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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 23.5.2016 г. 

COM(2016) 280 final 

ANNEX 2 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

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 
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САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ НА СЪВЕТА 

ПРОЕКТ НА 

 

Решение № 1/2016 на Комитета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Косово* от 

[ден месец] 2016 г. за създаване на подкомитети и специални групи 

 

КОМИТЕТЪТ ЗА СТАБИЛИЗИРАНЕ И АСОЦИИРАНЕ, 

като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейския 

съюз и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Косово*, от друга 

страна, и по-специално член 130 от него, 

като взе предвид своя процедурен правилник, и по-специално член 10 от него, 

РЕШИ:  

Член единствен 

С настоящото се създават подкомитетите и специалните групи, изброени в 

приложение I. Техните мандати са определени в приложение II. 

 

Съставено в …………. на [ден месец] 2016 година. 

За Комитета за стабилизиране и асоцииране 

Председател 
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Приложение I 

 

Структура на мултидисциплинарния подкомитет 

Наименование Въпроси Член от ССА 

1. Търговия, промишленост, 

митници и данъчно облагане 

Свободно движение на стоки Член 20 

Промишлени продукти Членове 21—25 

Търговски въпроси Членове 36—49 

Стандартизация, метрология, акредитация, 

сертифициране, оценка на съответствието и 

наблюдение на пазара 

Член 80 

Сътрудничество в областта на промишлеността Член 99 

МСП Член 100 

Туризъм Член 101 

Митници Член 104 

Данъчно облагане Член 105 

Правила за произход Протокол III 

Административна помощ по митнически 

въпроси 

Протокол IV 

2. Селско стопанство и 

рибарство 

Селскостопански продукти Членове 26, 28, 29, 

33, 34 и 37 

Продукти на рибарството Членове 31 и 32, 

приложения IV и V 

Преработени селскостопански продукти Член 27, 

протокол I 

Вино Член 30 и 

протокол II 

Защита на географските означения за 

селскостопански, рибни продукти и 

хранителни продукти, различни от вино и 

спиртни напитки 

Член 35 

Селско стопанство и селскостопанско-

промишлен сектор, ветеринарни и 

фитосанитарни въпроси 

Член 102 

Сътрудничество в областта на рибарството Член 103 
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3. Вътрешен пазар и 

конкуренция 

Право на установяване Членове 50—54  

Предоставяне на услуги Членове 55—60 

Други въпроси, свързани с дял V на ССА Членове 61—73 

Сближаване на законодателството и 

правоприлагане 

Член 74 

Конкуренция Членове 75—76 

Интелектуална, индустриална и търговска 

собственост 

Членове 77—78 

Обществени поръчки Член 79 

Банково дело, застраховане и други 

финансови услуги 

Член 96 

Защита на потребителите Член 81 

4. Икономически и финансови 

въпроси и статистика 

Текущи плащания и движение на капитали Членове 64—66 

Икономическа политика Член 94 

Сътрудничество в областта на статистиката Член 95 

Насърчаване и защита на инвестициите Член 98 

Финансово сътрудничество Членове 121—125 

5. Правосъдие, свобода и 

сигурност 

Укрепване на институциите и 

върховенството на закона 

Член 83 

Основни права, включително борба с 

дискриминацията и защита на данните 

Член 4, член 83 

Съдебно сътрудничество по гражданскоправни 

и наказателно правни въпроси 

Член 84 

Визи, граничен контрол, убежище и миграция Членове 85—86 

Предотвратяване и контрол на незаконната 

имиграция, обратно приемане 

Членове 87—88 

Изпиране на пари Член 89 

Наркотици  Член 90 

Борба с тероризма Член 92 

Предотвратяване на организираната 

престъпност и на други незаконни дейности 

Член 91 
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6. Иновация, информационно 

общество и социална политика 

  

