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Легенда на използваните знаци 

 * 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 в 

проекта на акт.) 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към 

Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на 

партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една 

страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на Споразумението 

с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по отношение на 

двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока на 

действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (16384/1/2010), 

– като взе предвид проекта на Протокол към Споразумението за партньорство и 

сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности 

и техните държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга 

страна, за изменение на Споразумението с цел разширяване на приложното поле 

на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с текстилни 

изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното споразумение 

относно текстилните изделия (16388/2010), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора 

за функционирането на Европейския съюз (C7-0097/2011), 

– като взе предвид своята междинна резолюция от 15 декември 2011 г.1 относно 

предложението за решение, 

– като взе предвид своята незаконодателна резолюция от ...2 относно проекта на 

решение, 

– като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и 

член 108, параграф 7 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и 

становището на комисията по външни работи (A8-0332/2016), 

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки и на Република Узбекистан. 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0586. 
2 Приети текстове, P8_TA(0000)0000. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Европейският парламент е приканен да даде своето одобрение относно протокола за 

изменение на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейския 

съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга 

страна, с цел разширяване на приложното поле на въпросното споразумение по 

отношение на двустранната търговия с текстилни изделия. Ратификацията на протокола 

относно текстилните изделия ще доведе до включването им в Споразумението за 

партньорство и сътрудничество, сключено между държавата и ЕС през 1999 г. 

Разпоредбите в дял „Търговия със стоки“ на въпросното споразумение ще важат 

следователно и за текстилните изделия. Този дял предвижда взаимно предоставяне на 

статут на най-облагодетелствана нация, търговия без количествени ограничения, 

прилагане на принципа на свободното транзитно преминаване, търговия на пазарни 

цени, защитна клауза и забрани или ограничения на вноса, износа или на стоките в 

режим на транзитно преминаване, обусловени от съображения за обществения морал, 

обществения интерес или обществената сигурност. 

През декември 2011 г. Европейският парламент прие междинен доклад, като постави 

условието, че ще даде своето одобрение, ако бъде постигнато подобрение на 

положението с правата на човека в Узбекистан, по-конкретно що се отнася до детския 

труд и принудителния труд при ежегодното събиране на реколтата от памук. В 

междинния доклад бяха отправени 14 препоръки. 

След приемането на доклада беше установен диалог с Узбекистан, в рамките на който 

всяка година се провеждаха изслушвания с множество участници, сред които 

представители на гражданското общество, узбекските органи и европейските и 

международни институции. Между Узбекистан и Международната организация на 

труда (МОТ) се провеждаше също така тясно сътрудничество с цел оценка на 

предприетите действия, насочени към изкореняване на детския труд и принудителния 

труд в рамките на ежегодното събиране на реколтата от памук в Узбекистан. МОТ 

осъществи мониторинг на събирането на реколтата от памук за първи път през 2013 г., 

а след това през 2014 и 2015 г., като мониторинг е предвиден и през 2016 г. със 

специален акцент върху въпроса за принудителния труд. 

Докладът от последния мониторинг на МОТ, проведен от 14 септември до 31 октомври 

2015 г., показа, че детският труд практически е напълно премахнат при събирането на 

реколтата от памук. Държавните органи са въвели разнообразни мерки с цел 

премахване на детския труд, сред които организирането на занимални, които да 

приемат децата след училище, налагането на глоби на нарушителите, повишаване на 

отговорността на родителите, учителите и земеделските стопани. Установени са само 

няколко отделни случая. По тази причина МОТ потвърди, че детският труд е 

спорадичен и че е станал социално неприемлив. 

Не може да се каже същото за принудителния труд. Тъй като е по-трудно да се направи 

оценка на този въпрос, МОТ изтъкна няколко показателя за принудителен труд, 

свързани с неправомерни условия на труд и процедурите на наемане на работа. 

Узбекските органи поеха редица ангажименти да премахнат постепенно принудителния 

труд на възрастните лица, наред с другото чрез прилагането на механизъм за обратна 

връзка, благодарение на който ще могат да се разглеждат жалби на населението, чрез 
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провеждането на кампании за повишаване на осведомеността и чрез въвеждането на 

програми за оценка на изпълнението на международните конвенции в тази област. 

Европейският парламент напълно подкрепя работата на МОТ по окончателното 

премахване на принудителния труд в Узбекистан. Усилията на узбекските органи също 

трябва да бъдат насърчени. По тази причина докладчикът счита, че в настоящите 

условия на диалог и сътрудничество Европейският парламент следва да даде своето 

одобрение за сключване на протокола относно текстилните изделия. 

В случай обаче на прекратяване на изпълнението от страна на узбекските органи на 

тяхното задължение за премахване на принудителния труд, Парламентът си запазва 

възможността да изиска от Европейската комисия и от Съвета прилагането на членове 2 

и 95 от Споразумението за партньорство и сътрудничество, по силата на които могат да 

се предприемат общи или специфични мерки при незачитане на правата на човека. 
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25.10.2016 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ 

на вниманието на комисията по международна търговия 

относно проекторешението на Съвета за сключване на Протокол към Споразумението 

за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между 

Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република 

Узбекистан, от друга страна, за изменение на споразумението с цел разширяване на 

приложното поле на неговите разпоредби по отношение на двустранната търговия с 

текстилни изделия с оглед изтичането на срока на действие на двустранното 

споразумение относно текстилните изделия 

(16384/1/2010 – C7-0097/2011 – 2010/0323(NLE)) 

Докладчик по становище: Елмар Брок 

 

 

 

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия 

да препоръча на Парламента да даде своето одобрение за проекторешението на Съвета 

за сключване на Протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество за 

установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави 

членки, от една страна, и Република Узбекистан, от друга страна, за изменение на 

споразумението с цел разширяване на приложното поле на неговите разпоредби по 

отношение на двустранната търговия с текстилни изделия с оглед изтичането на срока 

на действие на двустранното споразумение относно текстилните изделия. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Разширяване на приложното поле на разпоредбите на 

Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и 

Узбекистан по отношение на двустранната търговия с текстилни 

изделия 

Позовавания 16384/1/2010 – C7-0097/2011 – COM(2010)0664 – 16384/2010 – 

2010/0323(NLE) 

Дата на сезиране 14.4.2011    

Водеща комисия 

 Дата на обявяване в заседание 

INTA 

10.5.2011 
   

Подпомагащи комисии 

 Дата на обявяване в заседание 

AFET 

9.6.2011 
   

Докладчици 

 Дата на назначаване 

Maria Arena 

22.7.2014 
   

Разглеждане в комисия 7.5.2015 1.9.2016 12.10.2016  

Дата на приемане 10.11.2016    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

31 

4 

2 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, 

Santiago Fisas Ayxelà, Christofer Fjellner, Karoline Graswander-Hainz, 

Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Anne-

Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, 

Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, 

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Marietje Schaake, Helmut 

Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu 

Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Klaus Buchner, Nicola Danti, Syed Kamall, Frédérique Ries, Fernando 

Ruas, Jarosław Wałęsa 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Philippe Loiseau 

Дата на внасяне 15.11.2016 

 
 


