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PR_COD_1app

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 предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
премахване на митата върху определени продукти
(COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0496),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0284/2020),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия (A9-
0217/2020),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 
Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

В съвместно изявление на 21 август 2020 г. членът на Комисията Хоган и търговският 
представител на САЩ Лайтхайзер обявиха пакет от тарифни намаления, представляващи 
„само началото на процес, който ще доведе до допълнителни споразумения, водещи до по-
свободни и честни взаимни трансатлантически отношения“1. 

С настоящия регламент Комисията предлага да се премахнат редица митнически тарифи 
за омари. Премахването на тези мита е подчинено на две условия: a) ефективното 
намаляване от страна на САЩ на тарифните линии за определен брой продукти (готови 
храни, някои кристални изделия, материали за повърхностна обработка, барутни 
заряди, запалки за цигари и части за запалки) и б) въздържането от въвеждане на нови 
мерки срещу Европейския съюз, които подкопават целите на съвместното изявление.

Комисията представи тази инициатива като първото договорено намаляване на митата 
между САЩ и ЕС за последните над две десетилетия и като първа стъпка за подобряване 
на отношенията между ЕС и САЩ. Поради това се приема, че това „мини-
споразумение“, макар и с много ограничен обхват, би могло да подпомогне и 
уреждането на текущи спорове. Освен това тарифите са премахнати erga omnes в 
съответствие с принципа за „най-облагодетелствана нация“ на Световната търговска 
организация.

Независимо от продължаващите спорове относно тарифите на САЩ за европейските 
стоманодобивни, алуминиеви и селскостопански продукти, Парламентът следва да 
подкрепи това споразумение като основа за подновяване на конструктивния 
трансатлантически ангажимент, който е в интерес на гражданите и на икономиките както 
на ЕС, така и на САЩ. Надяваме се, че пакетът от тарифни намаления ще проправи пътя 
към по-нататъшно балансирано, по-амбициозно и всеобхватно договаряне със САЩ, в 
рамките на което Парламентът ще изпълнява пълноценно своята институционална роля.

В контекста на гореизложеното докладчикът е съгласен с предложението, представено от 
Европейската комисия.

1 https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2178.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Премахване на митата върху определени продукти

Позовавания COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD)

Дата на представяне на ЕП 8.9.2020

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

INTA
17.9.2020

Докладчици: 
       Дата на назначаване

Bernd Lange
10.9.2020

Разглеждане в комисия 24.9.2020 15.10.2020

Дата на приемане 10.11.2020

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

40
2
0

 Членове, присъствали на 
окончателното гласуване 

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert 
Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel 
Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil 
Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, 
Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria 
Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Bernd Lange, 
Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i 
Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano 
Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik 
Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre 
Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване 

Marek Belka, Jean-Lin Lacapelle

Дата на внасяне 12.11.2020



PE657.423v04-00 8/8 RR\1218088BG.docx

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

40 +
ECR Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

ID Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Jean-Lin Lacapelle

NI Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta 
Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D Marek Belka, Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Inma 
Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Markéta Gregorova, Heidi Hautala, Sara Matthieu

2 -
GUE/NGL Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

0 0

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


