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Изменение 1
Кристофер Фелнер

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че Договорът за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) разшири обхвата на 
изключителната компетентност на 
Съюза в областта на общата търговска 
политика (ОТП), която сега включва не 
само всички аспекти на търговията, но 
също така и преките чуждестранни 
инвестиции; подчертава факта, че 
Парламентът вече е напълно 
компетентен да взема решения, 
съвместно със Съвета, относно 
законотворчеството и за одобряване на 
търговските и инвестиционните 
споразумения; отбелязва, че след 
влизането в сила на ДФЕС 
Парламентът се доказа като
ангажиран и отговорен 
съзаконодател и че като цяло 
взаимодействието между 
Парламента и Комисията е по-скоро 
положително и е основано на гладко 
протичаща комуникация и на подход 
на сътрудничество;

1. изтъква, че Договорът за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) разшири обхвата на 
изключителната компетентност на 
Съюза в областта на общата търговска 
политика (ОТП), която сега включва не 
само всички аспекти на търговията, но 
също така и преките чуждестранни 
инвестиции; подчертава факта, че 
Парламентът вече е напълно 
компетентен да взема решения, 
съвместно със Съвета, относно 
законотворчеството и за одобряване на 
търговските и инвестиционните 
споразумения; по тази причина 
подчертава, че тясното
сътрудничество с Комисията е от 
основно значение, за да се даде 
възможност за висококачествен 
анализ, необходим за провеждане на 
законодателните функции;

Or. en

Изменение 2
Даниел Каспари

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че Договорът за (Не се отнася до българския текст)
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функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) разшири обхвата на 
изключителната компетентност на 
Съюза в областта на общата търговска 
политика (ОТП), която сега включва не 
само всички аспекти на търговията, но 
също така и преките чуждестранни 
инвестиции; подчертава факта, че 
Парламентът вече е напълно 
компетентен да взема решения, 
съвместно със Съвета, относно 
законотворчеството и за одобряване на 
търговските и инвестиционните 
споразумения; отбелязва, че след 
влизането в сила на ДФЕС Парламентът 
се доказа като ангажиран и отговорен 
съзаконодател и че като цяло 
взаимодействието между Парламента и 
Комисията е по-скоро положително и е 
основано на гладко протичаща 
комуникация и на подход на 
сътрудничество;

Or. de

Изменение 3
Робърт Стърди

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. изтъква, че Договорът за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) разшири обхвата на 
изключителната компетентност на 
Съюза в областта на общата търговска 
политика (ОТП), която сега включва не 
само всички аспекти на търговията, но 
също така и преките чуждестранни 
инвестиции; подчертава факта, че 
Парламентът вече е напълно 
компетентен да взема решения, 
съвместно със Съвета, относно 
законотворчеството и за одобряване на 

1. Изтъква, че Договорът за 
функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС) разшири обхвата на 
изключителната компетентност на 
Съюза в областта на общата търговска 
политика (ОТП), която сега включва не 
само всички аспекти на търговията, но 
също така и преките чуждестранни 
инвестиции; подчертава факта, че 
Парламентът вече е напълно 
компетентен да взема решения, 
съвместно със Съвета, относно 
законотворчеството и за одобряване на 
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търговските и инвестиционните 
споразумения; отбелязва, че след 
влизането в сила на ДФЕС 
Парламентът се доказа като 
ангажиран и отговорен 
съзаконодател и че като цяло 
взаимодействието между 
Парламента и Комисията е по-скоро 
положително и е основано на гладко 
протичаща комуникация и на подход 
на сътрудничество;

търговските и инвестиционните 
споразумения;

(а) отбелязва, че след влизането в 
сила на ДФЕС Парламентът се 
доказа като ангажиран и отговорен 
съзаконодател, и че като цяло 
взаимодействието между 
Парламента и Комисията е по-скоро 
положително и е основано на гладко 
протичаща комуникация и на подход 
на сътрудничество;

Or. en

Изменение 4
Даниел Каспари

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава значението на едно 
лоялно и ефективно сътрудничество 
между институциите на ЕС, в рамките 
на съответните им компетенции, при 
разглеждането на законодателството и 
международните споразумения с оглед 
на предвиждане на търговските и 
икономическите тенденции, определяне 
на приоритетите и опциите, 
установяване на средносрочните и 
дългосрочните стратегии, определяне на 
мандатите за международните 
споразумения, анализ/разработване и 
приемане на законодателни актове и 

