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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 
FISC Подкомисия по данъчните въпроси

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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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

СЕСИЯ 2020 - 2021 

Заседания от 14 до 18 декември 2020 г.

БРЮКСЕЛ 

ПРОТОКОЛ

ПОНЕДЕЛНИК 14 ДЕКЕМВРИ 2020 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: David Maria SASSOLI
Председател

1. Възобновяване на сесията
Сесията, прекъсната в четвъртък, 26 ноември 2020 г., беше възобновена.

2. Откриване на заседанието
Заседанието беше открито в 17.05 ч.

3. Изявления на председателството
Председателят направи изявление от Страсбург, в което изрази солидарност с жителите на
града и френските органи.

Председателят припомни терористичното нападение, което потопи в траур града на 11
декември 2018 г., и поднесе своите съболезнования на семействата и близките на жертвите.

Председателят посочи, че Парламентът изразява желание пленарните заседания отново да се
провеждат в Страсбург и отбеляза, че Парламентът е показал своята демократична
отговорност по време на пандемията и е продължил да изпълнява задълженията си.

Председателят почете след това паметта на Валери Жискар д'Естен, починал на 2 декември
2020 г., на когото Парламентът ще отдаде почит на 2 февруари 2021 г. на тържествена
церемония.

Парламентът запази едноминутно мълчание.

Председателят направи изявление, в което подчерта, че Европейският съюз продължава да
бъде пионер в провеждането на зелен преход и подчерта значението на Парижкото
споразумение относно изменението на климата.

Той спомена важните гласувания, които ще се проведат тази седмица, по-специално по
бюджетни въпроси и по въпроса за принципите на правовата държава.
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Председателят припомни отбелязването на 25-ата годишнина от подписването на
Дейтънското мирно споразумение и подчерта значението на помирението в Босна и
Херцеговина за бъдещите поколения.

Изказа се Virginie Joron.

4. Одобряване на протоколите от предишни заседания
Протоколите от заседанията на 23, 24, 25 и 26 ноември 2020 г. бяха одобрени.

5. Състав на Парламента
József Szájer уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която
влиза в сила от 2 януари 2021 г.

В съответствие с член 4, параграфи 1, 2 и 3 от Правилника за дейността Парламентът обяви
мястото за свободно, считано от тази дата, и уведоми за това съответния национален орган.

6. Искане за снемане на имунитет
Белгийските компетенти органи са представили искане за снемане на имунитета на Filip De
Man, за да бъде призован пред наказателния съд във връзка пътно произшествие.

В съответствие с член 9, параграф 1 от Правилника за дейността, искането се отнася до
компетентната комисия, в случая комисията JURI.

7. Състав на политическите групи
Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Eleonora Evi и Piernicola Pedicini вече не са независими членове
и се присъединиха към групата  Verts/ALE, считано от 9 декември 2020 г.

8. Състав на комисиите и делегациите
Председателят получи от групите PPE и Verts/ALE следните решения за промяна на състава
на комисиите и делегациите:

комисия ECON: Piernicola Pedicini

комисия ENVI: Eleonora Evi

комисия ITRE: Ignazio Corrao

комисия REGI: Rosa D'Amato

комисия AGRI: Colm Markey

комисия PECH: Rosa D'Amato

комисия PETI: Eleonora Evi

анкетна комисия за защитата на животните по време на транспортиране: Eleonora Evi

Делегация за сътрудничество със Севера и за връзки с Швейцария и Норвегия, в Съвместния
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парламентарен комитет ЕС – Исландия и в Съвместния парламентарен комитет на
Европейското икономическо пространство (ЕИП): Colm Markey

Делегация в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Молдова: Piernicola Pedicini

Делегация за връзки с Палестина: Rosa D'Amato

Делегация за връзки с Китайската народна република: Eleonora Evi

Делегация в Съвместната парламентарна асамблея АКТБ-ЕС: Ignazio Corrao

Делегация в Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието: Rosa D'Amato

Делегация в Парламентарната асамблея Евронест: Piernicola Pedicini

Тези решения влизат в сила днес.

9. Съобщение на председателството
Председателят съобщи, че срещу общата позиция на комисията DEVE и на комисията BUDG
относно удължаването на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка, обявена на
пленарното заседание в четвъртък, 26 ноември 2020 г. (точка 12 от протокола от 26.11.2020
г), не е представено никакво възражение в срока от 24 часа.

Следователно тази обща позиция е предадена официално на Комисията.

10. Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от
Правилника за дейността)
Председателят обяви решенията на комисията LIBE за започване на междуинституционални
преговори в съответствие с член 71 от Правилника за дейността въз основа на следните
доклади:

- комисия LIBE: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни
доказателства по наказателноправни въпроси (COM(2018)0225 – C8-0155/2018 - 2018/0108
(COD)). Докладчик: Birgit Sippel (A9-0256/2020);

- комисия LIBE: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета за определяне на условията за достъп до другите информационни системи на ЕС и за
изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 и Регламент (ЕС)  2019/816 (COM(2019)0003 - C8-
0025/2019 - 2019/0001(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0254/2020);

- комисия LIBE: Доклад относно предложението Предложение за регламент на Европейския
парламент и на Съвета за определяне на условията за достъп до други информационни
системи на ЕС за целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент
(EО) № 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861 (COM(2019)0004 -
C8-0024/2019 - 2019/0002(COD)). Докладчик: Jeroen Lenaers (A9-0255/2020);

- комисия LIBE: Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на
Съвета за установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически
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представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства (COM
(2018)0226 - C8-0154/2018 - 2018/0107(COD)). Докладчик: Birgit Sippel (A9-0257/2020);

- комисия LIBE: Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на
Съвета относно временна дерогация от някои разпоредби на Директива 2002/58/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на технологии от
доставчици на междуличностни съобщителни услуги без номерà за обработка на лични и
други данни за целите на борбата със сексуалното насилие над деца онлайн (COM(2020)0568
– C9-0288/2020 - 2020/0259(COD)). Докладчик: Birgit Sippel (A9-0258/2020).

В съответствие с член 71, параграф 2 от Правилника за дейността членове на ЕП или
политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, могат да поискат в писмена форма
преди полунощ днес, вторник, 15 декември 2020 г., поставянето на гласуване на решенията за
започване на преговори.

Преговорите могат да започнат по всяко време след изтичане на този срок, при условие че не
е отправено искане за гласуване в Парламента относно решенията за започване на преговори. 

11. Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от
Правилника за дейността)
Председателят обяви, че в съответствие с член 72 от Правилника за дейността комисиите
ENVI и JURI/LIBE са взели решение за започване на междуинституционални преговори въз
основа на следните позиции на Парламента на първо четене:

комисия ENVI

- Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма
за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕC) № 1293/2013
(COM(2018)0385 -  C8-0249/2018 - 2018/0209(COD)) – позиция на първо четене P8_TA(2019)
0405;

комисии JURI/LIBE

- Законодателна резолюция на Европейския парламент от 17 април 2019 г. относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма
„Правосъдие“ (COM(2018)0384 -  C8-0235/2018 - 2018/0208(COD)) - позиция на първо четене
P8_TA(2019)0406.

Тези позиции на Парламента на първо четене представляват мандата за преговорите.

12. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и
член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността)
В съответствие с член  111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за
дейността председателят на Съвета на председателите на комисии уведоми председателя на
Парламента, че не е било повдигнато възражение срещу:

- препоръката на комисията ENVI да не се представят възражения срещу Делегиран
регламент на Комисията от 29 октомври 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС)
2019/2124 по отношение на официалния контрол на граничния контролен пункт, през който

P9_PV(2020)12-14 PE 662.592 - 6
BG



стоките напускат Съюза, и на някои разпоредби относно транзита и претоварването (C(2020)
07418 ; 2020/2855(DEA)) (B9-0420/2020);

- препоръката на комисията ENVI за непротивопоставяне на проекта на регламент на
Комисията за изменение на приложение XIV към Регламент (ЕО) № 1907/2006 на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на групата вещества 4-(1,1,3,3-
тетраметилбутил)фенол, етоксилиран (която обхваща ясно определени вещества и вещества с
неизвестен или променлив състав, продукти от сложни реакции или биологични материали,
полимери и хомолози) (D070073/02 ; 2020/2898(RPS)) (B9-0408/2020);

- препоръката на комисията ENVI да не се представят възражения срещу Делегиран
регламент на Комисията от 7 декември 2020 г. за изменение на приложение II към Регламент
(ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на
идентификационната маркировка, която да се използва за някои продукти от животински
произход в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (C(2020)08765 ;
2020/2907(DEA)) (B9-0423/2020);

- препоръката на комисията ECON да не се представят възражения срещу предложението за
Регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои
международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на
Европейския парламент и на Съвета във връзка с Международен счетоводен стандарт 39 и
Международни стандарти за финансово отчитане 4, 7, 9 и 16 (D069602/01 ; 2020/2851(RPS))
(B9-0406/2020).

- препоръката на комисията IMCO да не се представят възражения срещу Делегиран
регламент на Комисията от 20 ноември 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС)
2015/2446 по отношение на сроковете за подаване на обобщени декларации за въвеждане и
предварителни декларации за заминаване в случай на морски транспорт от и за Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия, Англо-нормандските острови и остров Ман
(C(2020)08072 ; 2020/2890(DEA)) (B9-0417/2020);

- препоръката на комисията JURI да не се представят възражения срещу делегирания
регламент на Комисията от 6 ноември 2020 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС)
2019/815 във връзка с обновлението от 2020 г. на таксономията, съдържаща се в
регулаторните технически стандарти за единния електронен формат за отчитане (C(2020)
7523 ; 2020/2865(DEA)) (B9-0418/2020).

Ако в срок от двадесет и четири часа след настоящото обявяване политическа група или
членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, не възразят срещу препоръките, те се считат за
приети. В противен случай те се подлагат на глaсуване.

13. Поправки (член 241 от Правилника за дейността)
Компетентните комисии предадоха следните поправки към текстове, приети от Европейския
парламент:

- Поправка P8_TA(2018)0180(COR02) на Регламент (ЕС) 2018/848 на Европейския парламент
и на Съвета от 30 май 2018 година относно биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета (ОВ L 150,
14.6.2018 г., стр. 1) - (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 19
април 2018 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2018)0180) - (COM
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(2014)0180 – C7-0109/2014 – 2014/0100(COD)) - комисия AGRI;

- Поправка P8_TA(2018)0338(COR01) на Регламент (ЕС) 2018/1672 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно контрола на паричните средства, които се внасят
в Съюза или се изнасят от него, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1889/2005 (OВ L 284,
12.11.2018 г., стр. 6) - (на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 12
септември 2018 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент P8_TA(2018)0338) -
(COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD)) - комисии ECON/LIBE.

Съгласно член 241, параграф 4 от Правилника за дейността, тези поправки се считат за
приети, освен ако в 24-часов срок политическа група или членове на ЕП, достигащи поне
ниския праг, поискат поставянето им на гласуване.

14. Подписване на актове, приети в съответствие с обикновената
законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността)
Председателят уведоми, че съвместно с председателя на Съвета ще подпише сряда 16
декември 2020  следните актове, приети съгласно обикновената законодателна процедура:

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Regulation of the European
Parliament and of the Council amending Regulation (EU) nr. 1303/2013 as regards additional
resources and implementing arrangements to provide assistance for fostering crisis repair in the
context of the COVID-19 pandemic and its social consequences and for preparing a green, digital
and resilient recovery of the economy (REACT-EU) (00058/2020/LEX - C9-0416/2020 - 2020/0101
(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Regulation of the European
Parliament and of the Council laying down certain transitional provisions for support from the
European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and from the European Agricultural
Guarantee Fund (EAGF) in the years 2021 and 2022 and amending Regulations (EU) nr. 1305/2013,
(EU) nr. 1306/2013 and (EU) nr. 1307/2013 as regards resources and application in the years 2021
and 2022 and Regulation (EU) No 1308/2013 as regards resources and the distribution of such
support in respect of the years 2021 and 2022 (00029/2020/LEX - C9-0415/2020 - 2019/0254
(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Decision of the European
Parliament and of the Council authorising the Commission to vote in favour of an increase in the
authorised capital of the European Investment Fund (00059/2020/LEX - C9-0413/2020 - 2020/0343
(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Decision of the European
Parliament and of the Council amending Decision nr. 445/2014/EU establishing a Union action for
the European Capitals of Culture for the years 2020 to 2033 (2020/0179(COD)) (00055/2020/LEX -
C9-0412/2020 - 2020/0179(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Decision of the European
Parliament and of the Council on a European Year of Rail (2021) (2020/0035(COD))
(00048/2020/LEX - C9-0411/2020 - 2020/0035(COD));

