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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.) 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно проекта на решение на Съвета за сключването от името на Съюза на 

Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и 

Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово, от друга 

страна 

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (10725/2/2015), 

– като взе предвид проекта на Споразумението за стабилизиране и асоцииране 

между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една 

страна, и Косово, от друга страна (10728/1/2015), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно 

член 217, както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка i), и 

параграфи 7 и 8 от Договора за функционирането на ЕС (C8-0328/2015), 

– като взе предвид член 99, параграф 1, първа и трета алинея и параграф 2, както и 

член 108, параграф 7 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по външни работи и становището на 

комисията по международна търговия (A8-0372/2015), 

1. дава своето одобрение за сключване на споразумението; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 

държавите членки и на Косово. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Преговорите относно Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и 

Косово (ССА) се проведоха между октомври 2013 г. и май 2014 г. и то беше 

парафирано през юли 2014 г. Съветът даде съгласие за подписването му на 22 октомври 

2015 г. Споразумението беше подписано на 27 октомври в Страсбург от заместник-

председателя/върховен представител Федерика Могерини и члена на Комисията 

Йоханес Хан от името на ЕС и от министър-председателя Иса Мустафа и министъра на 

европейската интеграция Беким Чолаку от името на Република Косово. Народното 

събрание на Република Косово ратифицира споразумението бързо, на 2 ноември 2015 г. 

ССА ще влезе в сила след приключването на настоящата процедура за одобрение в 

Европейския парламент. 

 

ССА установява договорни отношения, които предвиждат засилване на политическия 

диалог, по-тясна търговска интеграция и нови форми на сътрудничество. То обхваща 

множество сектори, включително зачитането и укрепването на демократичните 

принципи и правата на човека, и установява рамка за сътрудничество в сектори като 

образованието, енергетиката, околната среда, правосъдието и вътрешните работи. ССА 

включва също така разпоредби, които целят популяризиране на европейските 

стандарти в области като конкуренцията, обществените поръчки, интелектуалната 

собственост, защитата на потребителите и има за цел да създаде зона за свободна 

търговия. 

 

Споразумението е ключов документ в процеса на стабилизиране и асоцииране. В него 

се определят права и задължения и то е мощен стимул за изпълнението и 

институционализирането на реформите. ССА ще създаде възможности за инвестиции, 

растеж, бизнес развитие, като същевременно укрепва доброто управление чрез 

прилагането на европейските стандарти и сближаване със законодателството на ЕС, 

включително в рамките на създаването на зоната за свободна търговия. Освен това то 

създава възможности за засилване на контактите между хората и експертите в сектори 

като образованието, околната среда, борбата срещу престъпността и трафика, 

културата, и предвижда по-нататъшно укрепване на отношенията и сътрудничеството 

със съседните държави, като по този начин допринася за стабилността в региона. 

 

ССА е много важна първа официална стъпка в процеса на присъединяване към ЕС и 

пътя на европейска интеграция на Република Косово. Европейският парламент очаква 

допълнително укрепване на отношенията между Република Косово и ЕС, включително 

чрез бързото въвеждане на безвизовия режим за гражданите на Косово. Парламентът 

освен това призовава Съвета да приеме решението за подписване и сключване на 

рамковото споразумение за участието на Косово в програми на ЕС, което ще укрепи 

сътрудничеството между Косово и ЕС в различни сектори. Тези програми следва да са 

насочени към конкретни области, които съответстват на задълженията, поети от Косово 

по пътя на присъединяването му към Европа, и следва да се прилагат прозрачно и без 

забавяне. 

 

Накрая, Парламентът насърчава петте държави членки, които още не са признали 

Косово, да сторят това, като счита, че тази стъпка допълнително би улеснила 

нормализирането на отношенията между Белград и Прищина. В духа на ССА и 
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установяването на официални договорни отношения Парламентът призовава всички 

държави – членки на ЕС да направят всичко възможно, за да улеснят икономическите и 

междуличностните контакти, както и социалните и политическите връзки между 

техните граждани и гражданите на Република Косово. 
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10.12.2015 

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ 

на вниманието на комисията по външни работи 

относно проекта на решение на Съвета за сключване от името на Съюза на 

Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и 

Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово

, от друга страна 

(10725/2/2015 – C8-0328/2015 – 2015/0094(NLE)) 

Докладчик по становище: Адам Шейнфелд 

 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложеното Споразумение за стабилизиране и асоцииране (ССА) с Косово е 

последното ССА за сключване със страните от Западните Балкани. В своя Обяснителен 

меморандум Комисията посочва, че „Задълбочаването на икономическите и търговски 

отношения е една от основните цели на Споразумението.“ Предложеното ССА е само 

с ЕС. 

Косово се ползва с преференциален търговски режим с ЕС от 2000 г. насам с безмитен 

и освободен от квоти достъп до пазара на ЕС, с изключение на някои селскостопански 

продукти и продукти от риболов. Понастоящем тези мерки се уреждат с Регламент 

(ЕО) № 1215/2009
1
 на Съвета, който изтича на 31.12.2015 г., но за който се очаква 

предложение за удължаване на срока на действие до 31.12.2020 г. С предложеното ССА 

се установява по същество същият режим, предвиждащ неограничен достъп за 

промишлените стоки и за повечето селскостопански продукти (с изключение на живи 

животни от рода на едрия рогат добитък и месото им, захарни изделия, някои винени 

продукти, продукти от младо говеждо и някои продукти на риболова). 

По отношение на износа на ЕС докладчикът счита преходните периоди за Косово по 

отношение на постепенното намаляване на тарифите за промишлени стоки, 

селскостопански продукти и преработени селскостопански и рибни продукти и вино и 

спиртни напитки за абсолютно наложителни за гладкото установяване на зона за 

свободна търговия в хода на планирания период от десет години, като се има предвид, 

                                                 

 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на 

Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на 

независимост от страна на Косово. 
1
 Регламент (ЕО) № 1215/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за въвеждане на изключителни търговски 

мерки за страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, 

осъществяван от Европейския съюз (ОВ L 328, 15.12.2009 г., стр. 1). 
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че излишъкът на ЕС в търговията с Косово е значителен и бележи лек ръст през 

последните години.  

Докладчикът приветства разпоредбите относно установяването и предлагането на 

услуги (Дял V), както и предложените политики за сътрудничество между ЕС и Косово 

по широк кръг от области (Дял VІІ), много от които ще допринесат за укрепване на 

установяването на зона за свободна търговия, като политиката в областта на 

икономиката и търговията, или за насърчаване и защита на инвестициите. 

****** 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 

да препоръча Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета 

за сключване, от името на Съюза, на Споразумението за стабилизиране и асоцииране 

между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и 

Косово

, от друга страна. 

                                                 

 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244/1999 на 

Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на 

независимост от страна на Косово. 
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