2. подчертава значението на едно 
лоялно и ефективно сътрудничество 
между институциите на ЕС, в рамките 
на съответните им компетенции, при 
разглеждането на законодателството и 
международните споразумения с оглед 
на предвиждане на търговските и 
икономическите тенденции, определяне 
на приоритетите и опциите, 
установяване на средносрочните и 
дългосрочните стратегии, определяне на 
мандатите за международните 
споразумения, анализ/разработване и 
приемане на законодателни актове и 
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мониторинг на дългосрочните 
инициативи в областта на ОТП; 
подчертава значението на продължаване 
на процеса на развитие на ефективен 
капацитет, включително предоставянето 
на необходимите човешки и финансови 
ресурси, за да се постигнат 
политическите цели в областта на 
търговията и инвестициите, като 
същевременно се гарантира правна 
сигурност, съгласуваността на външната 
дейност на ЕС и зачитането на 
принципите и целите, залегнали в 
Договорите; в този контекст придава 
голямо значение на включването на 
клаузи за правата на човека в 
международните споразумения, както и 
на раздели за устойчивото развитие в 
търговските и инвестиционните 
споразумения, и изразява задоволство от 
ключовата роля на Парламента при 
приемането на придружаващите ги 
пътни карти; припомня на Комисията, 
че е необходимо да взема предвид 
становището и резолюциите на 
Парламента и да предоставя обратна 
информация за това как те са 
отразени в международните 
споразумения и законодателство; 
изразява съжаление, че 
инструментите за развиване на 
новата инвестиционна политика на 
Съюза все още не са приведени в 
действие;

мониторинг на дългосрочните 
инициативи в областта на ОТП; 
подчертава значението на продължаване 
на процеса на развитие на ефективен 
капацитет, включително предоставянето 
на необходимите човешки и финансови 
ресурси, за да се постигнат 
политическите цели в областта на 
търговията и инвестициите, като 
същевременно се гарантира правна 
сигурност, съгласуваността на външната 
дейност на ЕС и зачитането на 
принципите и целите, залегнали в 
Договорите; в този контекст придава 
голямо значение на включването на 
клаузи за правата на човека в 
международните споразумения, както и 
на раздели за устойчивото развитие в 
търговските и инвестиционните 
споразумения, и изразява задоволство от 
ключовата роля на Парламента при 
приемането на придружаващите ги 
пътни карти;

Or. de

Изменение 5
Кристофер Фелнер

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава значението на едно 2. подчертава значението на едно 
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лоялно и ефективно сътрудничество 
между институциите на ЕС, в рамките 
на съответните им компетенции, при 
разглеждането на законодателството и 
международните споразумения с оглед 
на предвиждане на търговските и 
икономическите тенденции, определяне
на приоритетите и опциите, 
установяване на средносрочните и 
дългосрочните стратегии, определяне на 
мандатите за международните 
споразумения, анализ/разработване и 
приемане на законодателни актове и 
мониторинг на дългосрочните 
инициативи в областта на ОТП;
подчертава значението на 
продължаване на процеса на развитие 
на ефективен капацитет, 
включително предоставянето на 
необходимите човешки и финансови 
ресурси, за да се постигнат 
политическите цели в областта на 
търговията и инвестициите, като 
същевременно се гарантира правна 
сигурност, съгласуваността на 
външната дейност на ЕС и 
зачитането на принципите и целите, 
залегнали в Договорите; в този 
контекст придава голямо значение на 
включването на клаузи за правата на 
човека в международните 
споразумения, както и на раздели за 
устойчивото развитие в търговските 
и инвестиционните споразумения, и 
изразява задоволство от ключовата 
роля на Парламента при приемането 
на придружаващите ги пътни карти; 
припомня на Комисията, че е 
необходимо да взема предвид 
становището и резолюциите на 
Парламента и да предоставя обратна 
информация за това как те са 
отразени в международните 
споразумения и законодателство; 
изразява съжаление, че 
инструментите за развиване на 
новата инвестиционна политика на 
Съюза все още не са приведени в 

