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Съвместно предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на 

Съвместния съвет, създаден със Споразумението за политически диалог и 

сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 

страна, и Република Куба, от друга страна, във връзка с приемането на решения 

относно процедурните правилници на Съвместния съвет и на Съвместния 

комитет 
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1.  ПРЕДМЕТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

Настоящото предложение се отнася до решение относно позицията, която трябва да се 

заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния съвет, създаден със Споразумението 

за политически диалог и сътрудничество (СПДС) между ЕС и Куба, във връзка с 

планираното приемане на процедурния правилник на Съвместния съвет и на 

процедурния правилник на Съвместния комитет. 

2. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

2.1  Споразумение за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба 

СПДС има за цел да доразвие отношенията между ЕС и Куба до равнище, което 

отразява здравите исторически, икономически и културни връзки между тях. С него се 

създава стабилна рамка за засилен политически диалог и двустранно сътрудничество в 

широк кръг от области. То също така ще предоставя платформа за съвместни действия 

по глобални въпроси и в рамките на многостранни форуми. 

СПДС определя общи принципи и цели в отношенията между ЕС и Куба и създава 

институционална структура за управление на Споразумението. 

То ще се прилага временно от 1 ноември 2017 г. 

2.2  СЪВМЕСТЕН СЪВЕТ 

Съвместният съвет се създава съгласно член 81 от Споразумението. Неговите основни 

задачи са да следи работата по постигане на целите на СПДС, да ръководи 

изпълнението му и да разглежда важни въпроси, възникващи в рамките на СПДС и 

всеки друг двустранен, многостранен или международен въпрос от общ интерес. 

Съвместният съвет може да приема решения за гарантиране постигането на целите на 

Споразумението. Тези решения са обвързващи за страните, които трябва да 

предприемат всички необходими мерки за тяхното изпълнение. Съвместният съвет 

може също да отправя препоръки и да разглежда спорове във връзка с изпълнението на 

задълженията на страните с цел намиране на взаимно приемливи решения, в 

съответствие с член 85 от Споразумението. 

Съвместният съвет се състои от представители на страните на министерско равнище и 

се председателства на ротационен принцип от представител на ЕС или на Куба. Той 

заседава редовно, поне веднъж на две години, или както е било договорено в 

зависимост от обстоятелствата. Той приема свой собствен процедурен правилник. 

2.3  СЪВМЕСТЕН КОМИТЕТ 

Съвместният комитет се създава съгласно член 82 от Споразумението. Той подпомага 

Съвместния съвет при изпълнението на неговите задължения и отговаря за общото 

изпълнение на СПДС. Неговите основни задачи са да подготвя заседанията и 

разискванията на Съвместния съвет, да прилага неговите решения, когато е уместно, и, 

като цяло, да осигурява приемствеността в отношенията и правилното функциониране 

на СПДС. Той ще разглежда въпроси, отправени до него от Съвместния съвет, както и 
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всякакви други въпроси, възникнали в хода на ежедневното прилагане на СПДС. Той 

представя проекти на решения или препоръки за приемане от страна на Съвместния 

съвет. Той може да създава подкомитети, които го подпомагат в изпълнението на 

неговите задължения. 

Съвместният комитет се състои от представители на страните на равнище висши 

служители. Той се председателства на ротационен принцип от представител на ЕС или 

на Куба. Комитетът обикновено заседава веднъж годишно последователно в Съюза и 

Куба. Неговият процедурен правилник се приема от Съвместния съвет. 

2.4  ПРЕДВИДЕН АКТ НА СЪВМЕСТНИЯ СЪВЕТ 

Съвместният съвет трябва да приеме решение относно своя собствен процедурен 

правилник и относно процедурния правилник на Съвместния комитет. 

Целта на предвидения акт е да се приемат в съответствие с член 81, параграф 4 и член 

82, параграф 3 от Споразумението, процедурни правила, уреждащи функционирането 

на Съвместния съвет и на Съвместния комитет, които да позволят изпълнението на 

СПДС. 

3. ПОЗИЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА СЕ ЗАЕМЕ ОТ ИМЕТО НА СЪЮЗА 

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза, следва да позволи приемането 

на процедурните правилници на Съвместния съвет и на Съвместния комитет. 

4.  ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

4.1  Процесуалноправно основание 

4.1.1  Принципи 

В член 218, параграф 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 

се предвижда приемането на решения за установяване на „позициите, които трябва да 

се заемат от името на Съюза в рамките на орган, създаден със споразумение, когато 

този орган има за задача да приема актове с правно действие, с изключение на актовете 

за допълнение или изменение на институционалната рамка на споразумението“. 

Понятието „актове с правно действие“ включва актове с правно действие по силата на 

нормите на международното право, регламентиращи дейността на съответния орган. То 

включва и инструменти, които нямат обвързващ характер съгласно международното 

право, но са „годни да окажат съществено въздействие върху съдържанието на 

приеманата от законодателя на Съюза нормативна уредба“
1
. 

