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PR_NLE-AP_Agreement

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.)



RR\1265842BG.docx 3/8 PE736.465v02-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ..............................................................................................6

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ.........................................................................7

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ..............8



PE736.465v02-00 4/8 RR\1265842BG.docx

BG



RR\1265842BG.docx 5/8 PE736.465v02-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета сключването от името на 
Европейския съюз на споразумение за изменение на списъците със специфични 
задължения по Общото споразумение по търговията с услуги за включване на 
приложение 1 към Декларацията за приключване на преговорите по вътрешната 
нормативна уредба за услугите от 2 декември 2021 г.
(COM(2022)0257 – C9-0224/2022 – 2022/0174(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2022)0257),

– като взе предвид проекта на споразумение за изменение на списъците със 
специфични задължения по Общото споразумение по търговията с услуги за 
включване на приложение 1 към Декларацията за приключване на преговорите по 
вътрешната нормативна уредба за услугите от 2 декември 2021 г. (09982/2022),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 91, 
член 100, параграф 2, член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), 
подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(C9-0224/2022),

– като взе предвид член 105, параграфи 1 и 4 и член 114, параграф 7 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A9-
0257/2022),

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 на парламентите на 
държавите членки и на Световната търговска организация.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Член VI от Общото споразумение по търговията с услуги (ГАТС) съдържа специален 
мандат за разработване на необходимите правила, за да се гарантира, че мерките, 
свързани с изискванията и процедурите за квалификация, техническите стандарти и 
изискванията за лицензиране, не представляват ненужни пречки пред търговията с 
услуги. Членовете на Световната търговска организация (СТО) преговарят по такива 
правила за вътрешната нормативна уредба в продължение на много години.

На 11-ата министерска конференция на Световната търговска организация и по-късно 
група от 59 членове на СТО, сред които е и Европейският съюз, представи съвместно 
изявление на министрите относно вътрешната нормативна уредба за услугите, в което 
те потвърдиха ангажимента си за постигане на напредък в преговорите относно тази 
вътрешна нормативна уредба за услугите с оглед на включването на резултатите от 
работата в съответните списъци със специфични ангажименти до 12-ата министерска 
конференция.

Преговорите по тази инициатива за съвместно изявление приключиха успешно на 2 
декември 2021 г. – тази дата бележи първото многостранно споразумение, което беше 
успешно договорено, и първия резултат в областта на услугите след повече от 20 
години. 

В Декларация за приключване на преговорите по вътрешната нормативна уредба за 
услугите, публикувана на 2 декември 2021 г. (наричана по-нататък „Декларацията“), 
67 членове на СТО отбелязаха приключването на преговорите по Референтния 
документ, който съставлява приложение 1 към Декларацията. Те приветстваха и 
списъците със специфични задължения, които бяха представени като техен принос за 
финализиране на преговорите. Тези 67 членове на СТО съставляват повече от 90% от 
световната търговия с услуги. 

Участниците в Декларацията потвърдиха намерението си да включат договорените 
правила като допълнителни ангажименти в своите списъци по ГАТС. При условие че 
бъдат изпълнени всички изисквани вътрешни процедури, участниците имат за цел да 
представят своите списъци със специфични задължения за сертифициране в срок до 
дванадесет месеца от датата на Декларацията. Чрез сертифицирането участниците ще 
придадат правна сила на правилата от приложение 1 към Декларацията.

Икономическото въздействие на това споразумение, чиито основни бенефициенти ще 
бъдат МСП и жените предприемачи, ще е значително. Прозрачните системи за 
одобрение следва да бъдат от полза и за развиващите се страни. Освен това 
споразумението включва както САЩ, така и Китай сред участниците в него. Предвид 
всичко това докладчикът счита, че комисията INTA като водеща комисия и 
Европейският парламент като институция на ЕС с прерогативи в областта на 
международните споразумения следва да дадат съгласието си за това споразумение и 
следователно да го одобрят.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Сключване от името на Европейския съюз на споразумение за 
изменение на списъците със специфични задължения по Общото 
споразумение по търговията с услуги за включване на приложение 
1 към Декларацията за приключване на преговорите по вътрешната 
нормативна уредба за услугите от 2 декември 2021 г.

Позовавания 09982/2022 – C9-0224/2022 – 2022/0174(NLE)

Дата на консултацията/искането за 
одобрение

12.7.2022

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

INTA
12.9.2022

Докладчици:
       Дата на назначаване

Бернд Ланге
14.7.2022

Разглеждане в комисия 10.10.2022

Дата на приемане 25.10.2022

Result of final vote +:
–:
0:

31
5
0

Members present for the final vote Бари Андрюз, Ана-Мишел Асимакопулу, Херт Буржоа, Саския 
Брикмон, Удо Булман, Джорди Каняс, Арно Данжан, Паоло 
Де Кастро, Рафаел Глюксман, Маркета Грегорова, Роман Хайдер, 
Кристоф Ханзен, Данута Мария Хюбнер, Ерве Жювен, Карин 
Карлсбро, Маргарида Маркеш, Габриел Мато, Сара Матийо, 
Карлес Пучдемон и Казамажо, Самира Рафаела, Катарина Ринзема, 
Инма Родригес Пинеро, Масимилиано Салини, Ерньо 
Солер-Борос, Хелмут Шолц, Михай Тудосе, Катлен Ван Бремпт, 
Мари-Пиер Ведрен, Йорген Варборн, Юлиу Винклер, Хуан 
Игнасио Соидо Алварес

Substitutes present for the final vote Яник Жадо, Шон Кели, Хавиер Морено Санчес, Йоахим Шустер, 
Ралф Зеекац

Date tabled 26.10.2022
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

31 +
ECR Херт Буржоа

ID Роман Хайдер, Ерве Жювен

NI Карлес Пучдемон и Казамажо, Ерньо Солер-Борос

PPE Ана-Мишел Асимакопулу, Арно Данжан, Кристоф Ханзен, Данута Мария Хюбнер, Шон Кели, 
Габриел Мато, Масимилиано Салини, Ралф Зеекац, Йорген Варборн, Юлиу Винклер, Хуан Игнасио 
Соидо Алварес

RENEW Бари Андрюз, Джорди Каняс, Карин Карлсбро, Самира Рафаела, Катарина Ринзема, Мари-Пиер 
Ведрен

S&D Удо Булман, Паоло Де Кастро, Рафаел Глюксман, Маргарида Маркеш, Хавиер Морено Санчес, Инма 
Родригес Пинеро, Йоахим Шустер, Михай Тудосе, Катлен Ван Бремпт

5 -
THE LEFT Хелмут Шолц

VERTS/ALE Саския Брикмон, Маркета Грегорова, Яник Жадо, Сара Матийо

0 0

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