лоялно и ефективно сътрудничество 
между институциите на ЕС, в рамките 
на съответните им компетенции, при 
разглеждането на законодателството и 
международните споразумения с оглед 
на предвиждане на търговските и 
икономическите тенденции, определяне 
на приоритетите и опциите, 
установяване на средносрочните и 
дългосрочните стратегии, определяне на 
мандатите за международните 
споразумения, анализ/разработване и 
приемане на законодателни актове и 
мониторинг на прилагането на 
търговските и инвестиционни 
споразумения, както и на
дългосрочните инициативи в областта 
на ОТП;
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действие;
2a. подчертава значението на 
продължаването на процеса на 
развитие на ефективен капацитет, 
включително предоставянето на 
необходимите човешки и финансови 
ресурси, за да се постигнат 
политическите цели в областта на 
търговията и инвестициите, като 
същевременно се гарантира правна 
сигурност, съгласуваността на 
външната дейност на ЕС и 
зачитането на принципите и целите, 
залегнали в Договорите;
2б. придава голямо значение на 
включването на клаузи за правата на 
човека в международните 
споразумения, както и на раздели за 
устойчивото развитие в търговските 
и инвестиционните споразумения, и 
изразява задоволство от ключовата 
роля на Парламента при приемането 
на придружаващите ги пътни карти; 
припомня на Комисията, че е 
необходимо да взема предвид 
становището и резолюциите на 
Парламента и да предоставя обратна 
информация за това как те са 
отразени в международните 
споразумения и законодателство;

Or. en

Изменение 6
Робърт Стърди

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава значението на едно 
лоялно и ефективно сътрудничество 
между институциите на ЕС, в
рамките на съответните им 

2. изтъква необходимостта от 
гарантиране на непрекъснат поток 
от навременна, точна, пълна и 
безпристрастна информация, даваща 
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компетенции, при разглеждането на 
законодателството и 
международните споразумения с 
оглед на предвиждане на търговските 
и икономическите тенденции, 
определяне на приоритетите и 
опциите, установяване на 
средносрочните и дългосрочните 
стратегии, определяне на мандатите 
за международните споразумения, 
анализ/разработване и приемане на 
законодателни актове и мониторинг 
на дългосрочните инициативи в 
областта на ОТП; подчертава 
значението на продължаване на 
процеса на развитие на ефективен 
капацитет, включително 
предоставянето на необходимите 
човешки и финансови ресурси, за да се 
постигнат политическите цели в 
областта на търговията и 
инвестициите, като същевременно се 
гарантира правна сигурност, 
съгласуваността на външната 
дейност на ЕС и зачитането на 
принципите и целите, залегнали в 
Договорите; в този контекст придава 
голямо значение на включването на 
клаузи за правата на човека в 
международните споразумения, 
както и на раздели за устойчивото 
развитие в търговските и 
инвестиционните споразумения, и 
изразява задоволство от ключовата 
роля на Парламента при приемането 
на придружаващите ги пътни карти; 
припомня на Комисията, че е 
необходимо да взема предвид 
становището и резолюциите на 
Парламента и да предоставя обратна 
информация за това как те са 
отразени в международните 
споразумения и законодателство; 
изразява съжаление, че 
инструментите за развиване на 
новата инвестиционна политика на 
Съюза все още не са приведени в 

