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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Решение на Съвета 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз по 

отношение на проекта за процедурен правилник на Конференцията на държавите 

— страни по Договора за търговията с оръжие (ДТО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

Решение на Съвета 

относно позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз по 

отношение на проекта за процедурен правилник на Конференцията на държавите 

— страни по Договора за търговията с оръжие (ДТО) 

Държавите членки, които са страни по Договора за търговията с оръжие (ДТО), 

действащи съвместно в интерес на Съюза, ще гарантират, че процедурният правилник 

на Конференцията на държавите — страни по ДТО, който ще бъде приет на първото 

заседание на Конференцията на 24—27 август в Мексико, не съдържа разпоредби, 

които могат да възпрепятстват държавите членки при прилагането на съществуващото 

и бъдещото законодателство на ЕС в областта на изключителната компетентност на ЕС. 

Държавите членки, които са страни по Договора за търговията с оръжие, следва по-

специално да осигурят адекватно ниво на участие на ЕС в Конференцията на държавите 

— страни по ДТО, и във всеки друг орган, създаден в рамките на ДТО. Процедурният 

правилник следва да гарантира достатъчно време за консултиране между държавите — 

членки на ЕС, и институциите на Съюза на проектите на актове с правно действие 

преди тяхното приемане от Конференцията на държавите — страни по ДТО. 

Тъй като ДТО е споразумение, прието под егидата на ООН, участието на Съюза в 

Конференцията на държавите — страни по ДТО, и във всеки друг орган, създаден в 

рамките на ДТО, следва да е в съответствие с разширения статут на наблюдател, 

предоставен на ЕС по отношение на участието в органите на ООН, създадени от 

Общото събрание на ООН с Резолюция A/65/276, приета на 3 май 2011 г. 


