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BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по транспорт и туризъм

TRAN_PV(2019)1106_1

ПРОТОКОЛ
Заседание от 6 ноември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 14.30 − 18.30 ч.

БРЮКСЕЛ

Заседанието беше открито в сряда, 6 ноември 2019 г., в 9.09 ч., под председателството 
на Карима Дели (председател).

6 ноември 2019 г., 9.00 – 10.00 ч. (заседание на координаторите)

1. Заседание на координаторите
(при закрити врати)

1.1. Приемане на дневния ред

Проектът на дневен ред беше приет.

1.2 Съобщения на председателя

Председателят напомни за предстоящите избори за първи и трети заместник-
председател на комисията TRAN.

Председателят предостави актуална информация относно
a) процедурата на одобрение от Парламента във връзка със 

споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС и 
б) изслушването на бъдещия кандидат за член на Комисията и въпросите с 

искане за писмен отговор (въпросите ще бъдат изпратени отново).

1.3 Назначаване на докладчици/докладчици по становища
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Не бяха назначени докладчици/докладчици по становища. Координаторите се 
запознаха с документите за сведение, включени в приложение I с обяснителни 
бележки.

1.4 Публично изслушване относно „Бъдещето на нискотарифните въздушни 
пътувания в Европа“, 3 декември 2019 г.

Решение: Координаторите се запознаха с проекта на програмата и постигнаха 
съгласие за сформиране на дискусионна група от 6 оратори:
1. Г-н Майкъл О’Лиъри, главен изпълнителен директор, Ryanair 
2. Професор Джефри Липман, Институт „Strong Universal Network, Green 

Growth & Travelism“  
3. Жузе Луиш Арнаут, председател на управителния съвет, ANA Airports
4. Г-н Хайко Райц, заместник-председател на Мрежата за управление и връзки 

с летищата, ръководител на отдел „Операции“, Eurowings
5. Г-жа Уана Петреску, главен изпълнителен директор, Blue air
6. Г-жа Ливия Спера, генерален секретар на Европейската федерация на 

транспортните работници

1.5 Командировки на комисията TRAN извън ЕС (39-та седмица)

Решение: Комисията TRAN ще поиска одобрение от Председателския съвет за 
сформиране на специална делегация до Сингапур/Джохур Бахру (от 21 до 25 
септември 2020 г.).

1.6 Писмо с отговор на петиция № 0202/2018 относно политиката за 
разпределяне на местата на нискотарифните авиокомпании и съвместно 
изслушване на комисията PETI и комисията TRAN относно правата на 
потребителите в сектора на въздухоплаването

Решение: Координаторите одобриха проекта на писмо до председателя на 
комисията PETI и приеха за сведение съвместното изслушване на комисията 
PETI и комисията TRAN относно правата на потребителите в сектора на 
въздухоплаването (28 април 2020 г.)

1.7 Приоритети на комисията TRAN / Доклади по собствена инициатива

Решение: Координаторите взеха решение на този етап да поискат разрешение 
за три незаконодателни доклада по собствена инициатива на следните 
теми:
1. Преразглеждане на TEN-T
2. Технически и оперативни мерки за по-ефективен и чист морски транспорт
3. Безопасност и сигнализация на железопътния транспорт: оценка на 

актуалното състояние на внедряването на Европейската система за 
управление на железопътното движение (ERTMS)

Беше решено също така да се поиска доклад за изпълнение по отношение на 
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пътната безопасност (не подлежи на квотата; предстои да се определи 
точното заглавие).
Координаторите ще вземат решение относно три допълнителни доклада по 
собствена инициатива на по-късен етап, като вземат предвид предварително 
подбраните приоритети на групите. Един от тези три доклада ще бъде 
посветен на туризма (окончателното заглавие ще бъде изготвено от 
Работната група в областта на туризма). 