възможност за извършване на 
висококачествения анализ, който е 
необходим за подобряване на 
уменията и чувството на 
отговорност на лицата, вземащи 
политически решения в Парламента, 
както и с оглед по-засилено 
междуинституционално 
взаимодействие в областта на ОТП,
като едновременно с това се 
гарантира, че Парламентът бива 
изчерпателно и точно информиран на 
всички етапи, и че Комисията е
проактивна и прави всичко възможно,
за да гарантира такъв 
информационен поток; освен това 
подчертава важността на
предоставяната информация на
Парламента с оглед на гарантирането 
на избягването на нежелани 
ситуации, които да водят до 
възможни недоразумения между 
институциите; оценява в това 
отношение редовните технически 
информационни сесии, които 
Комисията осигурява по редица теми;
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действие;
(а) подчертава значението на едно 
лоялно и ефективно сътрудничество 
между институциите на ЕС, в 
рамките на съответните им 
компетенции, при разглеждането на 
законодателството и 
международните споразумения с 
оглед на предвиждане на търговските 
и икономическите тенденции, 
определяне на приоритетите и 
опциите, установяване на 
средносрочните и дългосрочните 
стратегии, определяне на мандатите 
за международните споразумения, 
анализ/разработване и приемане на 
законодателни актове и мониторинг 
на дългосрочните инициативи в 
областта на ОТП;
(б) подчертава значението на 
продължаване на процеса на развитие 
на ефективен капацитет, 
включително предоставянето на 
необходимите човешки и финансови 
ресурси, за да се постигнат 
политическите цели в областта на 
търговията и инвестициите, като 
същевременно се гарантира правна 
сигурност, съгласуваността на 
външната дейност на ЕС и 
зачитането на принципите и целите, 
залегнали в Договорите;
(в) придава голямо значение на 
включването на клаузи за правата на 
човека в международните 
споразумения, както и на раздели за 
устойчивото развитие в търговските 
и инвестиционните споразумения; 
припомня на Комисията, че е 
необходимо да взема предвид 
становището и резолюциите на 
Парламента и да предоставя обратна 
информация за това как те са 
отразени в международните 
споразумения и законодателство;
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Or. en

Изменение 7
Яник Жадо

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава значението на едно 
лоялно и ефективно сътрудничество 
между институциите на ЕС, в рамките 
на съответните им компетенции, при 
разглеждането на законодателството и 
международните споразумения с оглед 
на предвиждане на търговските и 
икономическите тенденции, определяне 
на приоритетите и опциите, 
установяване на средносрочните и 
дългосрочните стратегии, определяне на 
мандатите за международните 
споразумения, анализ/разработване и 
приемане на законодателни актове и 
мониторинг на дългосрочните 
инициативи в областта на ОТП; 
подчертава значението на продължаване 
на процеса на развитие на ефективен 
капацитет, включително предоставянето 
на необходимите човешки и финансови 
ресурси, за да се постигнат 
политическите цели в областта на 
търговията и инвестициите, като 
същевременно се гарантира правна 
сигурност, съгласуваността на външната 
дейност на ЕС и зачитането на 
принципите и целите, залегнали в 
Договорите; в този контекст придава 
голямо значение на включването на 
клаузи за правата на човека в 
международните споразумения, както и 
на раздели за устойчивото развитие в 
търговските и инвестиционните 
споразумения, и изразява задоволство от 
ключовата роля на Парламента при 
приемането на придружаващите ги 

2. подчертава значението на едно 
лоялно и ефективно сътрудничество 
между институциите на ЕС, в рамките 
на съответните им компетенции, при 
разглеждането на законодателството и 
международните споразумения с оглед 
на предвиждане на търговските и 
икономическите тенденции, определяне 
на приоритетите и опциите, 
установяване на средносрочните и 
дългосрочните стратегии, определяне на 
мандатите за международните 
споразумения, анализ/разработване и 
приемане на законодателни актове и 
мониторинг на дългосрочните 
инициативи в областта на ОТП; 
подчертава значението на продължаване 
на процеса на развитие на ефективен 
капацитет, включително предоставянето 
на необходимите човешки и финансови 
ресурси, за да бъдат активно 
определени и да се постигнат 
политическите цели в областта на 
търговията и инвестициите, като 
същевременно се гарантира правна 
сигурност, съгласуваността на външната 
дейност на ЕС и зачитането на 
принципите и целите, залегнали в 
Договорите; в този контекст придава 
голямо значение на включването на 
клаузи за правата на човека в 
международните споразумения, както и
на раздели за устойчивото развитие в 
търговските и инвестиционните 
споразумения, и изразява задоволство от 
ключовата роля на Парламента при 
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пътни карти; припомня на Комисията, 
че е необходимо да взема предвид 
становището и резолюциите на 
Парламента и да предоставя обратна 
информация за това как те са отразени в 
международните споразумения и 
законодателство; изразява съжаление, че 
инструментите за развиване на новата 
инвестиционна политика на Съюза все 
още не са приведени в действие;

