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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по земеделие и развитие на селските райони приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства разширяването на процедурата на съвместно вземане на решения за 
обхващане на общата селскостопанска политика (ОСП);

2. смята, че въвеждането на обикновената законодателна процедура, т.е. съвместно 
вземане на решения в областта на ОСП, подобрява демократичната отчетност на 
Европейския съюз, тъй като Парламентът, представляващ гражданите на Съюза, ще 
участва равноправно в законодателния процес заедно със Съвета, представляващ 
държавите-членки; 

3. подчертава, че Парламентът е единственото демократично избрано 
представителство на гражданите на Съюза;

4. счита, че разпоредбите относно селското стопанство се нуждаят от разширяване с 
цел да се вземе предвид настоящото положение; подчертава освен това, че и за в 
бъдеще трябва да се дава приоритет на производството на храни с оглед на 
сигурността на предлагането на храни в глобален мащаб, без да се изпускат от 
погледа проблемите, свързани с енергийната сигурност и опазването на околната 
среда;

5. подчертава, че Парламентът трябва да гарантира, че разпоредбите, необходими за 
преследване на целите на ОСП се определят със законодателни актове, а не остават 
за актове, които се приемат самостоятелно от Съвета или от Комисията в рамките 
на нейните правомощия по отношение на делегираните актове и изпълнителните 
мерки;

6. подчертава, че цялото настоящо законодателство на Съвета, прието въз основа на 
член 36 и член 37 от Договора за ЕО ще попада в обхвата на новия член 37, 
параграф 2, т.е. процедурата на съвместно вземане на решения; това важи по-
специално по отношение на четирите основни хоризонтални текста в областта на 
селското стопанство (единната ООП, Регламента относно преките плащания, 
Регламента за развитие на селските райони и финансирането на ОСП); посочва 
още, че законодателството в областта на качеството, биологичното земеделие и 
дейностите по промоция също ще попадат в обхвата на член 37, параграф 2;

7. счита, че сам по себе си член 37, параграф 3 не съставлява независими 
правомощия; подчертава, че е необходим акт на съвместно вземане на решение, 
приет въз основа на член 37, параграф 2, за да се постанови дали и по какъв начин 
Съветът може да използва правомощията си по член 37, параграф 3;

8. призовава да бъде невъзможно Съветът да предприема мерките, упоменати в член 
37, параграф 3, самостоятелно, без да се е консултирал с Парламента;
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9. изразява становище, че никой съществуващ акт на Съвета не би могъл да бъде 
приет въз основа на член 37, параграф 3 и следователно счита обхвата и 
евентуалното прилагане на съответния параграф за невалидни като обща основа за 
законодателни актове;

10. отбелязва, че ще се отменят процедурите на комитология, приети въз основа на 
член 202 от Договора за ЕО; подчертава ключовата роля, която Парламентът трябва 
да играе по отношение на член 249 В при формулирането на нова рамка на 
комитологията (т.е. чрез приемане на актове в съответствие с обикновената 
законодателна процедура), по-специално по отношение на ролята на комитетите в 
областта на селското стопанство; по тази причина подчертава необходимостта да се 
гарантира представителство на комисията по земеделие и развитие на селските 
райони в междуинституционалните преговори, в които ще бъде формулирана 
новата рамка на комитологията;

11. подчертава, че специализираните комисии на Парламента следва да бъдат 
включени по подходящ начин в текущите разисквания относно бъдещия режим на 
комитология съгласно Договора от Лисабон, с цел да улеснят плавния преход от 
настоящата система към бъдещите разпоредби; счита, че трябва да се гарантира 
парламентарният контрол върху делегираните актове и изпълнителните мерки;

12. подчертава необходимостта от засилване на отношенията и създаване на по-
интензивен и редовен диалог с националните парламенти, като се има предвид, че 
Договорът от Лисабон въвежда в член 3б, параграф 3 проверка от страна на 
националните парламенти на основата на принципа на субсидиарност;

13. подчертава, че Договорът от Лисабон ще е приложим за всички законодателни 
предложения, които са инициирани към момента на неговото влизане в сила.
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