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ЛЕГЕНДА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СИМВОЛИ

* процедура на консултация
*** процедура на одобрение
*** I обикновена законодателна процедура, първо четене
***II обикновена законодателна процедура, второ четене
***III обикновена законодателна процедура, трето четене
(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено от проекта на акт.)

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА КОМИСИИТЕ

AFET Комисия по външни работи
DEVE Комисия по развитие
INTA Комисия по международна търговия
BUDG Комисия по бюджети
CONT Комисия по бюджетен контрол
ECON Комисия по икономически и парични въпроси
EMPL Комисия по заетост и социални въпроси
ENVI Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
ITRE Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
IMCO Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите
TRAN Комисия по транспорт и туризъм
REGI Комисия по регионално развитие
AGRI Комисия по земеделие и развитие на селските райони
PECH Комисия по рибно стопанство
CULT Комисия по култура и образование
JURI Комисия по правни въпроси
LIBE Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
AFCO Комисия по конституционни въпроси
FEMM Комисия по правата на жените и равенството между половете
PETI Комисия по петиции

DROI Подкомисия по правата на човека
SEDE Подкомисия по сигурност и отбрана

СЪКРАЩЕНИЯ НА НАИМЕНОВАНИЯТА НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ГРУПИ

РРЕ Група на Европейската народна партия 
S&D Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския

парламент
Renew Група „Renew Europe“
ID Група „Идентичност и демокрация“    
Verts/ALE  Група на Зелените/Европейски свободен алианс 
ECR Група на Европейските консерватори и реформисти 
GUE/NGL Група на Европейската обединена левица – Северна зелена левица 
NI Независими членове
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ПРОТОКОЛ 

 ПЕТЪК 15 МАЙ 2020 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието
Заседанието беше открито в 9.32 ч.

2. Позиция на Съвета на първо четене
Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за
дейността, че е получил от страна на Съвета следната позиция, придружена от
мотивите за нейното приемане, както и позицията на Комисията относно: 

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на рамка за улесняване на устойчивите инвестиции и за
изменение на Регламент (ЕС) 2019/2088 — Приета от Съвета на 15 април 2020 г.
(05639/2/2020 - C9-0132/2020 – 2018/0178(COD)) - (02023/2020 - COM(2020)0155)
Разглеждане в комисия: водещи: ECON, ENVI

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да приеме своята позиция, започва
да тече от утре, 16 май 2020 г.

3. Първо гласуване
Парламентът е приканен да пристъпи към гласуване по:

—     съвместно подписаното предложение за резолюция: Нова МФР, собствени ресурси и
план за възстановяване (B9-0158/2020)

и измененията по досиетата на следните неотложни процедури:

— Макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и
съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 ***I [COM
(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - комисия по международна търговия;

— Временни мерки относно извършването на въздухоплавателни услуги ***I [COM(2020)
0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - комисия по транспорт и туризъм;

— Временни мерки относно валидността на удостоверения и свидетелства (омнибус) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - комисия по транспорт и туризъм;

— Такси за ползване на пристанищната инфраструктура ***I [COM(2020)0177 - C9-
0123/2020- 2020/0067(COD)] - комисия по транспорт и туризъм;
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— Четвърти железопътен пакет: удължаване на периода на транспониране ***I [COM
(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - комисия по транспорт и туризъм.

Гласуването ще бъде продължи до 10.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.
Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 13.15 ч.

4. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от
Правилника за дейността) (предприети действия)
Председателят обяви, че е получил от групата Verts/ALE и няколко членове на ЕП, в
съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността, искане за поставянето на
гласуване в Парламента на решението на комисия AGRI за започване на
междуинституционални преговори, съобщено на заседанието в сряда, 13 май 2020 г. (точка 8
от протокола от 13.5.2020 г.).

Гласуването ще се проведе днес, петък, 15 май 2020 г., от 14.15 до 15.30 ч. 

Председателят обяви, че не е получил искане от членове на ЕП или политическа(-и) група
(-и), достигащи поне средния праг, относно решението на комисията PECH за започване на
междуинституционални преговори, съобщено на заседанието в сряда, 13 май 2020 г. (точка 8
от протокола от 13.5.2020 г.).

Следователно комисията PECH може да започне преговорите след изтичането на срока,
посочен в член 71, параграф 2 от Правилника за дейността.

Изказа се Bas Eickhout.

(Заседанието беше прекъснато в 9.38 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

5. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 13.22 ч.

6. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от окончателното гласуване по съвместно подписаното
предложение за резолюция B9-0158/2020 и от гласуването по измененията към досиетата по
неотложните процедури (точка 3 от протокола от 15.5.2020 г.).