приемането на придружаващите ги 
пътни карти; припомня на Комисията, 
че е необходимо да взема предвид 
становището и резолюциите на 
Парламента и да предоставя обратна 
информация за това как те са отразени в 
международните споразумения и 
законодателство; изразява съжаление, че 
инструментите за развиване на новата 
инвестиционна политика на Съюза все 
още не са приведени в действие;

Or. en

Изменение 8
Робърт Стърди

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. отново заявява, че е необходимо 
институциите да работят заедно при
прилагането на Договорите, 
вторичното законодателство и 
рамковото споразумение1 (РС); изтъква
необходимостта от гарантиране на 
непрекъснат поток от навременна, 
точна, пълна и безпристрастна 
информация, даваща възможност за 
извършване на висококачествения 
анализ, който е необходим за 
подобряване на уменията и чувството 
на отговорност на лицата, вземащи 
политически решения в Парламента, 
както и с оглед по-засилено 
междуинституционално 
взаимодействие в областта на ОТП; 
отново потвърждава, че е необходимо
Комисията да работи по независим и 
прозрачен начин през целия процес на 
подготовка, приемане и прилагане на 
законодателство в областта на ОТП и 
счита, че нейната роля е от ключово 

3. отново потвърждава, че е 
необходимо институциите да работят 
заедно по приложението на 
Договорите, вторичното 
законодателство и Рамковото 
споразумение1(РС) и необходимостта 
Комисията да работи по независим и 
прозрачен начин през целия процес на 
подготовка, приемане и прилагане на 
законодателство в областта на ОТП и 
счита, че нейната роля е от ключово 
значение през целия процес;
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значение през целия процес;
__________________ __________________
1 OJ L 304, 20.11.2010, стр. 47. 1 OJ L 304, 20.11.2010, стр. 47.

Or. en

Изменение 9
Кристофер Фелнер

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приканва Комисията да обсъди по 
конструктивен начин с Парламента 
съществуващото РС и неговото 
прилагане, като се обърне специално 
внимание на договарянето, 
приемането и прилагането на 
международни споразумения; счита, 
че е от съществено значение да се 
гарантира, че Парламентът бива 
изчерпателно и точно информиран на 
всички етапи и че Комисията следва 
да бъде активна и да направи всичко 
възможно, за да гарантира такъв 
информационен поток; изразява 
съжаление относно факта, че в 
редица случаи съответната 
информация е достигнала 
Парламента посредством 
алтернативни канали, а не от 
Комисията;

заличава се

Or. en

Изменение 10
Робърт Стърди

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. приканва Комисията да обсъди по 
конструктивен начин с Парламента 
съществуващото РС и неговото 
прилагане, като се обърне специално 
внимание на договарянето, приемането 
и прилагането на международни 
споразумения; счита, че е от 
съществено значение да се гарантира, 
че Парламентът бива изчерпателно и 
точно информиран на всички етапи и 
че Комисията следва да бъде активна 
и да направи всичко възможно, за да 
гарантира такъв информационен 
поток; изразява съжаление относно 
факта, че в редица случаи 
съответната информация е 
достигнала Парламента посредством 
алтернативни канали, а не от 
Комисията;

4. приканва Комисията да обсъди по 
конструктивен начин с Парламента 
съществуващото РС и неговото 
прилагане, като се обърне специално 
внимание на договарянето, приемането 
и прилагането на международни 
споразумения;

Or. en

Изменение 11
Яник Жадо

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. приканва Комисията да обсъди по 
конструктивен начин с Парламента 
съществуващото РС и неговото 
прилагане, като се обърне специално 
внимание на договарянето, приемането 
и прилагането на международни 
споразумения; счита, че е от съществено 
значение да се гарантира, че 
Парламентът бива изчерпателно и точно 
информиран на всички етапи и че 
Комисията следва да бъде активна и да 
направи всичко възможно, за да 
гарантира такъв информационен поток; 