- Регламент на Eвропейския парламент и на Iъвета относно общ режим на обвързаност с
условия за защита на бюджета на Съюза (00064/2020/LEX - C9-0410/2020 - 2018/0136(COD));
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- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за премахване на митата върху
определени стоки (00044/2020/LEX - C9-0406/2020 - 2020/0253(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Приложение ІІа към
Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета по отношение на издаването на генерално разрешение
на Съюза за износ на определени изделия с двойна употреба от Съюза за Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия (00045/2020/LEX - C9-0404/2020 - 2020/0313
(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 883/2013 по отношение на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността
на разследванията на Европейската служба за борба с измамите (00062/2020/LEX - C9-
0403/2020 - 2018/0170(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на тарифните квоти
и другите квоти за внос на Съюза (00043/2020/LEX - C9-0402/2020 - 2020/0176(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №
1215/2009 на Съвета за въвеждане на изключителни търговски мерки за страни и територии,
участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от
Европейския съюз (00042/2020/LEX - C9-0390/2020 - 2020/0051(COD));

- Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за възстановяване и
преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти (ЕС) №
1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (EС) № 600/2014, (EС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и на
директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/EС и (ЕС) 2017/1132
(00057/2020/LEX - C9-0388/2020 - 2016/0365(COD));

- Директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на водите,
предназначени за консумация от човека (преработена) (00053/2020/LEX - C9-0380/2020 -
2017/0332(COD));

- За момента заглавието не е на разположение на всички езици. Regulation of the European
Parliament and of the Council on certain aspects of railway safety and connectivity with regard to
the cross-border infrastructure linking the Union and the United Kingdom through the Channel
Fixed Link (00060/2020/LEX - C9-0414/2020 - 2020/0347(COD)).

15. Подписване на бюджетни текстове
Председателят съобщи, че след като бъдат приети от Парламента, той ще пристъпи, в
съответствие с член 96 от Правилника за дейността, към подписване на текстовете относно
окончателно приетия бюджет:

- Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 г.;

- Коригиращ бюджет № 10 на Европейския съюз за финансовата 2020 година - увеличение на
бюджетните кредити за плащания в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и
други корекции на разходите и приходите (2020/0298(BUD)).

Председателят съобщи също така, че заедно с председателите на Съвета и на Комисията, той
ще пристъпи към подписване на:
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- Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на
Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина,
сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление и относно новите
собствени ресурси, включително пътна карта за въвеждането на нови собствени ресурси
(2018/2070(ACI)).

16. Въпроси с искане за устен отговор (внасяне)
Следните въпроси с искане за устен отговор, последван от разискване, бяха включени в
дневния ред (член 136 от Правилника за дейността):
- O-000060/2020, зададен от Bernd Lange, от името на комисията INTA, към Комисията:
Свързани с търговията извънтериториални последици от санкциите на трети държави (B9-
0026/2020);

- O-000068/2020, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana
Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak и Anna Zalewska, от името на комисията EMPL, към
Съвета: Предложение за препоръка на Съвета относно професионалното образование и
обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и
издръжливост (B9-0027/2020);

- O-000069/2020, зададен от Lucia Ďuriš Nicholsonová, Maria Walsh, Marianne Vind, Ilana
Cicurel, Elena Lizzi, Kim Van Sparrentak и Anna Zalewska, от името на комисията EMPL, към
Комисията: Предложение за препоръка на Съвета относно професионалното образование и
обучение (ПОО) за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и
издръжливост (B9-0028/2020);

- O-000075/2020, зададен от Lídia Pereira, Marek Paweł Balt, Fredrick Federley, Simona
Baldassarre, Pär Holmgren, Alexandr Vondra и Petros Kokkalis, от името на комисията ENVI,
към Комисията: Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата (B9-0029/2020);

- O-000076/2020, зададен от Norbert Lins, от името на комисията AGRI, към Комисията: Край
на дерогацията за кланиците, предвидена в Регламент (ЕС) 2017/185 (B9-0030/2020);

- O-000077/2020, зададен от Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto,
Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI,
към Съвета: Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (B9-0501/2020);

- O-000078/2020, зададен от Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto,
Martin Häusling, Joanna Kopcińska, Malin Björk и Eleonora Evi, от името на комисията ENVI,
към Комисията: Прилагане на законодателството на ЕС в областта на водите (B9-0502/2020).

17. Внесени документи

Внесени са следните документи:

1) от други институции

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно засилена роля на
Европейската агенция по лекарствата в готовността за действия при кризи и управлението на
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кризи по отношение на лекарствените продукти и медицинските изделия (COM(2020)0725 -
C9-0365/2020 - 2020/0321(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща : BUDG, ITRE, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕО) № 851/2004 за създаване на Европейски център за профилактика и контрол
върху заболяванията (COM(2020)0726 - C9-0366/2020 - 2020/0320(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща : BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно сериозните
трансгранични заплахи за здравето и за отмяна на Решение № 1082/2013/ЕС (COM(2020)0727
- C9-0367/2020 - 2020/0322(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : ENVI
подпомагаща : BUDG, IMCO

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейска
рамка за управление на данните (Акт за управление на данните) (COM(2020)0767 - C9-
0377/2020 - 2020/0340(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща : IMCO, JURI, LIBE

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти
на железопътната безопасност и свързаност по отношение на трансграничната
инфраструктура, свързваща Съюза и Обединеното кралство чрез фиксираната транспортна
връзка през Ламанша (COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Решение на Съвета относно сключването, от името на Съюза и неговите държави членки, на
Протокола към Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и неговите държави
членки, от една страна, и Централна Америка, от друга страна, за да се вземе предвид
присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз (06048/2020 - C9-0383/2020
- 2020/0024(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща : INTA

P9_PV(2020)12-14 PE 662.592 - 11
BG



- Решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на
Споразумението във връзка с ограниченията във времето по договори за предоставяне на
въздухоплавателни средства с екипаж между Европейския съюз, Съединените американски
щати, Исландия и Кралство Норвегия (11645/2020 - C9-0392/2020 - 2019/0126(NLE))

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN
подпомагаща : EMPL

- Проект на коригиращ бюджет № 10 към общия бюджет за 2020 г.: повишаване на
бюджетните кредити за плащания в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и
други корекции на разходите и приходите – Позиция на Съвета от 8 декември 2020 г.
(13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на
Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов за риболовните кораби
на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните операции, извършвани от
риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза (COM(2020)0830 - C9-
0396/2020 - 2020/0366(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 от Правилника за дейността председателят ще се
консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : PECH

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени
аспекти на безопасността на въздухоплаването във връзка с изтичането на преходния период,
предвиден в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и
Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (COM
(2020)0828 - C9-0397/2020 - 2020/0364(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за
осигуряването на основни въздушни връзки след края на преходния период, посочен в
Споразумението за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна
Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (COM(2020)0827
- C9-0398/2020 - 2020/0363(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила
за гарантиране на основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след
края на преходния период, посочен в Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за
атомна енергия (COM(2020)0826 - C9-0399/2020 - 2020/0362(COD))
В съответствие с член 145, параграф 1 и член 146, параграф 1 от Правилника за дейността
председателят ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и
Комитета на регионите относно това предложение.

