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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 сключване на протокол към 

Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските 

общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, 

от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и 

Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република 

Азербайджан в програми на Съюза 

(05616/2014 – C8-0043/2014 – 2013/0420(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (05616/2014), 

– като взе предвид проекта на протокол към Споразумението за партньорство и 

сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от 

една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково 

споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите 

принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза 

(05618/2014), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 212 

и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а) от Договора за функционирането на 

ЕС (C8–0043/2014), 

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

член 108, параграф 7 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8–0210/2016), 

1. дава своето одобрение за сключването на протокола; 

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 Република Азербайджан. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Целта на протокола е да се определят финансовите и техническите правила, които да 

дадат възможност на Азербайджан да участва в някои програми на Европейския съюз, 

които са отворени за трети държави. Специфичният ред и условия за участието на 

Азербайджан във всяка конкретна програма впоследствие ще бъдат определени в 

споразумение между Комисията и компетентните органи в Азербайджан. 

 

Постепенното отваряне на някои програми на Съюза за съседни на Съюза държави 

беше представено от Комисията още през 2006 г. и представлява един от компонентите 

на европейската политика за съседство. Съветът подкрепи този подход през 2007 г. и 

даде указания на Комисията да преговаря по рамкови споразумения с държави 

партньори, които биха улеснили това участие. Този подход беше допълнително 

подкрепен в Прегледа на европейската политика за съседство от 2011 г. и също така 

представлява един от елементите на Източното партньорство за засилване на 

двустранното сътрудничество. През октомври 2012 г. Азербайджан изрази своя интерес 

за участие в програмите на Съюза. Армения, Грузия, Молдова и Украйна вече 

сключиха подобни протоколи.  

 

Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Азербайджан влезе в 

сила на 1 юли 1999 г. От 2010 г. насам ЕС и Азербайджан водят преговори за нови и по-

добри договорни отношения съгласно целите на Източното партньорство, в което 

участва Азербайджан. За съжаление тези преговори забавиха своя ход през 2013 г. 

Междувременно на 1 септември 2014 г. влязоха в сила споразуменията за визови 

облекчения и за обратно приемане между ЕС и Азербайджан. Азербайджан е също така 

важен партньор за ЕС в областта на енергетиката. При все това важността на 

отношенията между ЕС и Азербайджан не се ограничава до енергийната сигурност и 

целесъобразността на това партньорство следва да се разглежда в контекста на всички 

аспекти на сътрудничеството, което се предвижда в рамката на Източното 

партньорство. През последните месеци Парламентът изрази загриженост относно все 

по-големите затруднения, с които се сблъскват участниците и организациите на 

гражданското общество. Правовата държава, правата на човека и демокрацията 

продължават да бъдат основните принципи, на които следва да се базират отношенията 

на ЕС с трети държави. В този контекст разглежданото рамково споразумение има за 

цел да насърчава сътрудничеството в секторите и да поощрява отношенията между 

хората, които следва да бъдат от полза за обществото.   
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