Условия на труд и равни възможности  Член 82 

Сътрудничество в социалната област  Член 106 

Образование и обучение  Член 107 

Сътрудничество в областта на културата Член 108 

Информация и комуникация Член 105 

Сътрудничество в аудио-визуалната област Член 109 

Информационно общество Член 110 

Мрежи и услуги за електронна 

комуникация 

Член 111 

Информация и комуникация Член 112 

Научни изследвания и развитие на 

технологиите 

Член 118 

7. Транспорт, енергетика, 

околна среда и регионално 

развитие 

Транспорт Член 113 

Енергетика Член 114 

Околна среда  Член 115 

Изменение на климата Член 116 

Гражданска защита Член 117 

Регионално и местно развитие Член 119 

Структура на специалните групи 

Наименование Въпроси Член от ССА 

Специална група за реформа на 

публичната администрация 

Реформа на публичната администрация Член 120 

Специалната група за 

нормализиране 

Видимо и трайно подобряване на 

отношенията на Косово със Сърбия и 

ефективно сътрудничество с мисията на ЕС 

в рамките на общата политика за сигурност 

и отбрана, докато тя съществува 

Член 5 
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Приложение II 

Мандати на подкомитетите и на специалните групи ЕС — Косово* 

Състав и председателство 

Подкомитетите и специалните групи за реформа на публичната администрация (РПА) и 

за нормализиране са съставени от представители на Европейската комисия 

(Европейската служба за външна дейност в случая на специалната група за 

нормализиране) и от представители на Косово. Те се председателстват от двете страни 

на ротационен принцип. Държавите членки се уведомяват и канят на заседанията на 

подкомитетите и на специалната група за РПА и специалната група за нормализиране. 

Секретариат 

Длъжностно лице на Европейската комисия (или на Европейската служба за външна 

дейност в случая на специалната група за нормализиране) и длъжностно лице на 

Косово действат съвместно като секретари на всеки един от подкомитетите и 

специалните групи. 

Всички съобщения, засягащи подкомитетите и специалните групи, се изпращат на 

секретарите на съответния подкомитет и на специалните групи. 

Заседания 

Подкомитетите и специалните групи заседават винаги когато обстоятелствата го 

налагат, със съгласието на двете страни. Всяко заседание на подкомитет или специална 

група се провежда на дата и място, договорени между двете страни. 

При наличие на съгласие на двете страни подкомитетите и специалните групи могат да 

поканят на заседанията си експерти, които да предоставят поисканата специфична 

информация. 

Дневен ред и съпътстваща документация 

Председателят и секретарите съставят предварителен дневен ред за всяко заседание не 

по-късно от 30 работни дни преди започване на заседанието. 

Предварителният дневен ред обхваща теми, за които секретарите са получили искане да 

бъдат включени в дневния ред не по-късно от 35 работни дни преди началото на 

заседанието. 

След приемането на предварителния дневен ред за всяко заседание и не по-късно от 10 

работни дни преди началото на заседанието, секретарят от името на Косово предоставя 

на секретаря от името на Европейската комисия (или на Европейската служба за 

външна дейност в случая на специалната група за нормализиране) необходимата 

документация в съответствие с точките, договорени в предварителния дневен ред. 

В случай че не е спазен крайният срок, посочен в алинея 3, заседанието се отменя 

автоматично без допълнително известие. 

Обсъждани теми 

Подкомитетите обсъждат въпроси, свързани с области от Споразумението, както са 

изброени в структурата на мултидисциплинарния подкомитет. Напредъкът по 

отношение на сближаването, изпълнението и прилагането на законодателството се 

оценява по всички обсъждани теми. Подкомитетите разглеждат всички проблеми, 
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които могат да възникнат в областите, за които отговарят, и предлагат предприемането 

на евентуални мерки. 

Подкомитетите служат също така за форуми за по-нататъшно изясняване на 

достиженията на правото и правят преглед на напредъка на Косово в постигането на 

съответствие с достиженията на правото съгласно ангажиментите, поети по 

Споразумението. 

Специалната група за РПА разглежда въпроси, свързани с реформата на публичната 

администрация, и предлага предприемането на евентуални мерки. Специалната група за 

нормализиране разглежда въпроси, свързани с видимото и трайно подобряване на 

отношенията на Косово със Сърбия и с ефективното сътрудничество с мисията на ЕС в 

рамките на общата политика за сигурност и отбрана, докато тя съществува, и предлага 

предприемането на евентуални мерки. 

Протокол 

За всяко заседание се води и впоследствие се одобрява протокол. Копие от протокола 

се изпраща от секретаря на подкомитета или на специалната група до секретаря на 

Комитета. 

Публичност 

Освен ако не е взето друго решение, заседанията на подкомитетите и на специалните 

групи не са публични.  

 