Разглеждане в комисия: водеща : TRAN
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- Втори проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година: позиция на
Съвета от 14 декември 2020 г. (13892/2020 - C9-0408/2020 - 2020/0371(BUD))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG

- Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021—
2027 (09970/2020 - C9-0409/2020 - 2018/0166(APP))

Разглеждане в комисия: водеща : BUDG
подпомагаща : AFET, DEVE, INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI,

ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT,
JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

2) от парламентарни комисии

2.1) доклади

- ***I Доклад Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване
на Механизъм за възстановяване и устойчивост (COM(2020)0408 - C9-0150/2020 - 2020/0104
(COD)) - BUDG - ECON - Докладчик: Eider Gardiazabal Rubial - Докладчици: Eider
Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoș Pîslaru (A9-0214/2020)

- Доклад за изпълнението на споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна (2019/2202
(INI)) - AFET - Докладчик: Michael Gahler (A9-0219/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2019
г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на
Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (COM(2020)0215
- C9-0157/2020 - 2020/0095(COD)) - PECH - Докладчик: Isabel Carvalhais (A9-0220/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) 2016/1011 по отношение на изключването на някои валутни
бенчмаркове за валути на трети държави и определянето на заместващи бенчмаркове за някои
бенчмаркове в процес на прекратяване (COM(2020)0337 - C9-0209/2020 - 2020/0154(COD)) -
ECON - Докладчик: Caroline Nagtegaal (A9-0227/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕС) 2017/1129 по отношение на проспекта на ЕС за възстановяване
и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването
от пандемията от COVID-19 (COM(2020)0281 - C9-0206/2020 - 2020/0155(COD)) - ECON -
Докладчик: Ondřej Kovařík (A9-0228/2020)

- Доклад относно перспективата за равенство между половете по време на кризата с COVID-
19 и в периода след кризата (2020/2121(INI)) - FEMM - Докладчик: Frances Fitzgerald (A9-
0229/2020)

- Доклад относно резултата от разискванията на комисията по петиции през 2019 г.
(2020/2044(INI)) - PETI - Докладчик: Kosma Złotowski (A9-0230/2020)

- ***I Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията
за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на
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Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета (COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)) -
PECH - Докладчик: João Ferreira (A9-0231/2020)

- Доклад относно преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите
технологии: участие на жените в цифровата икономика (2019/2168(INI)) - FEMM -
Докладчик: Maria da Graça Carvalho (A9-0232/2020)

- Доклад относно силна социална Европа за справедливи промени (2020/2084(INI)) - EMPL -
Докладчици: Dennis Radtke, Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

- Доклад относно стратегията на ЕС за равенство между половете (2019/2169(INI)) - FEMM -
Докладчик: Maria Noichl (A9-0234/2020)

- Доклад относно нова стратегия за европейските МСП (2020/2131(INI)) - ITRE - Докладчик:
Paolo Borchia (A9-0237/2020)

- Доклад относно прилагането на Директивата относно връщането (2019/2208(INI)) - LIBE -
Докладчик: Tineke Strik (A9-0238/2020)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за
безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и Япония
(09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)) - TRAN - Докладчик: Cláudia Monteiro de
Aguiar (A9-0239/2020)

- Доклад относно устойчивото корпоративно управление (2020/2137(INI)) - JURI - Докладчик:
Pascal Durand (A9-0240/2020)

- *** Препоръка относно проекта за решение на Съвета за сключване на Споразумението под
формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите Кук
относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и
правителството на островите Кук (11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)) - PECH -
Докладчик: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020)

- *** Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумение под
формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания
относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на Протокола за
определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и
Ислямска република Мавритания (11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)) - PECH -
Докладчик: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020)

- Доклад относно прилагането на Регламента „Дъблин III“ (2019/2206(INI)) - LIBE -
Докладчик: Fabienne Keller (A9-0245/2020)

- Доклад относно прилагането на европейската заповед за арест и процедурите за предаване
между държавите членки (2019/2207(INI)) - LIBE - Докладчик: Javier Zarzalejos (A9-
0248/2020)

- Доклад относно предложението за назначаване на Марек Опиола за член на Сметната
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палата (12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)) - CONT - Докладчик: Matteo Adinolfi
(A9-0249/2020)

- Доклад относно позицията на Съвета относно проект на коригиращ бюджет № 10/2020 на
Европейския съюз за финансовата 2020 година – Увеличение на бюджетните кредити за
плащания в съответствие с актуализираните прогнози за разходите и други корекции на
разходите и приходите (13643/2020 - C9-0395/2020 - 2020/0298(BUD)) - BUDG - Докладчик:
Monika Hohlmeier (A9-0252/2020)

- ***I Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за
упълномощаване на Комисията да гласува в подкрепа на увеличението на капитала на
Европейския инвестиционен фонд (COM(2020)0774 - C9-0378/2020 - 2020/0343(COD)) -
BUDG - Докладчик: Johan Van Overtveldt (A9-0253/2020)

2.2) препоръки за второ четене

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед
приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета относно качеството на
водите, предназначени за консумация от човека (преработена) (06230/3/2020 - C9-0354/2020 -
2017/0332(COD)) - ENVI - Докладчик: Christophe Hansen (A9-0241/2020)

- ***II Препоръка за второ четене относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на
приемането на регламент на Европейския парламент и на Съвета относно рамка за
възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти и за изменение на регламенти
(ЕС) № 1095/2010, (ЕС) № 648/2012, (ЕС) № 600/2014, (ЕС) № 806/2014 и (ЕС) 2015/2365 и
на директиви 2002/47/ЕО, 2004/25/ЕО, 2007/36/ЕО, 2014/59/ЕС и (ЕС) 2017/1132
(09644/1/2020 - C9-0376/2020 - 2016/0365(COD)) - ECON - Докладчици: Marek Belka, Johan
Van Overtveldt (A9-0242/2020)

18. Ред на работа
Окончателният проект на дневен ред за пленарното заседание през декември 2020 г. (PE
662.276/PDOJ) беше раздаден, като се предлагат следните промени в него (член 158 от
Правилника за дейността):

Председателят съобщи, че е получил пет искания за прилагане на неотложната процедура
(член 163 от Правилника за дейността) за приемане на следните досиета по време на
настоящата парламентарна сесия:

- Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност по отношение на Тунела под
Ламанша (2020/0347(COD)) - комисия TRAN (точка 82 от окончателния проект на дневен
ред);

- Основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен превоз след края на преходния
период във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (2020/0362(COD) -
комисия TRAN;

- Въздушни връзки след края на преходния период във връзка с оттеглянето на Обединеното
кралство от Съюза (2020/0363(COD)) - комисия TRAN;

- Безопасност на въздухоплаването в края на преходния период с оглед на оттеглянето на
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Обединеното кралство от ЕС (2020/0364(COD)) - комисия TRAN;

- Разрешения за риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство
и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на
Съюза (2020/0366(COD)) - комисия PECH.

