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1. Въпрос за тълкуване

Г-н Vital Moreira, председател на комисията по международна търговия, с писмо от 4 
март 2011 г. поиска тълкуване на член 51 от Правилника за дейността на Европейския 
парламент, процедура на съвместни заседания на комисии, по отношение на 
разглеждането и сключването на международни търговски споразумения. Той излага, 
наред с другото, следното:

„може да се твърди, че условията, посочени в член 51, са същите както тези, 
които се прилагат към член 50:

● въпросът попада в почти еднаква степен в компетентността на две или 
повече комисии
или

● различни страни на въпроса попадат в компетентността на две или повече 
комисии

Съгласно тези условия комисията по международна търговия може да 
отправи искане за прилагането на член 51 за почти всички международни 
споразумения, в които се съдържат голям брой елементи, попадащи в рамките 
на нейната компетентност.“

„... комисията по международна търговия би желала да отправи искане за 
прилагането на настоящия член 51 за някои много важни международни 
споразумения, които понастоящем са в окончателния си етап на разглеждане. 
Въпреки това преди представянето на такива искания ще съм Ви много 
благодарен, ако Вашата комисия би могла да ми предостави тълкуване на 
съответните членове.“

Освен това той обяснява, че с влизането в сила на Договора от Лисабон вече се изисква 
одобрението на Европейския парламент за сключването на всички търговски 
споразумения, независимо от това дали са „чисто“ търговски споразумения на 
основание член 207 от ДФЕС или част от търговски споразумения съгласно член 217 
или/и член 218 от ДФЕС. Разглежданите понастоящем споразумения са споразумения 
за асоцииране с Андската общност, Меркосур и държавите от Централна Америка.

Следователно повдигнатият от комисията по международна търговия въпрос може да 
бъде обобщен както следва:

Може ли член 51, процедура на съвместни заседания на комисии, да бъде прилаган към 
процедурата, чрез която се стига до изготвянето на препоръка за приемане или 
отхвърляне на сключването на международно споразумение съгласно член 90, параграф 
6 и член 81, параграф 1?
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2. Аргументи

Повдигнатият въпрос трябва да се разграничи от въпроса за това, дали член 50, 
процедура с асоциирани комисии, може да бъде прилаган по отношение на препоръка, 
както се споменава по-горе. Нашата комисия предостави отговор на този въпрос на 13 
февруари 2009 г., като прие следното тълкуване:

„За целите на разглеждането на международно споразумение по реда на член 
83 [настоящ член 90], процедурата с асоциирани комисии съгласно член 47 
[настоящ член 50] не се прилага по отношение на процедурата на одобрение 
съгласно член 75 [настоящ член 81].“1

Тълкуването не беше оспорено и понастоящем присъства в член 50.

Основните аргументи за това тълкуване, както са изложени в писмото, изпратено до 
председателя, бяха следните:

„Конкретните процедурни разпоредби за засилено сътрудничество между 
комисиите по член 47 биха могли да бъдат уместни за докладите, съставяни 
съгласно член 83, параграфи 2 и 5, на подготвителния етап, предхождащ 
парафирането на международно споразумение. Въпреки това на крайния етап 
от процедурата, на който водещата комисия може само да одобри или да 
отхвърли предлаганото споразумение, концепцията на член 47 не е подходяща. 
Тази концепция включва специфичен модел на разпределение на ролите, който се 
основава на предположението, че е възможно да бъдат разграничени 
областите на компетентност между комисиите по отношение на един и същи 
въпрос и че водещата комисия може да поеме определени елементи от 
асоциираната комисия в своя доклад. При процедурата на одобрение случаят не 
е такъв.“

Тази характеристика на процедурата с асоциирани комисии, а именно възможността 
водещата комисия да поеме определени елементи от асоциираната комисия, не е налице 
при процедурата на съвместни заседания на комисии. В този случай две комисии са 
напълно равнопоставени при изготвянето на един-единствен доклад. Фактът, че член 81 
се отнася до „препоръка“, а не до „доклад“ е без значение, тъй като доклад и препоръка 
са равностойни от функционална гледна точка. Следователно няма причина да не се 
прилага член 51 по отношение на процедура относно приемане или отхвърляне на 
международно споразумение, при условие че са изпълнени условията, изброени в тази 
разпоредба.

Понастоящем член 51 се преразглежда. На този етап проектодокладът внася 
незначителни изменения в условията, които трябва да се прилагат за член 51, но това 
няма отношение към въпроса, повдигнат в този случай. 
                                               
1 На гласуването присъстваха следните членове на ЕП: Jim Allister, Costas Botopoulos, Carlos Carnero 
González, Richard Corbett, Andrew Duff, Aurelio Juri, Íñigo Méndez de Vigo, Ashley Mote, Rihards Pīks, 
György Schöpflin, Adrian Severin, József Szájer, Riccardo Ventre, Johannes Voggenhuber (изпълняващ 
длъжността председател), Andrzej Wielowieyski.
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3. Резултат

На формулирания по-горе въпрос може да се отговори както следва:

Член 51, процедура на съвместни заседания на комисии, може да бъде прилаган за 
процедурата, чрез която се стига до изготвянето на препоръка за приемане или 
отхвърляне сключването на международно споразумение по смисъла на член 90, 
параграф 6 и член 81, параграф 1, при условие че са изпълнени условията, изброени в 
тази разпоредба.

Твърде вероятно е споразуменията, посочени от председателя на комисията по 
международна търговия, да отговарят на тези условия, но в контекста на тълкуване не е 
възможно да се отговори на въпроса, дали в отделни случаи определените в член 51 
условия са изпълнени или не.