4.1.2 Приложение в настоящия случай 

Съвместният съвет и Съвместният комитет са органи, създадени със СПДС. 

Актовете, посочени в приложението към настоящото решение, представляват актове с 

правно действие, тъй като съгласно член 81, параграф 6 от Споразумението 

Съвместният съвет се оправомощава да приема решения, които са задължителни за 

                                                 
1 Дело C-399/12 Германия срещу Съвет (OIV), ECLI:EU:C:2014:2258, т. 61—64. 
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страните.Предвидените актове не допълват и не изменят институционалната рамка на 

Споразумението. 

Поради това процесуалноправното основание за предложеното решение е член 218, 

параграф 9 от ДФЕС. 

4.2  МАТЕРИАЛНОПРАВНО ОСНОВАНИЕ 

4.2.1  Принципи 

Материалноправното основание за решение съгласно член 218, параграф 9 от ДФЕС 

зависи преди всичко от целта и съдържанието на предвидения акт, във връзка с който 

се заема позиция от името на Съюза. Ако предвиденият акт преследва две цели или се 

състои от две части и едната от тези целите или части може да се определи като 

основна, докато другата е само акцесорна, решението трябва да се основава на едно-

единствено материалноправно основание, а именно на изискваното от основната или 

преобладаващата цел или част. 

По отношение на акт, който преследва едновременно няколко цели или се състои от 

няколко части, които са неразривно свързани, без никоя от тях да е акцесорна по 

отношение на другите, материалноправното основание на решение съгласно член 218, 

параграф 9 от ДФЕС ще трябва по изключение да включва съответните различни 

правни основания. 

4.2.2 Приложение в конкретния случай 

Основната цел и съдържанието на предвидените актове са свързани с прилагането на 

Споразумението. 

СПДС преследва цели и съдържа части в областта на общата външна политика и 

политика на сигурност, общата търговска политика и сътрудничеството за развитие на 

ЕС. Тези аспекти са неразривно свързани, без една от тях да е акцесорна по отношение 

на другата. ЕС подписа СПДС въз основа на член 37 от Договора за Европейския съюз 

(ДЕС) и членове 207 и 209 от ДФЕС. 

Следователно позицията на ЕС по отношение на предвидените актове следва да се 

основава на същите материалноправни основания. 

5.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В светлината на горепосоченото правното основание за предложеното решение следва 

да бъде член 37 от ДЕС и членове 207 и 209 от ДФЕС във връзка с член 218, параграф 9 

от ДФЕС. 
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Съвместно предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на 

Съвместния съвет, създаден със Споразумението за политически диалог и 

сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една 

страна, и Република Куба, от друга страна, във връзка с приемането на решения 

относно процедурните правилници на Съвместния съвет и на Съвместния 

комитет 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 37 от него, 

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

членове 207 и 209 във връзка с член 218, параграф 9 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия и Върховния представител 

на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 

като има предвид, че: 

(1) Споразумението за политически диалог и сътрудничество между Европейския 

съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга 

страна („Споразумението“), беше подписано в Брюксел на 12 декември 2016 г. и 

трябва да се прилага временно, считано от 1 ноември 2017 г. 

(2) С членове 81 и 82 от Споразумението се учредяват Съвместен съвет и Съвместен 

комитет с цел да се улесни изпълнението на Споразумението. 

(3)  Член 81, параграф 4 от Споразумението предвижда, че Съвместният съвет 

изготвя свой собствен процедурен правилник, а член 82, параграф 3 предвижда, 

че той изготвя процедурния правилник на Съвместния комитет. 

(4) Член 81, параграфи 3 и 5 от Споразумението предвижда, че Съвместният съвет 

се състои от представители на страните на министерско равнище и че 

председателството на Съвместния съвет се поема от едно заседание до 

следващото на ротационен принцип от представител на Европейския съюз и 

представител на Куба. 

(5)  Член 82, параграфи 1 и 5 от Споразумението предвижда, че Съвместният 

комитет се състои от представители на страните на равнище висши служители и 

че председателството на Съвместния комитет се поема от едно заседание до 

следващото на ротационен принцип от представител на Съюза и представител на 

Куба. 

(6)  За да се гарантира ефективното изпълнение на Споразумението, следва да бъдат 

приети процедурните правилници на Съвместния съвет и на Съвместния 

комитет. 
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(7)  С оглед на това позицията на Съюза в рамките на Съвместния съвет следва да се 

основава на приложения проект на текстовете на процедурните правилници на 

Съвместния съвет и на Съвместния комитет, 

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 

Позицията, която трябва да се заеме от името на Съюза в рамките на Съвместния съвет 

ЕС-Куба по отношение на процедурния правилник на Съвместния съвет и на 

процедурния правилник на Съвместния комитет, се основава на текстовете в 

приложението към настоящото решение. 

 

Член 2 

Адресати на настоящото решение са Комисията и върховният представител на Съюза 

по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 

 Председател 
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