
RR\1019776BG.doc PE528.140v02-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Документ за разглеждане в заседание

A7-0116/2014

17.2.2014

***II
ПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО 
ЧЕТЕНЕ
относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на 
регламент на Европейския парламент и на Съвета относно определени 
процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейските общности и техните държави членки, от 
една страна, и Република Сърбия, от друга страна
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Юлиу Винклер



PE528.140v02-00 2/8 RR\1019776BG.doc

BG

PR_COD_2app

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

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват . Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно определени процедури за прилагане 
на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности 
и техните държави членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна
(17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (17930/1/2013 – C7–
0028/2014),

– като взе предвид своята позиция на първо четене1 по предложението на Комисията 
до Парламента и Съвета (COM(2011)0938),

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 72 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна 
търговия (A7-0116/2014),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

3. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 
съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена проверка 
за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с генералния секретар 
на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален вестник на Европейския 
съюз;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 Приети текстове, 25.10.2012 г., P7_TA(2012)0389.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

На 29 април 2008 г. в Люксембург бе подписано Споразумение за стабилизиране и 
асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една 
страна, и Република Сърбия, от друга страна. То влезе в сила на 1 септември 2013 г.

С цел ефективно прилагане на споразумението за стабилизиране и асоцииране 
Комисията предложи регламент относно определени процедури за прилагане на 
свързаните с търговията части от споразумението.

Това вече е правено за други ССА и временни споразумения с държавите от Западните 
Балкани, и по-конкретно посредством:

– Регламент (EО) № 2248/2001 на Съвета (Споразумение на стабилизиране и 
асоцииране и Временно споразумение EО/Хърватия), 

– Регламент (EО) № 153/2002 на Съвета (Споразумение на стабилизиране и 
асоцииране и Временно споразумение EО/бивша югославска република Македония), 

– Регламент (EО) № 1616/2006 на Съвета (Споразумение на стабилизиране и 
асоцииране и Временно споразумение EО/Албания),

– Регламент (EО) № 140/2008 на Съвета (Споразумение на стабилизиране и 
асоцииране и Временно споразумение EО/Черна гора), 

– Регламент (EО) № 594/2008 на Съвета (Споразумение на стабилизиране и 
асоцииране и Временно споразумение EО/Босна и Херцеговина),

Тези регламенти бяха част от „Trade Omnibus I“ (2011/0039(COD)), като с тях 
търговските разпоредби бяха приведени в съответствие с режима на делегирани актове 
и актове за изпълнение след влизането в сила на Договора от Лисабон. На първо четене 
докладчикът предложи изменения, които отразяват предложените промени по 
отношение на петте посочени по-горе регламента в „Trade Omnibus I“. Преговорите 
относно „Trade Omnibus I“ бяха приключени успешно през юли 2013 г. 

Парламентът прие позицията си на първо четене по време на пленарното заседание на 
25 октомври 2012 г. С оглед на връзката с „Trade Omnibus I“ неофициалните преговори 
започнаха едва през есента на 2013 г. по време на литовското председателство. 
Преговарящите екипи на Парламента и Съвета постигнаха споразумение по досието на 
26 ноември 2013 г. В споразумението бе отчетен постигнатият компромис по „Trade 
Omnibus I“, както и влизането в сила на споразумението за стабилизиране и асоцииране 
ЕС/Сърбия на 
1 септември 2013 г.

Резултатът от преговорите бе представен за одобрение на комисията по международна 
търговия на 17 декември 2013 г. и одобрен с огромно мнозинство. Въз основа на 
одобрението от страна на комисията нейният председател, в писмото си от 18 декември 
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2013 г. до председателя на Корепер II, отправи препоръка на пленарното заседание да 
бъде одобрена позицията на Съвета на първо четене без изменения. След извършването 
на правна и езикова проверка Съветът прие своята позиция на първо четене в 
потвърждение на споразумението на 28 януари 2014 г.

С оглед на гореизложеното докладчикът предлага позицията на Съвета да бъде 
одобрена без изменения.
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ПРОЦЕДУРА

Заглавие Процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и 
асоцииране между Европейските общности и техните държави 
членки, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна, и за 
прилагане на Временното споразумение между Европейската 
общност, от една страна, и Република Сърбия, от друга страна

Позовавания 17930/1/2013 – C7-0028/2014 – 2011/0465(COD)

Дата на 1-во четене в ЕП – Номер P 25.10.2012                     T7-0389/2012

Предложение на Комисията COM(2011)0938 - C7-0010/2012
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Докладчик(ци)
       Дата на назначаване

Iuliu Winkler
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Дата на приемане 13.2.2014
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Заместник(ци), присъствал(и) на 
окончателното гласуване

Peter Skinner, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), 
присъствал(и) на окончателното 
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