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Обсъждания на законодателни актове на Съюза (член 16, параграф 8 от Договора за
Европейския съюз), други обсъждания, открити за обществеността, и открити дебати
(член 8 от Процедурния правилник на Съвета).
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ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ
(открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за Европейския
съюз)
2.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни
споразумения между държавите членки и трети държави
Актуално състояние
7342/12 WTO 82 SERVICES 23 FDI 10
Съветът взе под внимание актуалното състояние на тристранните преговори за регламент
относно преходните разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения и
перспективите за постигането на окончателен компромис, както и свързания с това обмен
на мнения.
Съветът приветства отбелязания досега напредък и особено полученото потвърждение, че
службите на Комисията са в процес на изработване на нов неофициален компромисен
текст, с който да се преодолеят оставащите различия и който да бъде приемлив за всички
страни.

3.

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за прилагане
на схема от общи тарифни преференции
Ориентационен дебат/определени въпроси
7462/12 WTO 90 SPG 16 CODEC 610
По време на обсъждането беше потвърдено, че подходът на председателството, изложен в
док. 7462/12, е единственият реалистичен вариант за компромис, подкрепен от голямо
мнозинство от държавите членки. Съветът постигна политическо споразумение по общия
пакет, представен от председателството, който включва следните съществени елементи:
• без промени в предложението на Комисията по отношение на обхвата на държавите,
преференциалните маржове, отделянето на продуктите и праговете в рамките на
ОСП+;
• разширяване на обхвата на продуктите съгласно предложеното от
председателството в компромисния документ. Това разширяването е предвидено
само за целите на ОСП;
• изменение на разпоредбите за специалните предпазни мерки, както е предвидено в
компромисния документ на председателството. Освен това този въпрос ще бъде
разгледан допълнително в контекста на тристранните преговори с Европейския
парламент;
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• преходен период съгласно компромисния документ на председателството. В
допълнение, с цел подобряване на предвидимостта за икономическите оператори,
преференциите няма да се прилагат преди 1 януари 2014 г.;
• третиране на резерви към международни конвенции съгласно компромисния
документ на председателството, като се има предвид, че конкретните формулировки
могат да се доусъвършенстват;
• председателството пое ангажимент да работи заедно с всички държави членки за
намирането на приемлив език по отношение на обхвата на петгодишния преглед,
във връзка с въздействието на новия режим на ОСП върху търговските и тарифните
постъпления, с особено внимание към държавите бенефициери.
Въз основа на това председателството получи подкрепа да изготви проект за преговорен
мандат за предстоящите тристранни преговори с Европейския парламент с оглед на
финализирането на мандата от Корепер по възможност на 28 март.
===============
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