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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 Европейския 

съюз и неговите държави членки на Третия допълнителен протокол към 

Споразумението за асоцииране между Европейската общност и нейните държави 

членки, от една страна, и Република Чили, от друга страна, предвид 

присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз 

(06750/2017 – C8-0225/2017 – 2017/0042(NLE)) 

(Одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (06750/2017), 

– като взе предвид Третия допълнителен протокол към Споразумението за 

асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една 

страна, и Република Чили, от друга страна, предвид присъединяването на 

Република Хърватия към Европейския съюз (06905/2017), 

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

член 217 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка (i) от Договора 

за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (C8-0225/2017), 

– като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 

правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-

0277/2017), 

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 Чили. 



 

PE604.624v02-00 6/8 RR\1133211BG.docx 

BG 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Сключването на Трети протокол към Споразумението за асоцииране между 

Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Чили, 

от друга страна[1], подписано на 18 ноември 2002 г., се предлага от Съвета, за да се 

вземе предвид присъединяването на Хърватия към ЕС. По този начин Хърватия става 

договаряща страна по Споразумението за асоцииране. 

На 14 септември 2012 г. Съветът упълномощи Комисията да започне преговори със 

съответните трети държави с оглед на присъединяването на Хърватия към ЕС. 

Преговорите с Чили приключиха с парафирането на Протокола на 9 юли 2015 г. в 

Брюксел, като той беше подписан от името на Съюза и на неговите държави членки на 

29 юни 2017 г. Сега протоколът е предаден на Парламента за одобрение преди 

окончателното му сключване в съответствие с член 218, параграф 6, втора алинея, 

буква а). Трябва да се отбележи, че беше предвидено временното му прилагане до 

приключване на процедурите за сключването му по силата на член 218, параграф 5 от 

ДФЕС, както и че Протоколът се прилага считано от 1 юли 2013 г. 

От техническа гледна точка този Протокол добавя максимум 1000 метрични тона 

свинско месо към съществуващите 8400 тона (съгласно стандартни изчисления за 

компенсациите), актуализира графика за услугите с цел интегриране на графика за 

Хърватия и адаптира обществените поръчки с цел включване на хърватските 

предприятия.  

Докладчикът по тази процедура г-жа Инмакулада Родригес-Пинеро би желала да 

препоръча даването на съгласие за този протокол, за да може Хърватия да стане 

пълноправна договаряща страна по Споразумението за асоцииране.  

Все пак докладчикът би желала да призове за: 

i) засилване на обмена на информация с комисията по международна търговия 

(комисията INTA) през целия жизнен цикъл на международните споразумения, 

включително по отношение на преговорите по т.нар. „технически“ споразумения, 

като споразуменията, свързани с присъединяването на държави към ЕС;  

ii) писмени резюмета с фактическа информация, достъпни (и предназначени) за 

обществеността и заинтересованите страни, които да бъдат изготвяни от 

съответните служби на Комисията и да обясняват последиците от 

международните споразумения като настоящото, така че всички субекти и 

гражданското общество да могат да разберат и да се възползват от промените; 

iii) ограничено използване на временното прилагане преди получаването на 

одобрение от ЕП, тъй като съгласно член 218, параграф 5 такова временно 

прилагане се предвижда само „при необходимост“. 

 

                                                 
[1] OВ L 352, 30.12.2002 г., стр. 3. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската 

общност и нейните държави членки, от една страна, и Република 

Чили, от друга страна, предвид присъединяването на Република 

Хърватия към Европейския съюз 
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