4. приканва Комисията да обсъди по 
конструктивен начин с Парламента 
съществуващото РС и неговото 
прилагане, като се обърне специално 
внимание на договарянето, приемането 
и прилагането на международни 
споразумения; счита, че е от съществено 
значение да се гарантира, че 
Парламентът бива изчерпателно и точно 
информиран на всички етапи, 
включително достъп до текстовете 
за преговори и че Комисията следва да 
бъде активна и да направи всичко 
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изразява съжаление относно факта, че в 
редица случаи съответната информация 
е достигнала Парламента посредством 
алтернативни канали, а не от 
Комисията;

възможно, за да гарантира такъв 
информационен поток; изразява 
съжаление относно факта, че в редица 
случаи съответната информация е 
достигнала Парламента посредством 
алтернативни канали, а не от 
Комисията;

Or. en

Изменение 12
Робърт Стърди

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава институциите 
да работят в тясно сътрудничество по 
отношение на делегираните актове и 
актовете за изпълнение; разбира, че 
делегираните актове могат да бъдат 
гъвкав и ефективен инструмент, но 
подчертава необходимостта от пълно 
зачитане на прерогативите и 
отговорностите на Парламента, 
включително чрез съответствие с 
основния акт и предоставяне на 
навременна и пълна информация на 
Парламента, за да се даде възможност за 
адекватен контрол на делегираните 
актове; в този контекст изтъква, че 
приемането на делегирани актове без 
подходяща информация, при условията 
на ограничения във времето или анблок
би могло да подкопае възможността за 
осъществяване на контрол от страна на 
Парламента; от друга страна, приветства 
участието на Парламента на срещи на 
експерти, както е предвидено в РС; 
настоява използването на актове за 
изпълнение да се ограничи до случаи, в 
които те са правно обосновани и не се 
използват като алтернатива на 
делегираните актове; изразява 

5. настоятелно призовава институциите 
да работят в тясно сътрудничество по 
отношение на делегираните актове и 
актовете за изпълнение; разбира, че 
делегираните актове могат да бъдат 
гъвкав и ефективен инструмент, но 
подчертава необходимостта от пълно 
зачитане на прерогативите и 
отговорностите на Парламента, 
включително чрез съответствие с 
основния акт и предоставяне на 
навременна и пълна информация на 
Парламента, за да се даде възможност за 
адекватен контрол на делегираните 
актове; в този контекст изтъква, че 
приемането на делегирани актове без 
подходяща информация или при 
условията на ограничения във времето 
би могло да подкопае възможността за 
осъществяване на контрол от страна на 
Парламента; от друга страна, приветства 
участието на Парламента на срещи на 
експерти, както е предвидено в РС с цел 
постигане на ниво, при което всички 
проекти, приети от Комисията, са в 
уместна форма, за да с избегнат 
възможни технически възражения от 
законодателя; настоява използването 
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съжаление във връзка с големите 
закъснения при адаптирането на 
търговското законодателство към новия 
режим на делегирани актове/актове за 
изпълнение;

на актове за изпълнение да се ограничи 
до случаи, в които те са правно 
обосновани и не се използват като 
алтернатива на делегираните актове; 
изразява съжаление във връзка с 
големите закъснения при адаптирането 
на търговското законодателство към 
новия режим на делегирани 
актове/актове за изпълнение;

Or. en

Изменение 13
Даниел Каспари

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава институциите 
да работят в тясно сътрудничество по 
отношение на делегираните актове и 
актовете за изпълнение; разбира, че 
делегираните актове могат да бъдат 
гъвкав и ефективен инструмент, но 
подчертава необходимостта от пълно 
зачитане на прерогативите и 
отговорностите на Парламента, 
включително чрез съответствие с 
основния акт и предоставяне на 
навременна и пълна информация на 
Парламента, за да се даде възможност за 
адекватен контрол на делегираните 
актове; в този контекст изтъква, че 
приемането на делегирани актове без 
подходяща информация, при условията 
на ограничения във времето или анблок
би могло да подкопае възможността за 
осъществяване на контрол от страна на 
Парламента; от друга страна, приветства 
участието на Парламента на срещи на 
експерти, както е предвидено в РС; 
настоява използването на актове за 
изпълнение да се ограничи до случаи, в 
които те са правно обосновани и не се 

