
PR\1228963BG.docx PE691.324v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

2018/0231(COD)

16.4.2021

***II
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА ЗА 
ВТОРО ЧЕТЕНЕ
относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на 
регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на 
програма за вътрешния пазар, конкурентоспособността на предприятията, 
включително малките и средните предприятия, областта на растенията, 
животните, храните и фуражите, и европейската статистика (програма 
„Единен пазар“) и за отмяна на регламенти (ЕС) № 99/2013, (ЕС) 
№ 1287/2013, (ЕС) № 254/2014 и (ЕС) № 652/2014
(14281/1/20 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Брандо Бенифеи



PE691.324v01-00 2/7 PR\1228963BG.docx

BG

PR_COD_2app

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 
Европейския парламент и на Съвета за създаване на програма за вътрешния 
пазар, конкурентоспособността на предприятията, включително малките и 
средните предприятия, областта на растенията, животните, храните и фуражите, и 
европейската статистика (програма „Единен пазар“) и за отмяна на регламенти 
(ЕС) № 99/2013, (ЕС) № 1287/2013, (ЕС) № 254/2014 и (ЕС) № 652/2014
(14281/1/20 – C8-0254/2018 – 2018/0231(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14281/1/20 – C8-0254/2018),

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 17 октомври 2018 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.2,

– като взе предвид позицията си на първо четене3 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0441),

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

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в 
съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП,

– като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по вътрешния пазар и 
защита на потребителите (A9-0000/2021),

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 в 
съответствие с член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз;

4. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 

1 ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 40.
2 ОВ C 86, 7.3.2019 г., стр. 259.
3 Приети текстове от 12.2.2019 г., P8_TA(2019)0073.
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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.
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КРАТКА ОБОСНОВКА

На 7 юни 2018 г. Комисията представи на Съвета и на Европейския парламент 
предложение за регламент за установяване на Програма „Единен пазар“. На 12 февруари 
2019 г. Европейският парламент прие своята позиция на първо четене. 

На 23октомври 2019 г. започнаха междуинституционални преговори с новоизбрания 
Парламент с оглед постигането на бързо споразумение на второ четене. Те приключиха 
успешно на 8 декември 2020 г. Предварително договореният текст беше потвърден от 
Комитета на постоянните представители на 18 декември 2020 г. и одобрен от комисията 
по вътрешния пазар и защита на потребителите на 11 януари 2021 г.

Тъй като позицията на Съвета на първо четене, приета на 13 април 2021 г., отразява 
изцяло споразумението, постигнато по време на междуинституционалните преговори за 
бързо споразумение на второ четене, докладчикът препоръчва тя да бъде одобрена от 
Европейския парламент без изменения, така че този регламент да може да бъде приет 
бързо и да влезе в сила възможно най-скоро.