 Председателят съобщи също така, че първото искане ще бъде подложено на гласуване по
време на гласуването днес. Останалите четири искания ще бъдат подложени на гласуване във
вторник.

Освен това Председателят съобщи, че не са представени предложения за отхвърляне и
изменения в съответствие с членове 67 и 68 от Правилника за дейността по отношение на
следната позиция на Съвета на първо четене:

- Рамка за възстановяване и преструктуриране на централните контрагенти (точка 159 от
окончателния проект на дневен ред).

Предложеният акт следователно се счита за приет (P9_TA(2020)0338).
(Подробности за гласуването: приложение „Резултати от гласувания“ от 14, 15, 16, 18 и
18 декември 2020, точка 1)

След консултация с политическите групи Председателят предложи следните промени в
окончателния проект на дневен ред:

Петък

Първото гласуване ще започне в 9.30 ч. и ще продължи до 10.45 ч.
Резултатите от първото гласуване ще бъдат обявени в 13 ч.

Второто гласуване ще започне в 13.30 ч.  и ще продължи до 14.45 ч.
Резултатите от второто гласуване ще бъдат обявени в 17 ч.

Парламентът даде съгласието си по тези предложения.

Председателят съобщи, че гласуванията ще бъдат разпределени в различните серии
гласувания в зависимост от броя изменения и броя искания за разделено гласуване и
гласуване поотделно. Информацията относно разпределението на гласуванията в различните
сирии гласувания ще се намира на интернет сайта на Парламента в рубриката „Приоритетни
информация и документи“.

С това редът на работа е определен.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Roberta METSOLA
Заместник-председател

19. Нов общ бюджет на Европейския съюз за 2021 г. (разискване)
Нов общ бюджет на Европейския съюз за 2021 г.

Johan Van Overtveldt (председател на комисията BUDG), Pierre Larrouturou (докладчик) и
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Olivier Chastel (докладчик) представиха доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Karlo Ressler, от името на групата PPE, Victor Negrescu, от името на групата S&D,
Valérie Hayer, от името на групата Renew, Joachim Kuhs, от името на групата ID, David
Cormand, от името на групата Verts/ALE, Bogdan Rzońca, от името на групата ECR, Dimitrios
Papadimoulis, от името на групата GUE/NGL, Angelika Winzig, Margarida Marques, Damian
Boeselager, Zbigniew Kuźmiuk, José Manuel Fernandes, Eugen Jurzyca, Андрей Новаков и
Joachim Stanisław Brudziński.

Изказа се Johannes Hahn.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6 от протокола от 18.12.2020 г (изменения); точка 10 от протокола от
18.12.2020 г (окончателно гласуване).

20. Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“
(разискване)
Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“ (2020/2846(RSP)) (член 222,
параграф 8 от Правилника за дейността)

Romeo Franz (от името на комисията CULT), Juan Fernando López Aguilar (от името на
комисията LIBE) и Tatjana Ždanoka (от името на комисията PETI) представиха гражданската
инициатива.

(Продължение на разискването: точка 22 от протокола от 14.12.2020 г.)

21. Сесия на гласуване
Парламентът гласува по:

Назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата
Доклад относно предложението за назначаване на Марек Опиола за член на Сметната палата
[12496/2020 - C9-0350/2020 - 2020/0806(NLE)] - Комисия по бюджетен контрол. Докладчик:
Matteo Adinolfi (A9-0249/2020).

Парламентът гласува по искането за прилагане на следната неотложна процедура (член 163 от
Правилника за дейността):

Някои аспекти на железопътната безопасност и свързаност по отношение на Тунела под
Ламанша ***I
[COM(2020)0782 - C9-0379/2020 - 2020/0347(COD)] - комисия TRAN 

Парламентът гласува с единно гласуване по:

Мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията за
укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон ***I
Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
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определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията
за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба тон, и за изменение на
Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета [COM(2020)0308 - C9-0203/2020 - 2020/0139(COD)] -
Комисия по рибно стопанство. Докладчик: João Ferreira (A9-0231/2020);

Сключване на Споразумението за безопасност на гражданското въздухоплаване между
ЕС и Япония ***
Препоръка относно проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за
безопасност на гражданското въздухоплаване между Европейския съюз и Япония
[09292/2020 - C9-0205/2020 - 2019/0275(NLE)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик:
Cláudia Monteiro de Aguiar (A9-0239/2020);

Споразумение в областта на рибарството между ЕС и Мавритания: удължаване на
срока на действие на Протокола ***
Препоръка относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение
под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Ислямска република
Мавритания относно удължаването на изтичащия на 15 ноември 2020 г. срок на действие на
протокола за определяне на възможностите за риболов и финансовата вноска, предвидени в
Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейската общност и
Ислямска република Мавритания [11260/2020 - C9-0372/2020 - 2020/0274(NLE)] - Комисия по
рибно стопанство. Докладчик: Annie Schreijer-Pierik (A9-0244/2020);

Споразумение в областта на рибарството между ЕС и островите Кук: удължаване на
действието на Протокола ***
Препоръка относно проекта на Решение на Съвета относно сключването на Споразумение
под формата на размяна на писма между Европейския съюз и правителството на островите
Кук относно удължаване на действието на Протокола за прилагане на Споразумението за
партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и
правителството на островите Кук [11262/2020 - C9-0368/2020 - 2020/0275(NLE)] - Комисия по
рибно стопанство. Докладчик: François-Xavier Bellamy (A9-0243/2020).

Гласуването ще продължи до 19.45 ч.

Пристъпи се към гласуване.
Резултатите от гласуването ще бъдат обявени утре, вторник, 15 декември 2020 в 8.45 ч.

22. Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“
(продължeние на разискването)
Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“ (2020/2846(RSP)) (член 222,
параграф 8 от Правилника за дейността)

(Начало на разискването: точка 20 от протокола от 14.12.2020 г.)

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се Esteban González Pons, от името на групата PPE, Hannes Heide, от името на
групата S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Virginie Joron, от името на групата
ID, Rasmus Andresen, от името на групата Verts/ALE, Dace Melbārde, от името на групата ECR,
Clare Daly, от името на групата GUE/NGL, Márton Gyöngyösi, независим член на ЕП, Loránt
Vincze, Petra Kammerevert, Anna Júlia Donáth, Gunnar Beck, François Alfonsi и Assita Kanko.
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ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marcel KOLAJA
Заместник-председател

Изказаха се Pernando Barrena Arza, Jeroen Lenaers, Łukasz Kohut, Maite Pagazaurtundúa, Diana
Riba i Giner, Cristian Terheş, Niyazi Kizilyürek, Michaela Šojdrová, Илхан Кючюк, Hermann
Tertsch, Daniel Buda, Izaskun Bilbao Barandica и Pascal Arimont.

Изказа се Johannes Hahn.

Предложения за резолюция, внесени въз основа на член 222, параграф 8 от Правилника за
дейността, за приключване на разискването: 

- Esteban González Pons и Loránt Vincze, от името на групата PPE, Juan Fernando López Aguilar
и Hannes Heide, от името на групата S&D, Malik Azmani, от името на групата Renew, Rasmus
Andresen, François Alfonsi, Gwendoline Delbos Corfield и Bronis Ropė, от името на групата
Verts/ALE, Clare Daly, от името на групата GUE/NGL, относно европейската гражданска
инициатива „Minority SafePack – един милион подписа за многообразието в Европа“
(2020/2846(RSP)) (B9-0403/2020);

- Nicola Procaccini, Dace Melbārde, Kosma Złotowski и Elżbieta Kruk, от името на групата ECR,
относно европейската гражданска инициатива „Minority SafePack ( един милион подписа за
многообразието в Европа“ (2020/2846(RSP)) (B9-0405/2020).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15 от протокола от 16.12.2020 г (изменения); точка 9 от протокола от
17.12.2020 г (окончателно гласуване).

23. Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) ***I
(разискване)
Доклад относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно
Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) [COM(2020)0078 - C9-0076/2020 -
2020/0035(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Anna Deparnay-Grunenberg
(A9-0191/2020)

Anna Deparnay-Grunenberg представи доклада.

Изказа се Adina-Ioana Vălean (член на Комисията).

Изказаха се Dace Melbārde (докладчик по становището на комисията CULT), Benoît Lutgen, от
името на групата PPE, Johan Danielsson, от името на групата S&D, José Ramón Bauzá Díaz, от
името на групата Renew, Julie Lechanteux, от името на групата ID, Jakop G. Dalunde, от името
на групата Verts/ALE, Ангел Джамбазки, от името на групата ECR, Clare Daly, от името на
групата GUE/NGL, Dorien Rookmaker, независим член на ЕП, Андрей Новаков, Isabel García
Muñoz, Izaskun Bilbao Barandica, Maximilian Krah, Łukasz Kohut, Jan-Christoph Oetjen, Angelo
Ciocca, Vera Tax и Петър Витанов.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Разискването приключи.
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Гласуване: точка 9 от протокола от 15.12.2020 г.

24. Нова стратегия за европейските МСП (разискване)
Доклад относно нова стратегия за европейските МСП [2020/2131(INI)] - Комисия по
промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Paolo Borchia (A9-0237/2020)

Paolo Borchia представи доклада.

Изказа се Adina-Ioana Vălean (член на Комисията).

Изказаха се Атидже Алиева-Вели (докладчик по становището на комисията EMPL), Liesje
Schreinemacher (докладчик по становището на комисията IMCO), Pina Picierno (докладчик по
становището на комисията AGRI), Victor Negrescu (докладчик по становището на комисията
CULT), Jens Gieseke, от името на групата PPE, Josianne Cutajar, от името на групата S&D, и
Martina Dlabajová, от името на групата Renew.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Pedro SILVA PEREIRA
Заместник-председател

Изказаха се Jérôme Rivière, от името на групата ID, Henrike Hahn, от името на групата
Verts/ALE, Robert Roos, от името на групата ECR, Sandra Pereira, от името на групата
GUE/NGL, Miroslav Radačovský, независим член на ЕП, Maria da Graça Carvalho, Lina Gálvez
Muñoz, Nicola Danti, Isabella Tovaglieri, Claude Gruffat, Tiziana Beghin, Markus Pieper, Robert
Hajšel, Valter Flego, Maximilian Krah, Mislav Kolakušić, Pilar del Castillo Vera, Carlos Zorrinho,
Lefteris Nikolaou-Alavanos, Angelika Niebler, Цветелина Пенкова, Seán Kelly, Nicolás González
Casares, Ivan Štefanec, Maria-Manuel Leitão-Marques и Łukasz Kohut.

Изказа се Adina-Ioana Vălean.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 15 от протокола от 16.12.2020 г.

25. Позиции на Съвета на първо четене
Председателят обяви, на основание член 63, параграф 1 от Правилника за дейността, че е
получил от страна на Съвета следните позиции, придружени от мотивите за тяхното
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 изменение на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 по отношение
на сътрудничеството с Европейската прокуратура и ефективността на разследванията на
Европейската служба за борба с измамите – Приета от Съвета на 4 декември 2020 г.
(10008/1/2020 - COM(2020)0805 - C9-0393/2020 – 2018/0170(COD) – 05194/2020)

Разглеждане в комисия: водеща: CONT

- Позиция на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент на Европейския
парламент и на Съвета относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета
на Съюза – Изложение на мотивите на Съвета – Приета от Съвета на 14 декември 2020 г.
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(09980/1/2020 - COM(2020)0843 - C9-0407/2020 – 2018/0136(COD) - 14018/2020)
Разглеждане в комисия: водеща: BUDG, CONT

Срокът от три месеца, с който Парламентът разполага, за да се приеме своите позиции,
започва да тече от утре, 15 декември 2020 г.

26. Свързани с търговията извънтериториални последици от
санкциите на трети държави (разискване) 
Въпрос с искане за устен отговор (O-000060/2020), зададен от Bernd Lange, от името на
комисията INTA, към Комисията: Свързани с търговията извънтериториални последици от
санкциите на трети държави (B9-0026/2020)

Bernd Lange разви въпроса.