1.8 Работна група в областта на туризма (РГТ)

Решение: Координаторите одобриха състава на Работната група в областта 
на туризма (РГТ) и тримата членове на ръководната група на РГТ: (г-жа 
Клаудия МОНТЕЙРУ ДЕ АГИАР, г-н Ищван УИХЕИ и г-н Хосе Рамон БАУСА 
ДИАС).

1.9 Разпределение на местата за командировките на комисията TRAN

Решение:
 Координаторите взеха решение да запазят годишното разпределение на 

25-те места, основаващо се на системата д’Онт за командировки в 
границите на ЕС.

 Координаторите взеха решение да разпределят наличните места за 
специални делегации извън границите на ЕС, както следва: 3-ма членове 
на PPE; 2-ма членове на S&D, 1 член на RENEW и 1 член на Verts/ALE. 

1.10 Изследователска програма на Тематичния отдел за първото полугодие на 
2020 г.

Решение: Координаторите взеха решение да дадат началото на три 
проучвания:
1. Транспортната инфраструктура в обезлюдени и слабо населени райони,
2. Нововъзникващи технологии, които водят до преобразуване на 

транспортния сектор/Актуално състояние и бъдещи действия, необходими 
на транспортната инфраструктура за приспособяване на 
нововъзникващите технологии и нуждите на инфраструктурата за 
изготвяне на бъдещи решения за мобилност, и 

3. Устойчив и интелигентен градски транспорт.
Координаторите взеха решение също така за организирането на един семинар 
на тема: „Употребата на водородни горива в транспорта“.

1.11 Пакет за мобилност – оценка на въздействието

Решение: не беше постигнато мнозинство относно искането за оценка на 
въздействието на съществените промени, направени от Парламента по 
отношение на предложенията на Комисията, съдържащи се в „пакета за 
мобилност“.
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1. ЗА СВЕДЕНИЕ
2.1 Спор за компетентност

Координаторите приеха за сведение информацията, свързана с текущия спор за 
компетентност.

2.2 Актуално състояние относно изслушванията на членовете на Комисията

Координаторите приеха за сведение информацията, свързана с изслушванията 
на членовете на Комисията.

2.3 Актуално състояние относно Брексит/оттеглянето на Обединеното кралство 
от ЕС (процедура за одобрение на комисията AFCO)

Координаторите приеха за сведение информацията, отнасяща се до Брексит и 
свързаната процедура за одобрение.

2.4 Разрешение за достъп до ЕП

Координаторите приеха за сведение информацията, свързана с разрешението за 
достъп до ЕП.

2.5 Процедура на комитет

Координаторите приеха за сведение следните бюлетини:

 № 27 от 25 септември 2019 г.

 № 28 от 2 октомври 2019 г.

 № 29 от 9 октомври 2019 г.

 № 30 от 16 октомври 2019 г.

 № 31 от 23 октомври 2019 г.

2.6 Документи за сведение

Координаторите приеха за сведение следните документи:

 17.09.2019: Писмо от ЕИБ до председателя на комисията TRAN (приложение 
IX)

 23.09.2019: Писмо от председателя на комисията IMCO до председателя на 
Съвета на председателите на комисии (СПК) относно писмото на комисията 
TRAN във връзка с искането на комисията IMCO за доклад по собствена 
инициатива относно „Законодателен акт за цифровите услуги“ (приложение 
X)

 25.09.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до председателя на 
ЕП относно отлагане на командировката до Балеарските острови 
(приложение XI)
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 26.09.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до председателя на 
Съвета на председателите на комисии (СПК) относно планиране на 
командировките на комисията TRAN за 2020 г. (приложение XII)

 26.09.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до председателя на 
Съвета на председателите на комисии (СПК) относно планиране на 
изслушванията на комисията TRAN за 2020 г. (приложение XIII)

 27.09.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до председателя на 
комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) относно назначенията за 
мрежата на Конвенцията за правата на хората с увреждания (приложение 
XIV)

