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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по конституционни 
въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. счита, че промените, въведени с Договора от Лисабон в областта на общата 
търговска политика допринасят като цяло за засилването на неговата демократична 
легитимност и ефективност; подчертава в тази връзка разширяването на обхвата на 
общата търговска политика, незабавното признаване на всички области, които 
попадат в нейния обхват като изключителна компетентност и особено съществено 
засилената роля и засилените правомощия на Парламента;

2. подчертава изричното изискване общата търговска политика да обслужва 
принципите и целите на външната дейност на Съюза, като наред с другото 
защитава неговите ценности и основни интереси, подкрепя демокрацията и 
правовата държава и насърчава устойчивото развитие и доброто глобално 
управление; подчертава необходимостта да се гарантира последователността и 
взаимната подкрепа по отношение на различните аспекти на външната дейност на 
ЕС; счита обаче, че продължава да съществува необходимост от самостоятелна 
търговска политика, която да отдава заслуженото на значението на търговските 
интереси на Европейския съюз по отношение на работните места и 
благосъстоянието; предупреждава общата търговска политика да не се разглежда 
като разменна монета за осъществяване на други политически цели;

3. решително подкрепя ефективното поощряване на нетърговските аспекти, като 
например съблюдаването на екологичните и социални стандарти, както и на 
стандартите за безопасност на храните при осъществяването на общата търговска 
политика на двустранно, междурегионално и многостранно равнище;

Бъдещи отношения с Европейската комисия

4. подчертава, че с оглед на воденето на преговори и сключването на международни 
споразумения съгласно общата търговска политика, Комисията ще бъде законово 
задължена да информира Парламента относно напредъка на преговорите наравно 
със специалния „комитет към Съвета, посочен в член 207 от Договора за 
функционирането на ЕС“, изисква информацията да бъде предоставяна в същия 
обем и по същото време, както се предоставя на съответния комитет към Съвета 
съгласно този член;

5. с оглед на ролята и правомощията на Парламента изразява съжаление от 
дисбаланса между вътрешните и външните му компетенции в областта на общата 
търговска политика; счита за особено неприемливо, че Договорът от Лисабон не 
предоставя на Парламента правото да одобрява мандата на Комисията за водене на 
преговори и сключване на търговско споразумение; 

6. счита все пак, че Парламентът има право да постави предусловия, за да даде 
съгласието си, което ще се изисква при сключването на всички търговски 



PE404.787v02-00 4/7 AD\725629BG.doc

BG

споразумения; подчертава следователно необходимостта от подсилване на 
рамковото споразумение относно отношенията между Парламента и Комисията, 
по-специално на параграф 19 от него;

7. изисква включването на специфични параграфи в такова обновено рамково 
споразумение, в които Комисията да се призовава:

а) да реагира на предварителните условия, които Парламентът може да постави 
във връзка с даване на съгласието си относно сключването на търговско 
споразумение, преди преговорите действително да са започнали;

б) да предостави на Парламента цялата необходима информация по отношение на 
общата търговска политика и преговорите във връзка с търговски 
споразумения или договарянето на тези части от други споразумения, които са 
свързани с търговията, в това число всички предложения и 
проектопредложения за договаряне на мандати и/или директиви, като 
предостави достатъчно време както на Парламента да изрази своето становище, 
така и на Комисията надлежно да вземе предвид това становище;

в) по отношение на прозрачността на дейността на комитета по член 207 от 
Договора за функционирането на ЕС, да предостави цялата документация на 
разположение на компетентната комисия на Европейския парламент;

г) да включи делегация от наблюдатели от Парламента във всички преговори във 
връзка с търговски споразумения или с договарянето на тези части от други 
международни споразумения, които са свързани с търговията;

Бъдещи отношения със Съвета

8. изтъква, че по силата на член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на 
ЕС, Парламентът и Съветът ще бъдат равнопоставени съзаконодатели, когато 
определят рамката за изпълнението на общата търговска политика, която може да 
съдържа както политически, така и технически аспекти на общата търговска 
политика; 

