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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз 

в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението 

за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност 

за атомна енергия, от една страна, и Косово
*
, от друга страна, по отношение на 

Решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране за приемане на неговия 

процедурен правилник 

                                                 
*
 Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 

1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно 

обявяването на независимост от страна на Косово.  
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

 

На 1 април 2016 г. влезе в сила Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 

Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и 

Косово, от друга страна. 

Съветът за стабилизиране и асоцииране, създаден с член 126 от горепосоченото 

споразумение, контролира изпълнението на това споразумение и разглежда всички 

важни въпроси, възникнали в рамките на Споразумението, както и всякакви други 

двустранни или международни въпроси от взаимен интерес. 

Съгласно предвиденото в член 127 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране 

Съветът за стабилизиране и асоцииране определя своя процедурен правилник. В 

съответствие с член 129 от Споразумението в процедурния правилник се определят 

задълженията на Комитета за стабилизиране и асоцииране, който подпомага Съвета за 

стабилизиране и асоцииране при изпълнението на неговите задължения. 

В съответствие с член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз позицията, която да бъде заета от Съюза в Съвета за стабилизиране и 

асоцииране по отношение на Решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране за 

приемане на неговия процедурен правилник, се определя с решение на Съвета по 

предложение на Комисията. 

Поради това Съветът се приканва да приеме приложеното предложение за решение за 

позицията на Европейския съюз относно решение на Съвета за стабилизиране и 

асоцииране относно неговия процедурен правилник. 

За информация на Съвета проектите на процедурните правилници на съответните 

подкомитети и специални групи са предоставени в отделен документ. 
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2016/0146 (NLE) 

Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за установяване на позицията, която да бъде заета от името на Европейския съюз 

в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден със Споразумението 

за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Европейската общност 

за атомна енергия, от една страна, и Косово
*
, от друга страна, по отношение на 

Решение на Съвета за стабилизиране и асоцииране за приемане на неговия 

процедурен правилник 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

член 217, във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) С член 126 от Споразумението за стабилизиране и асоцииране между 

Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и 

Косово*, от друга страна, („Споразумението“) се създава Съвет за стабилизиране 

и асоцииране. 

(2) В член 127, параграф 2 от Споразумението се предвижда, че Съветът за 

стабилизиране и асоцииране приема свой процедурен правилник. 

(3) В член 129, параграф 1 от Споразумението се предвижда, че Съветът за 

стабилизиране и асоцииране се подпомага от Комитет за стабилизиране и 

асоцииране („Комитета“).  

(4) В член 129, параграфи 2 и 3 от Споразумението се предвижда, че Съветът за 

стабилизиране и асоцииране определя в своя процедурен правилник 

задълженията на Комитета, като Съветът за стабилизиране и асоцииране може 

да делегира всяко от правомощията си на Комитета. 

(5) В член 131 от Споразумението се предвижда, че Съветът за стабилизиране и 

асоцииране може да реши да създаде други специализирани комитети или 

органи, които могат да го подпомагат при изпълнението на неговите 

задължения. В него се предвижда също така, че в процедурния си правилник 

Съветът за стабилизиране и асоцииране определя състава и задълженията на 

тези комитети и органи, както и начина, по който те функционират, 

                                                 
* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 

1244/1999 на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно 

обявяването на независимост от страна на Косово. 



BG 4   BG 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

Европейският съюз, в рамките на Съвета за стабилизиране и асоцииране, създаден с 

член 126 от Споразумението, заема позиция в подкрепа на приемането на процедурния 

правилник, който е въз основа на проекторешението на Съвета за стабилизиране и 

асоцииране, приложен към настоящото решение.  

Могат да се приемат незначителни изменения на проекторешението, без да е 

необходимо друго решение на Съвета. 

 Член 2 

Държавите членки участват в състава на делегацията на Европейския съюз в 

заседанията на Съвета за стабилизиране и асоцииране. В съответствие с член 3 от 

процедурния правилник държавите членки предоставят необходимата информация за 

тази цел на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 