Нова МФР, собствени ресурси и план за възстановяване (B9-0158/2020)

(Необходимо е обикновено мнозинство)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P9_TA-PROV(2020)0124)
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(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 68)

(Предложенията за резолюции B9-0156/2020 и B9-0157/2020 отпадат.)

Макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и
съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 ***I - [COM
(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - комисия по международна търговия

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 69)

Временни мерки относно извършването на въздухоплавателни услуги ***I - [COM(2020)0178
- C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - комисия по транспорт и туризъм

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 70)

Временни мерки относно валидността на удостоверения и свидетелства (омнибус) ***I -
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- комисия по транспорт и туризъм

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 71)

Такси за ползване на пристанищната инфраструктура ***I - [COM(2020)0177 - C9-0123/2020-
2020/0067(COD)]- комисия по транспорт и туризъм

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 72)

Четвърти железопътен пакет: удължаване на периода на транспониране ***I - [COM(2020)
0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- комисия по транспорт и туризъм

ИЗМЕНЕНИЯ

Виж: Приети текстове (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 73)

(Заседанието е прекъснато в 13.26 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
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Заместник-председател

7. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 14.15 ч.

8. Второ гласуване
Парламентът е приканен да пристъпи съм гласуване на решението на комисията AGRI да
започне междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за
регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на някои преходни
разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ)
през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) №
1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното разпределение за 2021 г., както и на
регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС) № 1307/2013 по отношение на
ресурсите и на прилагането им през 2021 г. (COM(2019)0581 – C9-0162/2019 – 2019/0254
(COD)). Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020) (точка 8 от протокола от 13.5.2020 г и
точка 4 от протокола от 15.5.2020 г.).

Изказа се Norbert Lins.

Парламентът е приканен да пристъпи към окончателното гласуване по следните неотложни
процедури, решенията за които бяха взети в сряда, 13 май 2020 г.  (точка 17 от протокола
от 13.5.2020 г):

— Макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и
съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 ***I [COM
(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - комисия INTA;

— Временни мерки относно извършването на въздухоплавателни услуги ***I [COM(2020)
0178 - C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - комисия TRAN;

— Временни мерки относно валидността на удостоверения и свидетелства (омнибус) ***I
[COM(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)] - комисия TRAN;

— Такси за ползване на пристанищната инфраструктура ***I [COM(2020)0177 - C9-
0123/2020- 2020/0067(COD)] - комисия TRAN;

— Четвърти железопътен пакет: удължаване на периода на транспониране ***I [COM
(2020)0179 - C9-0125/2020- 2020/0071(COD)] - комисия TRAN.

Гласуването ще продължи до 15.30 ч.

Пристъпи се към гласуване.
Резултатите от гласуването ще бъдат обявени в 17.30 ч.

(Заседанието е прекъснато в 14.19 ч.)

9. Възобновяване на заседанието
Заседанието беше възобновено в 17.30 ч.
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10. Състав на комисиите и делегациите
Председателят получи от групата Renew следното решение за промяна на състава на
комисиите и делегациите:

комисия PETI: Monica Semedo и Andrus Ansip

Това решение влиза в сила днес.

11. Обявяване на резултатите от гласуването
Председателят прочете резултатите от гласуването на:

Макрофинансова помощ на партньорите, обхванати от политиките за разширяване и
съседство, в контекста на кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 ***I [COM
(2020)0163 - C9-0119/2020- 2020/0065(COD)] - комисия по международна търговия

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA-PROV(2020)0125)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 69)

Така първото четене от Парламента приключва.

Временни мерки относно извършването на въздухоплавателни услуги ***I [COM(2020)0178 -
C9-0124/2020- 2020/0069(COD)] - комисия по транспорт и туризъм

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA-PROV(2020)0126)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 70)

Така първото четене от Парламента приключва.

Временни мерки относно валидността на удостоверения и свидетелства (омнибус) ***I [COM
(2020)0176 - C9-0126/2020- 2020/0068(COD)]- комисия по транспорт и туризъм

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA-PROV(2020)0127)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 71)

Така първото четене от Парламента приключва.

Такси за ползване на пристанищната инфраструктура ***I [COM(2020)0177 - C9-0123/2020-
2020/0067(COD)]- комисия по транспорт и туризъм

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA-PROV(2020)0128)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 72)
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Така първото четене от Парламента приключва.