9. счита, че формулировката „мерки за определяне на рамката, в която се осъществява 
общата търговска политика“ съгласно член 207, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, предполага, че съществени елементи от общата търговска 
политика ще бъдат включени в законодателни актове, приети съгласно 
обикновената законодателна процедура и че несъществени елементи от тези актове 
могат да бъдат изменяни или допълвани от Комисията под формата на „делегирани 
актове“, ако е установено така в основния законодателен акт, в съответствие с член 
290 от Договора за функционирането на ЕС; 

10. отбелязва, че по отношение на „делегираните актове“ Парламентът ще има 
значителни правомощия, които биха могли да стигнат до отхвърляне на влизането в 
сила на въпросния делегиран акт, ако това е предвидено в основния акт, приет чрез 
процедура за съвместно вземане на решения;
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11. счита, че единните условия за прилагане на законодателни актове в рамките на 
ОТП изискват законодателните актове да дават изпълнителни правомощия на 
Комисията да приема „изпълнителни актове“ в съответствие с член 291 от 
Договора за функционирането на ЕС; следователно призовава настоятелно 
Комисията да предложи във възможно най-кратък срок регламент, установяващ 
правилата и общите принципи относно изпълнителните актове, включително 
механизми за контрол на тези правомощия от страна на държавите-членки, и 
призовава настоятелно Парламента и Съвета да приемат този регламент във 
възможно най-кратък срок след влизането в сила на Договора;

12. подчертава, че този регламент следва да съдържа призив към Комисията, при 
приемането на законодателство по прилагането на търговската политика да се 
въздържа от предприемане на съществени изменения в основните законодателни 
актове или от добавяне на уточнения, засягащи политическата воля, изразена в 
основните законодателни актове;

13. призовава Европейския съвет, Съвета и Комисията да обсъдят договарянето на 
ново междуинституционално споразумение с Парламента, което да предостави на 
Парламента изрична дефиниция относно участието му на всеки етап от процеса на 
сключване на международно споразумение;

14. призовава Съвета да покани представители на Парламента да вземат участие във 
всички заседания на КОРЕПЕР ІІ, на които се разискват въпроси, попадащи в 
обхвата на обикновената законодателна процедура;

Бъдещи отношения със заместник-председателя на Европейската комисия/ 
върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност - външна дейност

15. призовава настоятелно бъдещия върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност (върховен представител/заместник-
председател) да обсъди с Парламента подходящи методи, така че Парламентът да 
бъде напълно информиран относно външната дейност на Съюза и да се провеждат с 
него консултации във връзка с нея; за постигане на тази цел, редовните съвместни 
заседания на групата на комисарите по външни отношения (под председателството 
на върховния представител/заместник-председателя) с делегациите на 
компетентните парламентарни комисии, както и редовните съвместни заседания на 
работните групи на Съвета, КОРЕПЕР, Комитета по политика и сигурност (КПС), 
комитета по член 207 и Европейската комисия с докладчици и делегации от 
Парламента, следва да се превърнат в обичайна практика;

16. призовава за назначаването на върховен представител/заместник-председател да 
бъде създадена специална процедура по изслушване пред комисията по външни 
работи, комисията по международна търговия и комисията по развитие; 

Бъдещи отношения с националните парламенти на държавите-членки на ЕС

17. счита, че запазването в рамките на колегиума на Комисията на специален член на 
Комисията, чиято единствена отговорност се отнася до търговската политика, е от 
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основно значение, за да се отдаде заслуженото внимание на значението на общата 
търговска политика;

18. отбелязва, че всички въпроси, които попадат в обхвата на общата търговска 
политика (Част пета, Дял ІІ от Договора за функционирането на ЕС), ще бъдат от 
изключителната компетентност на Съюза, включително търговията със стоки, 
услуги, търговските аспекти на интелектуалната собственост и преките 
чуждестранни инвестиции, което означава, че търговските споразумения ще бъдат 
„споразумения на Съюза“ и че вече няма да има смесени търговски споразумения, 
сключени както от Съюза, така и от държавите-членки;

19. в резултат на това възнамерява да започне структуриран диалог с националните 
парламенти на държавите-членки, за да гарантира съвместно с тях демократичната 
легитимност на общата търговска политика на Съюза.
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