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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която ЕС да заеме в Комитета за ГНСС на Европейския съюз 

и Швейцария, учреден със Споразумението за сътрудничество между Европейския 

съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от 

друга, в областта на Европейските програми за спътникова навигация 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Приложеното предложение представлява правен инструмент за одобрение на 

позицията, която ЕС да заеме в Комитета за ГНСС на Европейския съюз и Швейцария 

(„Съвместния комитет“), създаден съгласно Споразумението за сътрудничество между 

Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация 

Швейцария, от друга, в областта на Европейските програми за спътникова навигация 

(„Споразумението“).  

На 23 септември 2013 г. Съветът прие решение за подписване на Споразумението от 

страна на Европейския съюз и за временно прилагане на някои от разпоредбите му.  

Впоследствие Споразумението бе подписано в Брюксел на 18 декември 2013 г., 

успоредно със съответното заседание на Съвета на Европейския съюз. В съответствие с 

член 27, параграф 2 от Споразумението, то се прилага временно от 1 януари 2014 г. 

Швейцария ратифицира Споразумението на 7 юли 2015 г., а ратификацията от страна 

на ЕС продължава.  

Със Споразумението бе учреден Комитет за ГНСС на Европейския съюз и Швейцария, 

който отговаря за управлението и правилното прилагане на Споразумението. 

Съвместният комитет трябва да приеме свой процедурен правилник.   

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕГОВОРИТЕ 

В член 20, параграф 2 от Споразумението е предвидено Съвместният комитет да 

приеме свой процедурен правилник, в който да се съдържат, inter alia, разпоредби 

относно свикването на заседания, избора на председател и неговия мандат. 

Приложеният проектоправилник е изготвен след процес на преговори със Швейцария. 

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Правното основание за одобрение на позицията, която ЕС да заеме в Съвместния 

комитет, учреден със Споразумението за сътрудничество, е член 172 във връзка с 

член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз.   

Предвид горепосочените преговори Европейската комисия предлага Съветът да приеме 

решение за одобрение на позицията, която ЕС да заеме в Съвместния комитет във 

връзка с неговия процедурен правилник. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която ЕС да заеме в Комитета за ГНСС на Европейския съюз 

и Швейцария, учреден със Споразумението за сътрудничество между Европейския 

съюз и неговите държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от 

друга, в областта на Европейските програми за спътникова навигация 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

член 172, първа алинея във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и неговите 

държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, в 

областта на Европейските програми за спътникова навигация 

(„Споразумението“) се прилага временно от 1 януари 2014 г.  

(2) С член 20 от Споразумението се учредява Съвместен комитет с наименованието 

„Комитет за ГНСС на Европейския съюз и Швейцария“ („Съвместният 

комитет“), който следва да определи свой процедурен правилник.  

(3) Поради това е целесъобразно да се определи позицията на ЕС относно 

процедурния правилник, който предстои да бъде приет от Съвместния комитет, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

1. Позицията, която да бъде заета от ЕС в Съвместния комитет, учреден със 

Споразумението за сътрудничество между Европейския съюз и неговите 

държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга, в 

областта на Европейските програми за спътникова навигация, във връзка с 

приемането на процедурен правилник на Съвместния комитет, се определя в 

проекторешението, приложено към настоящото решение. 

2. Представителите на ЕС в Съвместния комитет могат да приемат незначителни 

промени в проекторешението, без да е необходимо допълнително решение на 

Съвета. 
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Член 2 

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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