Четвърти железопътен пакет: удължаване на периода на транспониране ***I [COM(2020)0179
- C9-0125/2020- 2020/0071(COD)]- комисия по транспорт и туризъм

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

Одобрява се (P9_TA-PROV(2020)0129)
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 73)

Така първото четене от Парламента приключва.

Решение на комисия AGRI за започване на междуинституционални преговори въз основа на
доклада относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на някои преходни разпоредби във връзка с подпомагането от Европейския
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) през 2021 г. и за изменение на регламенти (ЕС) №
228/2013, (ЕС) № 229/2013 и (ЕС) № 1308/2013 по отношение на ресурсите и тяхното
разпределение за 2021 г., както и на регламенти (ЕС) № 1305/2013, (ЕС) № 1306/2013 и (ЕС)
№ 1307/2013 по отношение на ресурсите и на прилагането им през 2021 г. (COM(2019)0581 –
C9-0162/2019 – 2019/0254(COD)). Докладчик: Elsi Katainen (A9-0101/2020) ***I

(Необходимо е обикновено мнозинство)

РЕШЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПРЕГОВОРИ

Одобрява се
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 13, 14 и 15 май
2020 г., точка 74)

12. Обяснения на вот
Писмени обяснения на вот: 

Съгласно член 194 от Правилника за дейността писмените обяснения на вот се публикуват на
страниците, запазени за членовете на ЕП на интернет сайта на Парламента.
По изключение ще се приемат обяснения на вот от максимум 400 думи.

13. Поправки на вот и намерения за гласуване
Поправките на вот и намеренията за гласуване се включват в документа „Резултати от
поименните гласувания“, който е приложен към протокола от заседанието и се намира на
интернет сайта на Парламента. Те се публикуват единствено за сведение и с нищо не
променят резултата от гласуването, обявен в пленарната зала.

Документът се актуализира редовно за максимален период от две седмици след месечната
парламентарна сесия.

След изтичането на този срок достъпът до списъка с поправките на вот и намеренията за
гласуване се преустановява с оглед на неговия превод и публикуване в Официален вестник на
ЕС.
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14. Внесени документи

Внесени са следните документи:

- Проект за коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2020 г.: вписване на излишъка от
финансовата 2019 година — Позиция на Съвета от 6 май 2020 г. (07764/2020 - C9-0131/2020 –
2020/2061(BUD))
Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за директива на Съвета за изменение на Директива 2011/16/ЕС във връзка с
неотложната нужда от отлагане на някои срокове за подаване и обмен на информация в
областта на данъчното облагане поради пандемията от COVID-19 (COM(2020)0197 – C9-
0134/2020 – 2020/0081(CNS))
Разглеждане в комисия: водеща : ECON

15. Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива 
Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за
дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 2 април 2020 г.)

комисии BUDG, ECON

- План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт (2020/2058
(INI)) 
(подпомагащи: ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)

16. Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за
дейността)
комисия ECON

- Създаване на Фонда за справедлив преход (COM(2020)0022 - C9-0007/2020 - 2020/0006
(COD))
Разглеждане в комисия: водеща: REGI
подпомагащи: BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, TRAN, AGRI

17. Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 2 април 2020 г.)

комисии BUDG, ECON

- План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт (2020/2058
(INI)) 
(подпомагащи: ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)
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18. Решения за прилагане на процедурата на съвместни заседания
на комисии (член 58 от Правилника за дейността)
(Съгласно решение на Председателския съвет от 2 април 2020 г.) 

комисии BUDG, ECON

- План за инвестиции за устойчива Европа - Как да се финансира Зеленият пакт (2020/2058
(INI)) 
(подпомагащи: ENVI (член 57 от Правилника за дейността), ITRE, TRAN, AGRI, CULT)

19. Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия
и предаване на приетите текстове
Протоколът от настоящото заседание и протоколите от заседанията на 13 и 14 май 2020 г. ще
бъдат предложени на Парламента за одобрение в началото на следващата сесия. 

Със съгласието на Парламента текстовете, приети по време на настоящата сесия, ще бъдат
предадени на получателите им.

20. График на следващите заседания
Следващите заседания ще се състоят на 17 юни 2020 г. и 18 юни 2020 г.

21. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 17.34 ч.

