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Относно:  Предаване на документи, приети от Европейския парламент по време на месечната 

сесия от 16 до 19 декември 2019 г. 

 

 

Уважаема госпожо Главен секретар,   . 

 

На месечната сесия от 16 до 19 декември 2019 г. Европейският парламент прие следните 

документи, които Ви изпращаме съгласно протоколи № 1 и 2 към Договорите: 

 

 

Позиции, приети в рамките на законодателна процедура 

позиция, приета на първо четене с оглед приемане на решението на Европейския 

парламент и на Съвета за предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на 

Хашемитското кралство Йордания, 

- позиция по предложението за директива на Съвета за изменение на Директива 

2006/112/ЕО по отношение на въвеждането на определени изисквания за доставчиците 

на платежни услуги, 

позиция по предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 

904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с 

цел борба с измамите с ДДС, 

- позиция по предложението за решение на Съвета за изменение на Решение на Съвета 

2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 година за асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз („Решение за отвъдморско асоцииране"), 

- позиция, приета на първо четене с оглед приемане на регламента на Европейския 

парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 по отношение на 

финансовата дисциплина, считано от финансовата 2021 година, и на Регламент (ЕС) № 

1307/2013 по отношение на гъвкавостта между стълбовете, що се отнася до 

календарната 2020 година. 

Въпросните документи се предават едновременно на всички национални парламенти на 

държавите членки на съответните им езици и се считат за предадени на датата на настоящото 

писмо. 

 

 



Освен това Европейският парламент реши да предаде на националните парламенти следните 

документи, които бяха приети през същата месечна сесия и които не са свързани със 

законодателна процедура: 

- позиция по проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между 

Европейския съюз и Конфедерация Швейцария за прилагането на някои разпоредби на 

Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, 

по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 

2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването 

на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и 

трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 

2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във 

връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности, 

- позиция по проекта за решение на Съвета за сключването на Споразумение между 

Европейския съюз и Княжество Лихтенщайн за прилагането на някои разпоредби на 

Решение 2008/615/ПВР на Съвета за засилване на трансграничното сътрудничество, 

по-специално в борбата срещу тероризма и трансграничната престъпност, на Решение 

2008/616/ПВР на Съвета за изпълнение на Решение 2008/615/ПВР относно засилването 

на трансграничното сътрудничество, по-специално в борбата срещу тероризма и 

трансграничната престъпност, и на приложението към него, както и на Рамково решение 

2009/905/ПВР на Съвета относно акредитацията на структури, предоставящи услуги във 

връзка с криминалистичните анализи и извършващи лабораторни дейности, 

- позиция по проекта на решение на Съвета относно приемането на Протокол между 

Европейския съюз, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн към 

Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно 

критериите и механизмите за определяне на държавата, компетентна да разгледа молба 

за убежище, подадена в държава членка или в Швейцария, във връзка с достъпа до 

Евродак за целите на правоприлагането, 

- позиция по предложението за решение на Съвета за присъединяване на Соломоновите 

острови към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, 

от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна, 

- позиция по проекта на решение на Съвета за сключване на Споразумението за 

партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и 

Република Гамбия и на Протокола за прилагане на Споразумението за партньорство, 

- резолюция относно проекта на регламент за изпълнение на Комисията за изменение на 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011 по отношение на удължаването на срока на 

одобренията на активните вещества бенфлуралин, димоксистробин, флуазинам, 

флутоланил, манкоцеб, мекопроп-Р, мепикват, метирам, оксамил и пираклостробин, 

резолюция относно справедливото данъчно облагане в дигитализираната и 

глобализирана икономика: BEPS 2.0, 

- резолюция   относно  принципите   на   правовата  държава   в   Малта   след 

неотдавнашните разкрития за убийството на Дафне Каруана Галиция, 

резолюция относно Афганистан, по-специално относно твърденията за сексуално 

насилие над момчета в провинция Логар, 

 

резолюция относно руския закон за „чуждестранните агенти", 

- резолюция относно отбелязването на 30-ата годишнина от румънската революция през 

декември 1989 г., 

резолюция относно положението на уйгурите в Китай (аферата „Чайна кейбълс"), 



- резолюция относно положението с правата на човека и демокрацията в Никарагуа, 

- резолюция относно насилственото потушаване на неотдавнашните протести в Иран. 

 

 

Имам честта приложено да Ви изпратя от името на председателя на Европейския парламент 

горепосочените документи. 

С уважение, 

Маркус Винклер 
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Приложения 


