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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещите комисии – комисията по 

правни въпроси и комисията по конституционни въпроси да включат в предложението 

за резолюция, което ще приемат, следните предложения: 

А. като има предвид, че Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество (МИС за по-добро законотворчество) призовава за 

междуинституционално сътрудничество с цел опростяване на действащото 

законодателство на Съюза и избягване на свръхрегулирането и административната 

тежест за гражданите, администрациите и предприятията; като има предвид, че 

Парламентът подчертава, че по отношение на международните търговски 

споразумения тези цели не следва да водят до по-ниски стандарти в областта на 

опазването на околната среда, общественото здравеопазване, здравето на 

работниците, безопасността, стандартите на Международната организация на труда 

или правата на потребителите; 

Б. като има предвид, че регулаторното сътрудничество се превърна в ключов 

инструмент за международните търговски споразумения по пътя към диалог по 

отношение на регулирането и съгласуваност между търговските партньори; като 

има предвид, че Комисията трябва да остане ангажирана в този процес по 

отношение на принципите за справедливи и еднакви условия за всички 

заинтересовани страни и гарантирането на максимална прозрачност при вземането 

на решения; 

В. като има предвид, че Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество вече започна да води до осезаеми подобрения при някои 

приоритети, и като има предвид, че параграф 40 от него се ангажира с договарянето 

на по-добри практически условия за сътрудничество и обмен на информация в 

областта на международните споразумения; 

1. счита, че е от основно значение да се зачита хоризонтално отдавна установената 

практика за изчакване на одобрението на ЕП преди временното прилагане на 

разпоредбите за търговията и инвестициите от политически важни споразумения, 

както беше също така обещано от комисар Малмстрьом в хода на нейното 

изслушване на 29 септември 2014 г.; призовава Съвета, Комисията и ЕСВД да 

продължат да разширяват тази практика за всички международни споразумения; 

2. призовава другите институции да спазват Договорите и регламентите и да спазват 

релевантната съдебна практика с цел гарантиране, че Парламентът: 

a. получава незабавна, пълна и прецизна информация по време на целия 

жизнен цикъл на международните споразумения по проактивен, структуриран и 

целенасочен начин, без да се накърнява преговорната позиция на ЕС, и 

разполага с достатъчно време да изрази възгледите си на всички етапи и те биват 

вземани предвид във възможно най-голяма степен;  

б. получава прецизна информация и участва в етапа на прилагане на 

споразуменията, особено по отношение на решенията, които се вземат от 

органите, създадени със споразумения, и има разрешение да упражнява 

пълноценно правата си като съзаконодател, когато те оказват въздействие върху 

законодателството на ЕС; 
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в. получава проактивно представена информация относно позицията на 

Комисията в рамките на международни форуми като СТО, УНКТАД, ОИСР, 

ПРООН, ФАО и Съвета на ООН по правата на човека;  

3. отбелязва, че Парламентът е готов да сезира Съда на Европейския съюз (СЕС) 

отново, за да се гарантира, че правата на Парламента се спазват, ако в близко 

бъдеще не се постигне убедителен напредък в преговорите по параграф 40 от МИС 

за по-добро законотворчество; 

4. отбелязва, че всяка от институциите следва да има предвид, че тяхната отговорност 

като законодатели не приключва след сключване на международни споразумения; 

подчертава необходимостта от внимателно наблюдение на изпълнението и от 

текущи усилия за гарантиране на това, че споразуменията постигат своите цели; 

призовава институциите да прилагат най-добрите практики и съвместния подход и 

по отношение на етапите, свързани с осъществяването и оценката на 

международни споразумения; 

5. приветства Работната програма на Комисията по свързани с търговията 

приоритетни досиета, въпреки че може да предостави повече информация относно 

планирането на международните търговски преговори; призовава за по-голяма 

прозрачност на законодателния процес, например чрез използване на обща база 

данни; 

6. отбелязва, че оценките на въздействието, включително анализът на положението с 

правата на човека, могат да бъдат важен инструмент при договарянето на 

споразумения за търговия и инвестиции, като помагат на страните да спазват 

своите задължения в областта на правата на човека, и припомня обвързващия 

характер на споразумения като Международния пакт за икономически, социални и 

културни права; 

7. приветства по-системния подход към оценките на въздействието, въпреки че 

използваната методология не винаги е оптимална; призовава Комисията да 

продължава да следва основана на резултати търговска политика, която намалява 

административната и регулаторната тежест за предприятията, като в същото време 

зачита задълженията и ангажиментите в областта на правата на човека, в 

съответствие с ръководните принципи на ООН и Насоките на Комисията; 

8. призовава Комисията и Съвета към пълно спазване на разпределението на 

областите на компетентност между ЕС и неговите държави членки, както става 

ясно от Становище на Съда 2/15 от 16 май 2017 г., за приемането на указания за 

водене на преговори, преговори и правно основание на предложения за подписване 

и сключване, и по-специално за  подписването и сключването от страна на Съвета 

на международни търговски споразумения; 

9. приветства подобренията в начина на прилагане на делегирани актове и актове за 

изпълнение, но счита, че е необходимо по-нататъшно сближаване с оглед на 

становищата на Парламента; насърчава използването на междуинституционалния 

регистър за делегираните актове и участието в срещи на експерти. 
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