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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.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 

относно определени процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране 

и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за атомна 

енергия, от една страна, и Косово*, от друга страна 

(COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0460), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за 

функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението в 

Парламента (C8-0327/2016), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид писмото на комисията по външни работи,  

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (А8-

0361/2016), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да 

внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст; 

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

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

 

                                                 
*  Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 

1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно 

обявяването на независимост от страна на Косово.   
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) За да се гарантират еднакви 

условия за прилагането на 

Споразумението, на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) №182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 5. 

Като се има предвид, че актовете за 

изпълнение са част от общата 

търговска политика, за приемането им 

следва да се използва процедурата по 

разглеждане. В случаите, в които 

Споразумението предвижда 

възможността при изключителни и 

критични обстоятелства да се приложат 

спешни мерки, необходими за справяне 

със съответната ситуация, Комисията 

следва да приеме такива актове за 

изпълнение незабавно. За мерки, които 

се отнасят за селскостопански и рибни 

продукти, Комисията следва да приема 

такива актове за изпълнение незабавно 

при надлежно обосновани наложителни 

причини за спешни действия. 

(3) За да се гарантират еднакви 

условия за прилагането на 

Споразумението, на Комисията следва 

да бъдат предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) №182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета 5. В 

съответствие с посочения регламент 

процедурата по разглеждане се 

прилага, по-специално, за приемането 

на актове за изпълнение, отнасящи се 

до общата търговска политика. В 

надлежно обосновани случаи обаче 

може да се прилага процедурата по 

консултиране. В случаите, в които 

Споразумението предвижда 

възможността при изключителни и 

критични обстоятелства да се приложат 

незабавни мерки, необходими за 

справяне със съответната ситуация, 

Комисията следва да приеме такива 

актове за изпълнение незабавно. За 

мерки, които се отнасят за 

селскостопански и рибни продукти, 

Комисията следва да приема такива 

актове за изпълнение незабавно при 

надлежно обосновани наложителни 

причини за спешни действия. 

__________________ __________________ 

5Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 

5Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13). 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) С цел да се гарантира 

ефективното прилагане и управление 

на тарифните квоти, предоставени 

съгласно Споразумението, както и за 

да се гарантират правна сигурност и 

равно третиране по отношение на 

облагането с мита, някои разпоредби 

на настоящия регламент следва да се 

прилагат, считано от датата на 

влизане в сила на Споразумението, 

заличава се 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Член 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 9 заличава се 

Наблюдение  

За целите на прилагането на член 34 

от Споразумението се установява 

наблюдение на Съюза върху вноса на 

стоките, посочени в приложение V 

към протокол 3 към Споразумението. 

Прилага се процедурата, посочена в 

член 308, буква г) от Регламент (ЕИО) 

№ 2454/93 на Комисията 7. 

 

____________________  

7Регламент (ЕИО) № 2454/93 на 

Комисията от 2 юли 1993 г. за 

определяне на разпоредби за прилагане 

на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на 

Съвета за създаване на Митнически 

кодекс на Общността (ОВ L 253, 

11.10.1993 г., стр. 1) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ВЪНШНИ РАБОТИ 

 

 

Бернд Ланге 

Председател  

Комисия по международна търговия 
 

Ref.: D(2016)51709 

 

 

Уважаеми г-н председател, 

Пиша Ви във връзка с предложението за регламент на Европейския парламент и на 

Съвета относно определени процедури за прилагане на Споразумението за 

стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност за 

атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга страна (COM(2016)0460) – С8-

0327/2016 – 2016/0218(COD)). Като се имат предвид особеностите на досието, както и 

фактът, че се прилага обикновената законодателна процедура, бих искал да изразя 

политическата подкрепа на комисията по външни работи (AFET) за бързото 

приключване на горепосочения регламент. 

 

Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово влезе в сила на 1 

април 2016 г. след ратифицирането от страна на Европейския парламент и на 

Националното събрание на Косово. В рамките на процедурата за одобрение ние 

изтъкнахме подкрепата си за сключването на посоченото споразумение и 

приветствахме факта, че Косово най-после ще има, подобно на останалите държави от 

Западните Балкани, договорни отношения с ЕС. Влизането в сила на Споразумението за 

стабилизиране и асоцииране доведе също така до създаването на Парламентарен 

комитет по стабилизиране и асоцииране, който бързо прие своя правилник за дейността 

и проведе две заседания. 

 

Предложението за регламент, по което ще гласува Вашата комисия, съдържа важни 

правила за прилагането на определени разпоредби от Споразумението, както и 

процедурите за приемането на подробни правила за прилагане. Насърчаваме Ви да 

продължите работата без забавяне, за да се гарантира, че Косово може да се възползва 

пълноценно от Споразумението за стабилизиране и асоцииране, като същевременно се 

има предвид, че прерогативите на Парламента следва да се зачитат. 

 

С уважение, 

 

 

 

 

Елмар Брок 
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