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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 предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението за 

продължаване на дейността на Международния център за наука и технология  

(08558/2016 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (08558/2016), 

– като взе предвид проекта на споразумение за продължаване на дейността на 

Международния център за наука и технология (12681/2015), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

членове 31, параграф 1 и 37 от Договора за Европейския съюз и членове 180 и  

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

(C8-0214/2016), 

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

член 108, параграф 7 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по външни работи (A8-0363/2016), 

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението; 

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

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

членки и на страните по споразумението. 
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КРАТКА ОБОСНОВКА 

 

Елементи на контекста 

Съществуват две междуправителствени организации, Международният център за наука 

и технология (МЦНТ) в Астана и Научно-технологичния център в Киев, Украйна 

(STCU), за подпомагане на научноизследователски и развойни проекти с участието на 

учени и инженери с познания с двойна употреба, които идват предимно от програмите 

за разработване на оръжия за масово унищожение в бившия СССР. 

МЦНТ беше създаден първоначално през 1994 г. от Съединените американски щати, 

Япония, Руската федерация и, действайки в качеството на една страна, Европейската 

общност за атомна енергия и Европейската икономическа общност, въз основа на 

споразумение от 1992 г., като междуправителствена организация в Москва. Това беше в 

период на по-тясно международно сътрудничество между бивши противници по време 

на Студената война, което имаше за цел намаляването на рисковете от попадане на 

военни знания в лоши ръце. Въпреки това намалялото доверие и разминаванията във 

външнополитическите цели между страните, подписали споразумението, стана причина 

Руската федерация да обяви през 2010 г., че се оттегля от участие, което впоследствие 

влезе в сила през юли 2015 г.  

Целта на настоящия проект за решение на Съвета е сключването на споразумението за 

продължаване на дейността на Международния център за наука и технология (МЦНТ) 

след оттеглянето от участие на Русия, подписано на 9 декември 2015 г., което изисква 

одобрението на Парламента, за да влезе в сила за частите, които попадат в 

компетентността съответно на Договора за ЕС и на Договора за функционирането на 

ЕС.  Части от споразумението, попадащи в приложното поле на Договора за Евратом 

вече са приети от ЕС, като за тях не се изисква одобрението на Парламента. 

Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и 

технология ще осигури продължаването на текущите и нови проекти при променено 

членство, по-широк географски обхват с евентуалното участие на региона на Близкия 

изток, и набор от актуализирани цели, насочени по-конкретно към знанията с двойна 

употреба. 

Основната цел на центъра ще бъде да: 

 насърчава подобряването на международните механизми за предотвратяване на 

разпространение на оръжия за масово унищожение и системи за тяхната 

доставка; 

 предостави на учените и инженерите със съответните знания възможности за 

обучение и алтернативна заетост за мирни цели; 

 насърчава култура на сигурност; 

 допринася чрез дейностите си в по-широк смисъл:  
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а) за развитието на международното научно сътрудничество, укрепването 

на глобалната сигурност и стимулирането на икономическия растеж чрез 

иновации;  

б) за базовите и приложни научни изследвания и технологичното развитие и 

комерсиализация, от които ще има полза и европейския континент; както 

и  

в) за насърчаване на по-нататъшната интеграция на съответните учени в 

международната научна общност. 

Центърът разполага с: 

 управителен съвет, в който са представени всички страни по споразумението, и 

решенията за политиките, проектите и правилата се вземат с консенсус; както и

  секретариат. 

Страните могат да създадат научен консултативен комитет, с цел да получават научни 

становища. 

В споразумението се предвижда, че всички дейности ще се ползват от режим на 

освобождаване от данъци и други данъчни привилегии в държавите получателки, и се 

предоставят привилегии и имунитети на ангажирания персонал в съответствие с 

Виенската конвенция от 1961 г. за дипломатическите отношения. 

В споразумението се предвижда и възможност за присъединяване на други държави. 

Преглед на споразумението се извършва две години след влизането му в сила. 

 

Позицията на докладчика 

Докладчикът споделя загрижеността относно глобалната сигурност и свързаните с 

безопасността предизвикателства, произтичащи от разпространението на оръжия за масово 

унищожение (вкл. ядрени, радиологични, химически и биологически) и поради това изцяло 

подкрепя мерките, насочени към предотвратяване на разпространението на ноу-хау, 

технологии и материали, както и на средствата за тяхната доставка във връзка с това в 

съответствие с резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, както и с ангажиментите на Г-

8, насочени към държави и недържавни участници, които се опитват да придобият такива 

оръжия или да ги използват. 

 

В този контекст докладчикът препоръчва да се даде одобрение за споразумението за 

продължаване на дейността на Международния център за наука и технология с 

преместването му в Астана, Казахстан, след оттеглянето на Русия от Центъра през юли 

2015 г., както беше обявено през 2010 г. 
 

Докладчикът отбелязва, че сътрудничеството с Руската федерация понастоящем е 

спряло, въпреки че Русия е най-големият бенефициент на програмата. Новото място и 

рамка, любезно предоставени от правителството на Казахстан, ще позволят да 

продължи важната дейност, започната от предишния център в годините след 

разпадането на СССР. 
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Докладчикът изразява благодарност за Комисията и ЗП/ВП за непрекъснатите им 

усилия в подкрепа на този център, включително продължаващото използване на 

финансиране от ЕС, тъй като ЕС е най-големият донор в сравнение с останалите страни 

(28 % от общото финансиране за Центъра се предоставя от ЕС от създаването му насам, 

включително чрез Инструмента, допринасящ за стабилността и мира), както и по време 

на преговорите относно проекта на споразумението.  

 

Докладчикът припомня на Комисията, ЗП/ВП и Съвета тяхното задължение да 

информират автоматично ЕП в началото на преговорите, включително като 

предоставят достъп до проектите и приетите насоки за преговори, както е предвидено в 

член 218, параграф 10 от ДФЕС, и в съответствие със съдебната практика на ЕС. 

 

Важно е да се подчертае изключително полезният характер на този проект за 

сътрудничество между участващите страни, като допринасят за световната и 

европейска сигурност и безопасност. От тези проекти ще могат да се възползват не 

само страните по споразумението; те могат да се провеждат и в държави, които не са 

страни по настоящото споразумение 

 

Преглед на споразумението се извършва две години след влизането му в сила. В такъв 

случай, Парламентът следва да запази правото си да бъде включен и информиран 

навременно по време на процедурата на одобрение, ако споразумението е предмет на 

значителни промени. 
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