 27.09.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до председателя на 
комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM) 
относно назначенията за мрежата за интегриране на принципа на равенство 
между половете (приложение XV)

 30.09.2019: Писмо от председателя на ЕП до председателя на комисията 
TRAN относно препоръката на комисията JURI във връзка с изслушването на 
Рована Плумб (приложение XVI)

 02.10.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до члена на 
Комисията Биенковска относно положението в европейската туристическа 
индустрия (приложение XVII)

 07.10.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до председателя на 
ЕП относно извънредна процедура, свързана с досието за Брексит 
(приложение XVIII)

 07.10.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до председателя на 
ЕИБ (в отговор на писмо от 17.9.2019 г.) (приложение XIX)

 09.10.2019: Писмо от председателя на комисията TRAN до председателя на 
комисията ENVI относно становището на комисията TRAN с оценка на 
изслушването на изпълнителния заместник-председател на Комисията 
Тимерманс (приложение XX)

 Списък с текущите проучвания от тематичния отдел (приложение XXI)

 Списък с телефонните номера – секретариат на комисията TRAN 
(приложение XXII)

2. РАЗНИ ВЪПРОСИ

Няма

3. СЛЕДВАЩО ЗАСЕДАНИЕ

Следващото заседание на координаторите ще се състои по време на следващото 
заседание на комисията във вторник, 6 декември.
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* * *

6 ноември 2019 г., 10.00 – 12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред
Решение: Проектът на дневен ред беше приет. 

Едноминутно мълчание в памет на Жак Ширак.

3. Одобряване на протоколите от заседанията
 2 – 3 септември 2019 г. PV – PE641.064v01-00
 19 септември 2019 г. PV – PE641.226v01-00
 24 септември 2019 г. PV – PE641.256v01-00

Решение: Всички протоколи бяха одобрени.

4. Съобщения на председателя

Председателят съобщи, че официалният коледен коктейл ще се състои на 3 
декември 2019 г. след заседанието на комисията TRAN.

5. Избор на първи заместник-председател

Председателят получи от съответните политически групи следната кандидатура 
за поста първи заместник-председател:

Ищван Уихеи (S&D)

Кандидатът прие назначението и бе избран чрез акламация, след което се 
присъедини към председателя на трибуната.

Избор на трети заместник-председател

Председателят получи от съответните политически групи следната кандидатура 
за поста трети заместник-председател:

Андрис Америкс (S&D)

Кандидатът прие назначението и бе избран чрез акламация, след което се 
присъедини към председателя на трибуната.

Оратори: Йоан Даниелсон, Ищван Уихеи, Филип Оливие, Жюли Льошантьо, 
Андрис Америкс, Мариан-Жан Маринеску, Лейла Шайби

* * *
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6. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно 
споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да 
бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за 
автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави
TRAN/9/00470
***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

Докладчик:
Маркус Фербер (PPE) PR – PE641.312v01-00

Водеща:
TRAN

Подпомагаща:
EMPL – Решение: без становище

 Разглеждане на проекта на доклад

Решение: Точки 6 и 7 от дневния ред бяха разгледани заедно.

7. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за 
оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с 
Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на 
предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в 
граничните региони между двете държави
TRAN/9/00472
***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

Докладчик:
Маркус Фербер (PPE) PR – PE641.369v01-00

Водеща:
TRAN

Подпомагаща:
EMPL – Решение: без становище

 Разглеждане на проекта на доклад

Решение: Крайният срок за внасяне на изменения към двата проекта на доклад 
беше определен за 17.00 ч. на 18 ноември 2019 г.

