки.

5. Разни въпроси

6. Следващи заседания

 18 май 2020 г., 10.00 – 12.00 ч. и 14.00 – 16.00 ч. (Брюксел)

Заседанието беше закрито в 12.14 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 (*)

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

Pernando Barrena Arza, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Clare Daly, Lena Düpont, Nicolaus Fest, 
Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, 
Javier Moreno Sánchez, Paulo Rangel, Birgit Sippel, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş Tudorache, Bettina 
Vollath, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos, Michal Šimečka

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

Abir Al-Sahlani, Tanja Fajon, Rasa Juknevičienė, Leopoldo López Gil, Erik Marquardt, Jan-Christoph Oetjen, Karlo Ressler, Isabel 
Santos, Miguel Urbán Crespo, Loránt Vincze, Petar Vitanov, Charlie Weimers, Juan Ignacio Zoido Álvarez

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

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/ 
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