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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията на Съюза в Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—

Република Албания относно участието на Република Албания като наблюдател в 

работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред 

и условия за това в съответствие с рамката, определена в Регламент (ЕО) 

№ 168/2007 на Съвета 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. Контекст 

Агенцията на Европейския съюз за основните права (наричана по-нататък „Агенцията“) 

е създадена с Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета
1
 (наричан по-нататък 

„Регламентът“).  

Съгласно член 2 от Регламента целта на Агенцията е да предоставя на съответните 

институции, органи, служби и агенции на Съюза и неговите държави членки при 

прилагане на правото на Съюза помощ и специализирани познания относно основните 

права. 

В съответствие с член 28, параграф 1 от Регламента Агенцията е открита за участие на 

страни кандидатки в качеството на наблюдатели. В член 28, параграф 2 от Регламента 

се предвижда, че участието, както и съответните ред и условия се определят с решение 

на съответния Съвет за асоцииране. Това решение посочва по-специално естеството, 

степента и начина, по които страната ще участва в работата на Агенцията, в рамките, 

определени в членове 4 и 5 от Регламента. След решението на Съвета за асоцииране 

Агенцията ще може да работи по въпроси в областта на основните права в рамките на 

приложното поле на член 3, параграф 1 в съответната страна кандидатка, доколкото 

това е необходимо за постепенното привеждане на законодателството на съответната 

страна в съответствие с това на Съюза. 

2. Предложението за решение 

Комисията предлага на Съвета да приеме решение относно позицията на Съюза в 

Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—Република Албания за участието на 

Република Албания като наблюдател в дейностите на Агенцията и за реда и условията 

на това участие. В предложеното решение, съдържащо един-единствен член, се 

посочва, че позицията на Съюза е определената в проекта на решение на Съвета за 

стабилизиране и асоцииране ЕС—Република Албания (наричан по-нататък „проектът 

на Решение“), приложен към решението на Съвета. Към предложението на Комисията е 

приложено също така предложение за такъв проект на Решение. Предложението е 

изготвено съгласно изискванията на член 28 от Регламента.  

В съответствие с един от основните принципи на Регламента (а именно, че Агенцията 

работи чрез възприемането на тематичен подход, а не на отделен подход към всяка 

страна) проектът на Решение дава възможност на Агенцията да изпълнява в Република 

Албания задачите, предвидени в членове 4 и 5 от Регламента.  

В проекта на Решение се предвижда също така, че Република Албания назначава 

наблюдател и негов заместник в управителния съвет на Агенцията. Тези лица трябва да 

отговарят на критериите, предвидени в член 12, параграф 1 от Регламента. Те участват 

в работата на управителния съвет на равни начала с членовете и техните заместници, 

назначени от държавите членки, но без право на глас. 

Проектът на Решение съдържа разпоредби относно финансовото участие на Република 

Албания и персонала (приложение I). Към проекта на Решение е приложена финансова 

обосновка.  

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за създаване на Агенция на 

Европейския съюз за основните права, ОВ L 53, 22.2.2007 г., стр. 1. 
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Проектът на Решение е в съответствие с Правилника за длъжностните лица на 

Европейския съюз и с Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, 

както са определени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета
2
. 

                                                 
2 OВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1, последно изменен с Регламент (ЕС, Евратом) № 1023/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2013 г., OВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 15. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията на Съюза в Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—

Република Албания относно участието на Република Албания като наблюдател в 

работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответния ред 

и условия за това в съответствие с рамката, определена в Регламент (ЕО) 

№ 168/2007 на Съвета 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 352 във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Комисията, 

като има предвид, че: 

(1) На заседанието си в Люксембург през декември 1997 г. Европейският съвет 

определи участието в агенциите на Съюза като начин за ускоряване на 

изпълнението на предприсъединителната стратегия. В заключенията на 

Европейския съвет се предвижда, че „агенциите на Съюза, в които страните 

кандидатки могат да участват, ще бъдат определени конкретно за всяка отделна 

страна“. 

(2) В Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета за създаване на Агенция на 

Европейския съюз за основните права (наричан по-нататък „Регламентът“) се 

предвижда, че Агенцията е открита за участие на страни кандидатки в 

качеството им на наблюдатели.  

(3) Република Албания споделя целите и задачите във връзка с работата на 

Агенцията, посочени в Регламента, и се включва в задачите на Агенцията и 

нейните области на дейност по силата на членове 4 и 5 от Регламента. 

(4) Крайната цел на Република Албания е да стане член на Европейския съюз и 

участието ѝ в Агенцията на Европейския съюз за основните права ще ѝ помогне 

да постигне тази цел, 
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РЕШИ: 

Член единствен 

Позицията на Европейския съюз в Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС—

Република Албания относно участието на Република Албания като наблюдател в 

работата на Агенцията на Европейския съюз за основните права и съответният ред и 

условия за това са посочени в проекта на Решение на Съвета за стабилизиране и 

асоцииране ЕС—Република Албания, приложен към настоящото Решение.  

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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