Оратори: Маркус Фербер, Йоан Даниелсон, Хосе Рамон Бауса Диас, Карима 
Дели, Робертс Зиле, Елена Кундура, Еди Лиежоа (ЕК)

8. Резултати от поканите за представяне на предложения по МСЕ – Tранспорт 
за 2019 г. – изложение на Европейската Комисия
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Оратори: Мариан-Жан Маринеску, Йоан Даниелсон, Хосе Рамон Бауса Диас, 
Киран Къф, Робертс Зиле, Елена Кундура, Доминик Рике, Карима 
Дели, Андрей Новаков, Анна Депарне-Груненберг, Исабел Гарсия 
Муньос, Жюли Льошантьо, Хералд Рьойтерс (EK)

9. „Свръхтуризмът – въздействие и възможни реакции на политиката в тази 
област“ – представяне на проучване

Оратори:  Мариан-Жан Маринеску, Ищван Уихеи, Хосе Рамон Бауса Диас, 
Киран Къф, Лучия Вуоло, Елена Кундура, Валтер Флего, Скот 
Ейнсли, Джозиан Кутаяр, Барбара Талер, Ханес Хайде, Филип 
Оливие, Карима Дели, Паул Петерс (Център за устойчивост, 
туризъм и транспорт, Университет на Бреда), Клаудио Милано 
(Университет на Лейда)

6 ноември 2019 г., 14.30 – 18.30 ч.

10. Размяна на мнения с г-жа Елжбета Биенковска, член на Комисията, 
отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и 
МСП, относно положението в туристическата индустрия предвид наскоро 
появилите се трудности пред компанията „Томас Кук“

Оратори: Карима Дели, Барбара Талер, Йоан Даниелсон, Хосе Рамон Бауса 
Диас, Анна Депарне-Груненберг, Жюли Льошантьо, Елена Кундура, 
Тереза Грифин, Ищван Уихеи, Мария Грапини, Роса Естарас 
Ферагут, Скот Ейнсли, Роман Хайдер, Исабел Гарсия Муньос, Клеър 
Дейли, Джозиан Кутаяр, Елжбета Биенковска (член на Комисията)

11. Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската 
народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги
TRAN/9/00299
*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

Докладчик:
Томаш Пьотър Поремба (ECR) PR – PE641.390v01-00

Водеща:
TRAN

 Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)
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Решение: Крайният срок за внасяне на измененията беше определен за 17.00 ч. 
на 12 ноември 2019 г.

Оратори: Томаш Пьотър Поремба, Мариан-Жан Маринеску, Петър Витанов, 
Ян-Кристоф Йотен, Катрин Роуът, Клаус Гайл (ЕК)

12. Представяне на отчет относно резултата от 40-ото общо събрание на 
Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) – 
размяна на мнения с Филип Корнелис, директор в областта на 
въздухоплаването към ГД „Мобилност и транспорт“

Оратори: Карима Дели, Барбара Талер, Йоан Даниелсон, Хосе Рамон Бауса 
Диас, Киран Къф, Клеър Дейли, Ян-Кристоф Йотен, Филип 
Корнелис (ЕК)

При закрити врати

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

13. Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните 
изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, 
минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и 
седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на 
установяването на местоположението, чрез тахографи
TRAN/9/01263

Докладчик:
Хена Виркунен (PPE)

Оратори: Карима Дели

14. Изисквания за изпълнение и специфични правила за командироването на 
водачи в сектора на автомобилния транспорт
TRAN/9/01264

Докладчик:
Катержина Конечна (GUE/NGL)

Оратори: Катержина Конечна

15. Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с 
оглед на адаптирането им към развитието в сектора
TRAN/9/01265

Докладчик:
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16. Електронна информация за товарни превози
TRAN/9/01274

Докладчик:
Андор Дели (PPE)

Оратори: Андор Дели

17. Разни въпроси

18. Следващи заседания
 3 декември 2019 г., 9.00 – 10.00, 10.00 – 12.30 и 14.30 – 18.30 ч. (Брюксел)
 4 декември 2019 г., 10.00 – 10.15 ч.

(съвместно заседание на комисията ITRE и комисията TRAN)
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