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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ

P9_TA(2021)0101
Контрол на износа, брокерската дейност, техническата помощ, 
транзита и трансфера на изделия с двойна употреба ***I
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 25 март 2021 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за въвеждане 
на режим на Съюза за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност, 
техническата помощ и транзита на изделия с двойна употреба (преработка) 
(COM(2016)0616 – C8-0393/2016 – 2016/0295(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета 
(COM(2016)0616),

– 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 в Парламента (C8-0393/2016),

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

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на 
нормативни актове1,

– като взе предвид писмото на комисията по правни въпроси от 27 март 2017 г. до 
комисията по международна търговия съгласно член 110, параграф 3 от своя 
Правилник за дейността,

– като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия 
съгласно член 74, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писма от 
18 ноември 2020 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на 
позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз,

1 OВ C 77, 28.3.2002 г., стp. 1.



– като взе предвид членове 110 и 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището 
на комисията по външни работи (A8-0390/2017),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението 
на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като 
такива в предложението и че по отношение на кодификацията на непроменените 
разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се 
свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по 
същество;

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на 
Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2. приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата 
резолюция;

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

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.



P9_TC1-COD(2016)0295

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 март 2021 г. с 
оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2021/... на Европейския парламент и на 
Съвета за въвеждане на режим на Съюза за контрол на износа, брокерската 
дейност, техническата помощ, транзита и трансфера на изделия с двойна употреба 
(преработка)

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията 
на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Регламент (ЕС) 
2021/821.)



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно програма за изграждане на капацитет за 

контрол на износа на изделия с двойна употреба

Комисията признава значимостта на една обща програма за изграждане на капацитет и 

обучение в областта на лицензирането и правоприлагането за ефективна система на ЕС 

за контрол на износа. Комисията, в консултация с Координационната група по въпросите 

на изделията с двойна употреба, се ангажира да проучи евентуалните отражения от една 

такава програма върху човешките и финансовите ресурси, с цел да бъдат набелязани 

варианти за разработването, условията и разгръщането на програма за изграждане на 

капацитет и обучение.