5. настоятелно призовава институциите 
да работят в тясно сътрудничество по 
отношение на делегираните актове и 
актовете за изпълнение; разбира, че 
делегираните актове могат да бъдат 
гъвкав и ефективен инструмент, но 
подчертава необходимостта от пълно 
зачитане на прерогативите и 
отговорностите на Парламента, 
включително чрез съответствие с 
основния акт и предоставяне на 
навременна и пълна информация на 
Парламента, за да се даде възможност за 
адекватен контрол на делегираните 
актове; в този контекст изтъква, че 
приемането на делегирани актове без 
подходяща информация, при условията 
на ограничения във времето би могло да 
подкопае възможността за 
осъществяване на контрол от страна на 
Парламента; от друга страна, приветства 
участието на Парламента на срещи на 
експерти, както е предвидено в РС; 
настоява използването на актове за 
изпълнение да се ограничи до случаи, в 
които те са правно обосновани и не се 
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използват като алтернатива на 
делегираните актове; изразява 
съжаление във връзка с големите 
закъснения при адаптирането на 
търговското законодателство към новия 
режим на делегирани актове/актове за 
изпълнение;

използват като алтернатива на 
делегираните актове; изразява 
съжаление във връзка с големите 
закъснения при адаптирането на 
търговското законодателство към новия 
режим на делегирани актове/актове за 
изпълнение;

Or. de

Изменение 14
Кристофер Фелнер

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. настоятелно призовава институциите 
да работят в тясно сътрудничество по 
отношение на делегираните актове и 
актовете за изпълнение; разбира, че 
делегираните актове могат да бъдат 
гъвкав и ефективен инструмент, но 
подчертава необходимостта от пълно 
зачитане на прерогативите и 
отговорностите на Парламента, 
включително чрез съответствие с 
основния акт и предоставяне на 
навременна и пълна информация на 
Парламента, за да се даде възможност за 
адекватен контрол на делегираните 
актове; в този контекст изтъква, че 
приемането на делегирани актове без 
подходяща информация, при условията 
на ограничения във времето или анблок
би могло да подкопае възможността за 
осъществяване на контрол от страна на 
Парламента; от друга страна, приветства 
участието на Парламента на срещи на 
експерти, както е предвидено в РС; 
настоява използването на актове за 
изпълнение да се ограничи до случаи, в 
които те са правно обосновани и не се 
използват като алтернатива на 
делегираните актове; изразява 
съжаление във връзка с големите 
закъснения при адаптирането на 

5. настоятелно призовава институциите 
да работят в тясно сътрудничество по 
отношение на делегираните актове и 
актовете за изпълнение; разбира, че 
делегираните актове могат да бъдат 
гъвкав и ефективен инструмент, но 
подчертава необходимостта от пълно 
зачитане на прерогативите и 
отговорностите на Парламента, 
включително чрез съответствие с 
основния акт и предоставяне на 
навременна и пълна информация на 
Парламента, за да се даде възможност за 
адекватен контрол на делегираните 
актове; в този контекст изтъква, че 
приемането на делегирани актове без 
подходяща информация при условията 
на ограничения във времето би могло да 
подкопае възможността за 
осъществяване на контрол от страна на 
Парламента; от друга страна, приветства 
участието на Парламента на срещи на 
експерти, както е предвидено в РС; 
настоява използването на актове за 
изпълнение да се ограничи до случаи, в 
които те са правно обосновани и не се 
използват като алтернатива на 
делегираните актове;
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търговското законодателство към 
новия режим на делегирани 
актове/актове за изпълнение;

Or. en

Изменение 15
Робърт Стърди

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. предупреждава, че съществува риск 
от заобикаляне на правото на 
Парламента да осъществява 
законодателна дейност чрез включване 
на разпоредби, които следва да са 
предмет на обикновената законодателна 
процедура, в предложения за актове на 
Съвета, чрез използване просто на 
насоки на Комисията, или актове за 
изпълнение или делегирани актове, 
които не се прилагат, или ако не се 
предложи законодателството, 
необходимо за прилагането на ОТП или 
международните търговски и 
инвестиционни споразумения;