Mairead McGuinness (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се Danuta Maria Hübner, от името на групата PPE, Robert Hajšel, от името на групата
S&D, Marie-Pierre Vedrenne, от името на групата Renew, Reinhard Bütikofer, от името на
групата Verts/ALE, Emmanuel Maurel, от името на групата GUE/NGL, Gabriel Mato, Karin
Karlsbro, Juan Ignacio Zoido Álvarez и Seán Kelly.

Изказа се Mairead McGuinness.

Разискването приключи.

27. Прилагане на Регламента „Дъблин III“ (кратко представяне)
Доклад относно прилагането на Регламента „Дъблин III“ [2019/2206(INI)] - Комисия по
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Fabienne Keller (A9-
0245/2020)

Fabienne Keller направи представянето.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 2 от протокола от 16.12.2020 г (изменения); точка 2 от протокола от
17.12.2020 г (окончателно гласуване).

28. Прилагане на Директивата относно връщането (кратко
представяне)
Доклад относно прилагането на Директивата относно връщането [2019/2208(INI)] - Комисия
по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Tineke Strik (A9-
0238/2020)

Tineke Strik направи представянето.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).
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Точката беше приключена.

Гласуване: точка 2 от протокола от 16.12.2020 г (изменения); точка 2 от протокола от
17.12.2020 г (окончателно гласуване).

29. Силна социална Европа за справедливи промени (кратко
представяне)
Доклад относно силна социална Европа за справедливи промени [2020/2084(INI)] - Комисия
по заетост и социални въпроси. Докладчици: Dennis Radtke и Agnes Jongerius (A9-0233/2020)

Agnes Jongerius и Dennis Radtke направиха представянето.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 15 от протокола от 16.12.2020 г (изменения); точка 9 от протокола от
17.12.2020 г (окончателно гласуване).

30. Устойчиво корпоративно управление (кратко представяне)
Доклад относно устойчивото корпоративно управление [2020/2137(INI)] - Комисия по правни
въпроси. Докладчик: Pascal Durand (A9-0240/2020)

Pascal Durand направи представянето.

Изказа се Nicolas Schmit (член на Комисията).

Точката беше приключена.

Гласуване: точка 15 от протокола от 16.12.2020 г (изменения); точка 9 от протокола от
17.12.2020 г (окончателно гласуване).

31. 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.

32. 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.
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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.

33. Дневен ред на следващото заседание
Дневният ред на следващото заседание беше определен (документ „Дневен ред“ PE
662.276/OJMA).

34. Закриване на заседанието
Заседанието беше закрито в 22.44 ч.

Klaus Welle David Maria Sassoli
Генерален секретар Председател
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ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

14.12.2020

Присъстващи:

Адемов  Асим,  Adinolfi  Isabella,  Aguilar  Mazaly, Aguilera  Clara,  Alfonsi  François,  Andresen
Rasmus,  Andrieu  Eric,  Androuët  Mathilde,  Androulakis  Nikos,  Angel  Marc,  Annemans  Gerolf,
Ansip  Andrus,  Arias  Echeverría  Pablo,  Arimont  Pascal,  Arłukowicz  Bartosz,  Aubry  Manon,
Auštrevičius  Petras,  Azmani  Malik,  Balt  Marek Paweł,  Barrena Arza  Pernando,  Bartolo  Pietro,
Băsescu Traian, Basso Alessandra, Bauzá Díaz José Ramón, Bay Nicolas, Beck Gunnar, Beghin
Tiziana, Beigneux Aurélia, Bellamy François-Xavier, Benifei Brando, Benjumea Benjumea Isabel,
Bentele Hildegard, Berendsen Tom, Berg Lars Patrick, Berger Stefan, Biedroń Robert, Bielan Adam,
Bijoux Stéphane, Bilbao Barandica Izaskun,  Bilčík Vladimír, Bischoff Gabriele,  Bizzotto  Mara,
Bocskor Andrea, Boeselager Damian, Bonafè Simona, Borchia Paolo, Botenga Marc, Botoş Vlad-
Marius, Boyer Gilles, Brglez Milan, Brudziński Joachim Stanisław, Buchheit Markus, Buda Daniel,
Buxadé Villalba Jorge, Campomenosi Marco, Cañas Jordi, Canfin Pascal, Carême Damien, Caspary
Daniel,  Castaldo  Fabio  Massimo,  Cavazzini  Anna,  Ceccardi  Susanna,  Cerdas  Sara,  Chahim
Mohammed,  Chaibi  Leila,  Charanzová  Dita,  Chastel  Olivier,  Christensen  Asger,  Christoforou
Lefteris,  Comín i  Oliveres Antoni, Conte Rosanna, Corrao Ignazio, Czarnecki Ryszard, Dalunde
Jakop G., Daly Clare, Danielsson Johan, Danjean Arnaud, Danti Nicola, De Castro Paolo, Decerle
Jérémy, Delbos-Corfield  Gwendoline,  Deli  Andor, De Meo Salvatore,  Demirel  Özlem,  Deutsch
Tamás, Didier Geoffroy, Dobrev Klára, Doleschal Christian, Donáth Anna Júlia, Donato Francesca,
Dorfmann Herbert, Dreosto Marco, Duda Jarosław, Durá Ferrandis Estrella, Durand Pascal, Ďuriš
Nicholsonová Lucia, Джамбазки Ангел, Engerer Cyrus, Eppink Derk Jan,  Eroglu Engin, Ertug
Ismail,  Estaràs Ferragut Rosa, Evi Eleonora, Falcă Gheorghe, Farreng Laurence, Ferber Markus,
Fernandes José Manuel, Fernández Jonás, Ferrandino Giuseppe, Ferrara Laura, Fest Nicolaus, Flego
Valter, Fourlas Loucas, Frankowski Tomasz, Franz Romeo, Fritzon Heléne, Fuglsang Niels, Gahler
Michael,  Gál  Kinga,  Gancia  Gianna,  García  Del  Blanco  Ibán,  García-Margallo  y  Marfil  José
Manuel,  García  Muñoz  Isabel,  Garicano  Luis,  Geese  Alexandra,  Georgiou  Giorgos,  Geuking
Helmut,  Gheorghe  Vlad,  Giarrusso  Dino,  Gieseke  Jens,  Glavak  Sunčana,  Goerens  Charles,
González Mónica Silvana,  González Casares Nicolás,  González  Pons Esteban, Gozi  Sandro,  de
Graaff Marcel, Griset Catherine, Grošelj Klemen, Gruffat Claude, Guerreiro Francisco, Guillaume
Sylvie, Gusmão José, Guteland Jytte, Gyöngyösi Márton, Győri Enikő, Hahn Svenja, Hahn Henrike,
Hajšel  Robert,  Hansen Christophe,  Hautala Heidi,  Hayer Valérie,  Heide  Hannes,  Herbst  Niclas,
Hetman Krzysztof,  Hohlmeier  Monika,  Hojsík Martin,  Hortefeux Brice,  Hübner  Danuta  Maria,
Huhtasaari Laura, Incir Evin, in 't Veld Sophia, Jakeliūnas Stasys, Jaki Patryk, Jongerius Agnes,
Juknevičienė Rasa, Jurgiel Krzysztof, Kaljurand Marina, Kammerevert Petra, Kanko Assita, Karas
Othmar,  Karleskind  Pierre,  Karski  Karol,  Kefalogiannis  Manolis,  Kelleher  Billy,  Kelly  Seán,
Kempa Beata, Kizilyürek Niyazi, Kloc Izabela-Helena, Knotek Ondřej, Kofod Peter, Kohut Łukasz,
Kolaja  Marcel,  Kolakušić  Mislav,  Konstantinou  Athanasios,  Kopacz  Ewa,  Kopcińska  Joanna,
Körner  Moritz,  Kósa  Ádám,  Kountoura  Elena,  Kovařík  Ondřej,  Ковачев  Андрей,  Krah
Maximilian,  Kruk  Elżbieta,  Kubilius  Andrius,  Kuhnke  Alice,  Kuhs  Joachim,  Kumpula-Natri
Miapetra, Kuźmiuk Zbigniew, Кючюк Илхан, Lacapelle Jean-Lin, Lagos Ioannis, Lange Bernd, de
Lange Esther, Larrouturou Pierre, Lebreton Gilles, Leitão-Marques Maria-Manuel, Lenaers Jeroen,
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Liberadzki  Bogusław, Lins  Norbert,  Loiseau  Nathalie,  Løkkegaard  Morten,  López  Javi,  López
Aguilar  Juan  Fernando,  López-Istúriz  White  Antonio,  Luena  César,  Łukacijewska  Elżbieta
Katarzyna,  Lundgren Peter, Lutgen Benoît,  McAllister  David,  MacManus Chris,  Madison Jaak,
Maestre  Martín  De  Almagro  Cristina,  Maldeikienė  Aušra,  Maldonado López  Adriana,  Manders
Antonius,  Mariani  Thierry,  Marinescu  Marian-Jean,  Marques  Margarida,  Marques  Pedro,
Martusciello Fulvio, Matić Predrag Fred, Mato Gabriel, Maurel Emmanuel, Mayer Georg, Mazurek
Beata, Mebarek Nora, Melbārde Dace, Metsola Roberta, Mikser Sven, Milazzo Giuseppe, Miller
Leszek,  Molnár  Csaba,  Montserrat  Dolors,  Morano  Nadine,  Moreno  Sánchez  Javier,  Moretti
Alessandra, Mortler Marlene, Możdżanowska Andżelika Anna, Müller Ulrike, Mureşan Siegfried,
Neumann Hannah, Neuser Norbert, Nistor Gheorghe-Vlad, Oetjen Jan-Christoph, Olivier Philippe,
Paet  Urmas,  Pagazaurtundúa Maite,  Panza  Alessandro,  Papadakis  Demetris,  Pedicini  Piernicola,
Pelletier Anne-Sophie, Pereira Sandra, Pereira Lídia, Picierno Pina, Picula Tonino, Pieper Markus,
Pignedoli  Sabrina,  Pineda  Manu,  Pirbakas  Maxette,  Pîslaru  Dragoş,  Pizarro  Manuel,  Polčák
Stanislav, Pollák Peter, Ponsatí Obiols Clara, Poręba Tomasz Piotr, Puigdemont i Casamajó Carles,
Radačovský Miroslav, Radtke Dennis, Rafalska Elżbieta, Rangel Paulo, Regner Evelyn, Reil Guido,
Ressler Karlo, Riba i Giner Diana, Ries Frédérique, Rinaldi Antonio Maria, Ripa Manuela, Riquet
Dominique, Rivière Jérôme, Rodríguez-Piñero Inma, Rondinelli Daniela, Rooken Rob, Rookmaker
Dorien,  Roos Robert,  Ros  Sempere Marcos,  Ruissen  Bert-Jan,  Ruiz  Devesa  Domènec,  Rzońca
Bogdan, Salini Massimiliano, Sánchez Amor Nacho, Santos Isabel, Sardone Silvia, Saryusz-Wolski
Jacek, Satouri Mounir, Schaldemose Christel, Schieder Andreas, Schulze Sven, Schuster Joachim,
Schwab Andreas, Seekatz Ralf, Sidl Günther, Sikorski Radosław, Silva Pereira Pedro, Sippel Birgit,
Smeriglio  Massimiliano,  Sofo  Vincenzo,  Šojdrová  Michaela,  Sokol  Tomislav, Solé  Jordi,  Solís
Pérez Susana, Spurek Sylwia, Spyraki Maria, Štefanec Ivan, Ştefănuță Nicolae, Strik Tineke, Szydło
Beata, Tarabella Marc, Tarczyński Dominik, Tax Vera, Terheş Cristian, Tinagli Irene, Tobé Tomas,
Tobiszowski Grzegorz, Tomac Eugen, Tovaglieri Isabella, Ušakovs Nils, Vandendriessche Tom, Van
Overtveldt Johan, Verheyen Sabine, Verhofstadt Guy, Vincze Loránt, Voss Axel, Vuolo Lucia, Waitz
Thomas, Wallace Mick, Walsmann Marion, Warborn Jörgen, Waszczykowski Witold Jan, Weimers
Charlie,  Weiss  Pernille,  Wieland  Rainer,  Wiezik  Michal,  Winkler  Iuliu,  Winzig  Angelika,
Wiśniewska Jadwiga,  Wölken Tiemo, Wolters  Lara,  Yenbou Salima,  Йончева Елена,  Zalewska
Anna,  Zambelli  Stefania,  Zarzalejos  Javier,  Ždanoka  Tatjana,  Zdechovský  Tomáš,  Zimniok
Bernhard, Złotowski Kosma, Zoido Álvarez Juan Ignacio, Zorrinho Carlos, Zovko Željana

Извинени:

Agius Saliba Alex, Beňová Monika, Майдел Ева, Ochojska Janina, Skyttedal Sara

⁂

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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