22. Прекъсване на сесията
Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Генерален секретар Председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

15.5.2020

Присъстващи:

Adinolfi Isabella, Anderson Christine, Andresen Rasmus, Angel Marc, Ansip Andrus, Aubry Manon,
Balt  Marek  Paweł,  Băsescu  Traian,  Basso  Alessandra,  Beck  Gunnar,  Beghin  Tiziana,  Benifei
Brando, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Bischoff Gabriele, Bizzotto Mara, Borchia Paolo, Botoş
Vlad-Marius,  Breyer  Patrick,  Brudziński  Joachim  Stanisław,  Buchheit  Markus,  Campomenosi
Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Castaldo Fabio Massimo, Cavazzini Anna, Ceccardi Susanna,
Chahim Mohammed, Chastel Olivier, Comín i Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio,
Czarnecki  Ryszard,  Dalunde  Jakop  G.,  Danti  Nicola,  De  Meo  Salvatore,  Delbos-Corfield
Gwendoline,  Deli  Andor,  Donato  Francesca,  Dorfmann  Herbert,  Düpont  Lena,  Durá  Ferrandis
Estrella, Durand Pascal, Джамбазки Ангел, Eickhout Bas, Eppink Derk Jan, Ertug Ismail, Ferber
Markus,  Fernández  Jonás,  Ferrandino  Giuseppe,  Ferrara  Laura,  Fidanza  Carlo,  Freund  Daniel,
Gahler Michael, Gancia Gianna, García Muñoz Isabel, Geuking Helmut, Giarrusso Dino, Gieseke
Jens, González Pons Esteban, Griset Catherine, Hahn Svenja, Hansen Christophe, Herbst Niclas,
Hohlmeier Monika, Holmgren Pär, Христов Иво, Hübner Danuta Maria, Juvin Herve, Karleskind
Pierre, Kefalogiannis Manolis, Kempa Beata, Kohut Łukasz, Konstantinou Athanasios, Kopcińska
Joanna,  Körner  Moritz,  Kountoura Elena,  Kovařík Ondřej,  Ковачев Андрей,  Krah Maximilian,
Krehl Constanze, Kuhnke Alice, Kuźmiuk Zbigniew, Larrouturou Pierre, Lenaers Jeroen, Lexmann
Miriam,  Lins  Norbert,  López  Javi,  López-Istúriz  White  Antonio,  Manders  Antonius,  Mariani
Thierry,  Marquardt  Erik,  Marques  Pedro,  Martusciello  Fulvio,  Matias  Marisa,  Mayer  Georg,
Mazurek Beata, Metsola Roberta, Montserrat Dolors, Moreno Sánchez Javier, Moretti Alessandra,
Możdżanowska Andżelika Anna, Mureşan Siegfried, Neumann Hannah, Niebler Angelika, Oetjen
Jan-Christoph, Omarjee Younous, Paet Urmas, Pagazaurtundúa Maite, Pedicini Piernicola, Pelletier
Anne-Sophie,  Pereira Lídia, Picierno Pina,  Picula Tonino, Pîslaru Dragoș, Ponsatí  Obiols Clara,
Poręba Tomasz Piotr, Procaccini Nicola, Rafalska Elżbieta, Regner Evelyn, Ries Frédérique, Rinaldi
Antonio Maria, Riquet Dominique, Rónai Sándor, Rookmaker Dorien, Roos Robert, Ruiz Devesa
Domènec,  Rzońca  Bogdan,  Salini  Massimiliano,  Sánchez  Amor  Nacho,  Sardone  Silvia,
Schaldemose Christel, Schulze Sven, Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Semsrott Nico, Silva Pereira
Pedro, Skyttedal Sara, Sofo Vincenzo, Solís Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Ştefănuță
Nicolae,  Stegrud  Jessica,  Szydło  Beata,  Tardino  Annalisa,  Terras  Riho,  Tobiszowski  Grzegorz,
Toom Yana, Torvalds Nils, Tovaglieri Isabella, Tudorache Dragoş, Ušakovs Nils, Vandendriessche
Tom, Vautmans Hilde, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Waitz Thomas, Wallace Mick,
Waszczykowski Witold Jan, Weimers Charlie, Wieland Rainer, Wiseler-Lima Isabel, Wiśniewska
Jadwiga,  Wölken  Tiemo,  Йончева  Елена,  Zacharopoulou  Chrysoula,  Zalewska  Anna,  Zoido
Álvarez Juan Ignacio

Извинени:

Al-Sahlani Abir, Maldeikienė Aušra, Søgaard-Lidell Linea, Thun und Hohenstein Róża
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⁂

Във връзка с пандемията от COVID-19 беше въведена система за дистанционно гласуване
(вж. Решение на Бюрото от 20 март 2020 г. за допълнение на неговото решение от 3 май 2004
г. относно Правилника относно гласуването). Имената на участвалите в гласуването членове
на  ЕП  са  посочени  в  документа  „Резултати  от  поименните  гласувания“,  приложен  към
настоящия протокол от заседанието и на разположение на интернет сайта на Парламента. 
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