6. Предупреждава за заобикаляне на 
правото на Парламента да осъществява 
законодателна дейност чрез включване 
на разпоредби, които следва да са 
предмет на обикновената законодателна 
процедура, в предложения за актове на 
Съвета, чрез използване просто на 
насоки на Комисията, или актове за 
изпълнение или делегирани актове, 
които не се прилагат, или ако не се 
предложи законодателството, 
необходимо за прилагането на ОТП или 
международните търговски и 
инвестиционни споразумения;

Or. en

Изменение 16
Робърт Стърди

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. по отношение на международните 
споразумения, припомня правото на 
Парламента да поиска от Съвета да не 
дава разрешение за започването на 

7. по отношение на международните 
споразумения, припомня правото на 
Парламента да поиска от Съвета да не 
дава разрешение за започването на 
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преговори, докато Парламентът не 
изрази позицията си по предложения 
мандат за преговори, и счита, че следва 
да се обмисли възможността за 
сключване на РС със Съвета; припомня 
на Комисията за необходимостта да се 
въздържи от временно прилагане на 
търговските споразумения, преди 
Парламентът да даде одобрението си за 
сключването им, за да спази напълно 
принципа на лоялно сътрудничество и 
да се избегне правна несигурност за 
операторите; счита, че Парламентът
следва да приеме необходимите мерки 
за редовното осъществяване на 
мониторинг на прилагането на 
международните споразумения и за 
изпълнението на задълженията, 
установени в тях.

преговори, докато Парламентът не 
изрази позицията си по предложения 
мандат за преговори, и счита, че следва 
да се обмисли възможността за 
сключване на РС със Съвета; припомня 
на Комисията за необходимостта да се 
въздържи от временно прилагане на 
търговските споразумения, преди 
Парламентът да даде одобрението си за 
сключването им, освен в случаите, в 
които Парламентът дава 
експресното си одобрени, за да спази 
напълно принципа на лоялно 
сътрудничество и да се избегне правна 
несигурност за операторите; счита, че 
Парламентът би могъл да приеме 
необходимите мерки за редовното 
осъществяване на мониторинг на 
прилагането на международните 
споразумения и за изпълнението на 
задълженията, установени в тях.

Or. en

Изменение 17
Кристофер Фелнер

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. по отношение на международните 
споразумения, припомня правото на 
Парламента да поиска от Съвета да не 
дава разрешение за започването на 
преговори, докато Парламентът не 
изрази позицията си по предложения 
мандат за преговори, и счита, че следва 
да се обмисли възможността за 
сключване на РС със Съвета; припомня 
на Комисията за необходимостта да се 
въздържи от временно прилагане на 
търговските споразумения, преди 
Парламентът да даде одобрението си за 
сключването им, за да спази напълно 

7. по отношение на международните 
споразумения, припомня правото на 
Парламента да поиска от Съвета да не 
дава разрешение за започването на 
преговори, докато Парламентът не 
изрази позицията си по предложения 
мандат за преговори, и счита, че следва 
да се обмисли възможността за 
сключване на РС със Съвета; припомня 
на Комисията за необходимостта да се 
въздържи от временно прилагане на 
търговските споразумения, преди 
Парламентът да даде одобрението си за 
сключването им, за да спази напълно 
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принципа на лоялно сътрудничество и 
да се избегне правна несигурност за 
операторите; счита, че Парламентът
следва да приеме необходимите мерки 
за редовното осъществяване на 
мониторинг на прилагането на 
международните споразумения и за 
изпълнението на задълженията, 
установени в тях.

принципа на лоялно сътрудничество и 
да се избегне правна несигурност за 
операторите; счита за особено важно да 
гарантира факта,че Парламентът ще 
бъде изцяло и точно информиран за 
всички етапи на процеса в пълно 
съблюдаване на поверителността, 
когато е уместно.

Or. en

Изменение 18
Робърт Стърди

Проектостановище
Параграф 7 – буква а (нова)

Проектостановище Изменение

(а) счита, че с оглед на съблюдаването
на интереса на двете страни при 
обмяната на информация и 
прилагането на най-добрите 
практики, засягащи смесените 
споразумения, и адекватен контрол 
върху изпълнителите актове, трябва 
да се обмисли внимателно 
включването на националните 
парламенти и националните 
експерти в по-голяма степен в 
работата на Парламента;

Or. en


