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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.) 

 

 

 

 

 

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 

Eвропейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 471/2009 

относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по 

отношение на предоставянето на Комисията на делегирани и изпълнителни 

правомощия за приемането на определени мерки 

(08536/1/2016 – C8-0226/2016 – 2013/0279(COD)) 

Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (08536/1/2016 – C8-

0226/2016), 

– като взе предвид позицията си на първо четене1 относно предложението на 

Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2013)0579), 

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

– като взе предвид член 76 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по международна 

търговия (A8-0240/2016), 

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 от 12.3.2014 г., P7_TA(2014)0226. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

 

С оглед на промените, внесени с Договора от Лисабон и с последващото приемане на 

Регламент (ЕС) № 182/2011 (относно актовете за изпълнение), Комисията трябваше да 

съобрази разпоредбите за вземане на решение в областта на търговската политика с 

новия режим на делегирани актове и актове за изпълнение.  По-голямата част от 

законодателството в областта на общата търговска политика беше приведена в 

съответствие с новия конституционен режим чрез Общите търговски актове I и II и 

чрез няколко по-късни отделни привеждания в съответствие. Комисията се ангажира да 

подготви втората вълна от привеждания в съответствие в рамките на процедурата на 

комитет – по отношение на законодателните актове, съдържащи процедурата по 

регулиране с контрол – преди края на седмия законодателен мандат. В този контекст 

Комисията предложи да се измени Регламент (ЕО) № 471/2009 относно статистиката на 

Общността, който е единственият законодателен акт в областта на общата търговска 

политика, в който се посочва процедурата по регулиране с контрол.  

 

След като позицията на Парламента беше приета на първо четене на пленарното 

заседание от 12 март 2014 г., по време на италианското председателство започнаха 

неформални преговори с оглед на постигане на ранно споразумение на второ четене. 

След няколко кръга тристранни срещи преговорите бяха спрени в очакване на 

приемането на новото Междуинституционално споразумение за по-добро 

законотворчество, което, наред с другото, предвижда хоризонтално решение по 

отношение на консултациите с експерти на държавите членки в подготовка на 

делегираните актове.  

 

Приемането на новото Междуинституционално споразумение за по-добро 

законотворчество през декември 2015 г. създаде по този начин условия за 

преговарящите екипи на Парламента и на Съвета да постигнат споразумение по 

въпросния регламент. 

 

Договореният текст беше представен за одобрение на комисията по международна 

търговия на 21 април 2016 г. и беше одобрен с категорично мнозинство. Въз основа на 

одобрението на комисията нейният председател, в своето писмо от същия ден до 

председателя на Комитета на постоянните представители (Корепер), отправи препоръка 

до участниците в пленарното заседание да одобрят позицията на Съвета на първо 

четене без изменения. След извършването на правна и езикова проверка Съветът прие 

своята позиция на първо четене, с която потвърди споразумението от 16 юни 2016 г. 

 

Предвид гореизложеното докладчикът предлага позицията на Съвета на първо четене 

да бъде одобрена без изменения. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 
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