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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

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Решение на Съвета за изменение на Решение 
2001/822/ЕО за асоцииране на отвъдморските страни и територии към 
Европейската общност
(COM(2012)0061 – C7-0054/2012 – 2012/0024(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2012)0061)),

– като взе предвид член 203 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно който 
Съветът се е консултирал с него (C7-0054/2012),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по развитие (A7-0000/2012),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

По силата на член 355, параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), Европейският съвет може да приеме, по инициатива на съответната 
държава членка и като действа с единодушие след консултация с Комисията, решение 
за изменение на статута по отношение на Съюза на държава или датска, френска или 
нидерландска територия, посочени в параграфи 1 и 2. 

С писмо от 30 юни 2010 г. Френската република поиска от Европейския съвет да вземе 
такова решение по отношение на остров Сен Бартелеми, с цел последният да промени 
статута си от най-отдалечен регион на Съюза на отвъдморска страна и територия, 
асоциирана към ЕС. 

На 29 октомври 2010 г .  Европейският съвет прие Решение 2010/718/ЕС, с което 
статутът на френската териториална общност Сен Бартелеми се променя, считано от 1 
януари 2012 г.

Именно за да направи ефективно посоченото решение на Европейския съвет, Съветът 
трябва, по силата на член 203 от ДФЕС, като действа с единодушие, по предложение на 
Комисията и след консултация с Европейския парламент, да измени своето решение
относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейската 
общност. 

Следователно се предлага изменението на приложение I A на Решение 2001/822/ЕО на 
Съвета, с цел да се добави ново тире, което упоменава Сен Бартелеми в списъка на 
отвъдморските страни и територии. 

Докладчикът счита, че промяната на статута отговаря на потребностите и на 
специфичните характеристики на територията Сен Бартелеми без с това да засяга 
интересите на Съюза и следователно предлага предложението на Комисията да бъде 
одобрено. 

По този начин Сен Бартелеми става 26-та отвъдморска страна и територия, асоциирана 
към Европейската общност. Приемайки статута на отвъдморска страна и територия, 
Сен Бартелеми се вписва в ново, реципрочно и устойчиво партньорство с Европейския 
съюз, което отговаря на неговите особености, без с това да поставя под въпрос неговата 
принадлежност към европейското семейство. В действителност Сен Бартелеми запазва 
еврото като парична единица и неговите граждани продължават да бъдат европейски 
граждани. Връзките с Европейския съюз следователно се запазват. 

Настоящата промяна на статута ще позволи на Сен Бартелеми да засили връзките си с 
регионалните субекти, и по-специално отвъдморските страни и територии, държавите 
от АКТБ и най-отдалечените райони на Карибите, и по този начин да допринесе за по-
доброто разпространение на европейския модел ли ценности.


