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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по международна 
търговия да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

– като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, и по-
специално дело C-350/121 и становища 2/132 и 1/093,

А. като има предвид, че Договорът от Лисабон разшири обхвата на общата търговска 
политика, така че тя да включва преките чуждестранни инвестиции, и като има 
предвид, че той увеличи съществено правомощията на Парламента в областта на 
споразуменията за международна търговия, като затвърди правото му да бъде 
редовно информиран и като увеличи правомощията му при вземане на решения, 
въвеждайки необходимостта той да даде одобрението си в края на преговорите, 
като по този начин осигури пряко представителство на гражданите при 
приемането на споразумения за международна търговия;

Б. като има предвид, че в своето становище 2/13 Съдът заяви, че „компетентността 
на Съюза в областта на международните отношения и способността му да 
сключва международни споразумения включват по необходимост възможността 
да се подчинява на решенията на създадената или посочената по силата на такива 
споразумения юрисдикция, във връзка с тълкуването и прилагането на техните 
разпоредби“; като има предвид, че Съдът заяви също така обаче, че 
„международното споразумение може да има отражение върху собствените му 
правомощия само ако са изпълнени съществените условия за запазване на тяхното 
естество, и следователно само ако автономията на правния ред на Съюза не се 
накърнява“;

1. отправя, в контекста на продължаващите преговори за ТПТИ, следните препоръки 
към Комисията:

г) по отношение на правилата:

i) да направи оценка на последиците от ТПТИ, за да обезпечи последователността 
на политиката, по-точно по отношение на съгласуваността между различните 
области на външна дейност на ЕС, както и между тях и другите му политики;

ii) да уточни ролята и правомощията на Съвета за регулаторно сътрудничество, 
както и правните характеристики на неговите заключения, като вземе предвид, че 
регулаторното сътрудничество следва да зачита действащата конституционна и 

                                               
1 Дело C-350/12, Съвет на Европейския съюз/София ин 'т Велд.
2 Становище 2/13, Присъединяване на Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на 
правата на човека и основните свободи – Съвместимост на този проект с Договорите за ЕС и за 
функционирането на ЕС.
3 Становище 1/09, Проект за споразумение – Създаване на унифицирана система за патентно 
съдопроизводство – Съд за европейски и общностни патенти – Съвместимост на посочения проект с 
Договорите.
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институционална рамка на ЕС, както и правомощията на европейските, 
националните и местните органи да приемат законодателство относно 
собствените си политики, по-специално в областта на социалните въпроси и 
околната среда, и че прякото прилагане на неговите препоръки по отношение на 
съответните инстанции на ЕС би нарушило утвърдените в Договорите 
законодателни процедури и следователно би подкопало демократичния процес, 
както и европейския публичен интерес;

iii) да гарантира, че не се занижават стандарти от европейската правна рамка;

iv) тъй като ТПТИ се очаква да бъде динамично споразумение, към което в бъдеще 
могат да се прибавят допълнителни приложения по сектори, да гарантира, че този 
механизъм гарантира възможност за парламентарен надзор, така че Парламентът 
и Конгресът на САЩ да бъдат информирани и да могат да започват, насочват и 
контролират регулаторния диалог, предвиден в ТПТИ, при зачитане на 
парламентарните законодателни права;

v) счита, че твърде високото равнище на мерките и стандартите за защита, което 
съществува в ЕС и което беше съгласувано посредством демократични 
процедури, е заслужаващо най-голяма защита постижение, и изисква правните 
стандарти, които съществуват в ЕС и в неговите държави членки, например по 
отношение на безопасността на продуктите, здравето, социалната сфера, околната 
среда, климата, храните и хуманното отношение към животните, както и защитата 
на потребителите и правата на защита на данните, в никакъв случай да не бъдат 
занижавани;

vi) да се противопостави на включването на механизъм за уреждане на спорове 
между инвеститор и държава в ТПТИ, имайки предвид, че ЕС и САЩ разполагат 
с изградени правни системи, както и че най-подходящите инструменти за 
разрешаване на инвестиционни спорове са система за разрешаване на 
междудържавни спорове и сезирането на националните съдилища;

vii) като има предвид факта, че юрисдикциите на САЩ и ЕС не са изложени на риск 
от политическа намеса в съдебната система или от отказ на правосъдие на 
чуждестранни инвеститори, една система за уреждане на спорове между 
инвеститор и държава, основаваща се на частен арбитраж, може да подкопае 
правото на регулиране в защита на публичния интерес на Европейския съюз и на 
националните, регионалните и местните органи на държавите членки, по-
специално по отношение на социалната политика и на политиката в областта на 
околната среда, и следователно не би спазило конституционната рамка на ЕС; да 
предложи окончателно решение за уреждане на спорове между инвеститори и 
държави, при което потенциалните случаи се разгледат в условия на прозрачност 
от професионални съдии в рамките на публични съдебни процеси, след които 
може да се подаде поне една жалба;

д) по отношение на прозрачността, участието на гражданското общество и 
информирането на обществеността:

iii) въпреки че известна степен на поверителност е допустима и разбираема по време 
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на преговорите по търговско споразумение с толкова голямо икономическо и 
политическо значение, да продължи и да засили усилията си да направи 
преговорите по ТПТИ по-прозрачни и достъпни за обществеността, наред с 
другото като осигури публичен достъп до всички текстове на ЕС, свързани с 
преговорите, които Комисията вече е споделила с държавите членки и 
Парламента, тъй като европейските институции следва да играят водеща роля в 
насърчаването на прозрачността;

iv) да предоставя незабавно изчерпателна информация на Парламента за всички 
етапи от процедурата в съответствие с решението на Съда на ЕС по дело C-
358/11; да гарантира, че всички членове на ЕП имат достъп до всички документи с 
ограничен достъп, и да включи консолидираните текстове в списъка с документи, 
с които членовете на ЕП могат да правят справка;

v) да изпълни препоръките на Европейския омбудсман от 6 януари 2015 г. за по-
нататъшно подобряване на легитимността и прозрачността на процеса на 
преговорите чрез пълно спазване, по-проактивен и всеобхватен начин, на 
правилата за публичен достъп до документи, които да бъдат публикувани на 
всички официални езици на ЕС на нейния уебсайт, и чрез осигуряване на по-
балансирано и прозрачно обществено участие от страна на парламентите на 
държавите членки;

vi) призовава следователно Комисията да подкрепя и да продължи преговорите със 
Съвета за даване на ход на изменението на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно 
публичния достъп до документи;

vii) да провери правните последици от договарянето на споразумение със смесен 
характер; да привлече националните парламенти за пълноценно участие в 
дебатите относно специфичните за ТПТИ въпроси и да ги информира редовно за 
хода на преговорите, като взема под внимание предоставяната ѝ обратна 
информация, особено като се има предвид, че в крайна сметка въпросното 
споразумение вероятно ще бъде споразумение със смесен характер и 
следователно ще изисква ратифициране от националните парламенти;

viii) да създаде незабавно задължителен регистър за прозрачност, който да се използва 
от всички европейски институции, за да осигурява цялостна представа за 
лобистките дейности, свързани с преговорите по ТПТИ.
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