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“ВЪНШНИ ОТНОШЕНИЯ” 
Обща позиция 
Република България приема и изцяло ще прилага достиженията на правото на ЕС 
в областта “Външни отношения”. 
Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане 
пълноправен член на ЕС към 01.01.2007 г. 
В областта “Външни отношения” България не предвижда необходимост от 
дерогации и преходни периоди. 
Приемане и прилагане правото на ЕС 
Като член на Световната търговска организация (СТО) България провежда 
търговска политика основана на правилата на СТО. Тези правила са в основата и 
на Общата търговска политика на ЕС. В процеса на присъединяване, България 
активно ще координира своите позиции в рамките на СТО с ЕС, включително по 
провежданите многостранни търговски преговори, с цел да се избегне поемането 
на ангажименти, които биха създали икономически затруднения при 
присъединяването към ЕС и приемането на Общата му търговска политика. 
България ще се присъедини към всички многостранни незадължителни 
споразумения и секторни инициативи в контекста на СТО, към които се е 
присъединил ЕС.  
Съществуващите и предвидените за приемане закони, мерки и режими в областта 
на търговската политика целят постигане на възможно най-голяма степен на 
съответствие на правилата на ЕС и са насочени към осигуряване на плавно 
приемане на тези правила и прилагането им без затруднения при 
присъединяване. 
България ще предприеме всички необходими мерки за да приведе сключените 
споразумения с трети страни в съответствие със законодателството на ЕС до 
присъединяването си.  
Всички необходими институционални инфраструктури за прилагането на правото 
на ЕС в областта на външните отношения са налице. Те ще функциониратт в 
пълно съответствие с правото на ЕС към датата на присъединяване на България 
към ЕС. 
* * * 
Българското правителство предлага преговорите по тази глава да бъдат 
временно затворени на базата на съществуващото законодателство на ЕС. 



България е готова да открие допълнителни преговори преди края на 
Междуправителствената конференция, ако възникне такава необходимост поради 
приемането на ново законодателство на ЕС. 

 
 


