
ХРОНОЛОГИЯ НА ПРЕГОВОРИТЕ ПО ТТИП МЕЖДУ ЕС И САЩ 

 

ноември 2011 г. На Срещата на върха ЕС-САЩ е създадена Работна група (РГ) на високо 

равнище по заетостта и растежа в рамките на Трансатлантическия 

икономически съвет 

юни 2012 г. Представен междинен доклад на РГ на високо равнище по заетостта и 

растежа с препоръка за сключване на двустранно споразумение между 

ЕС и САЩ 

октомври 2012 г. Резолюция на Европейския парламент подкрепяща започването на 

преговори по всеобхватно търговско споразумение между ЕС и САЩ 

11 февруари 2013 г.  Разпространен заключителен доклад на РГ по заетостта и растежа със 

заключения и препоръки за по-нататъшното развитие на търговските и 

инвестиционните отношения между ЕС и САЩ 

12 февруари 2013 г. Обявяване от президента на САЩ в традиционното му изявление 

„Състоянието на съюза“ на намерение за започване на преговори по 

всеобхватно Трансатлантическо търговско и инвестиционно партньорство 

с ЕС 

13 февруари 2013 г. Съвместно изявление на президентите на САЩ, Европейския съвет и 

Европейската комисия за откриване на вътрешни процедури, 

необходими за започване на преговорите 

12 март 2013 г. Одобрение от Колежа на ЕК на проект на мандат за преговори и 

представяне на проекта за разглеждане и одобрение от държавите-

членки на ЕС 

20 март 2013 г.  Откриване на 90-дневна вътрешна процедура в САЩ по получаване на 

мандат за започване на преговори 

14 юни 2013 г. Приемане на мандат/насоки за преговори от Съвета на ЕС, с който 

държавите-членки възлагат на Европейската комисия да започне 

преговори по ТТИП със САЩ 

8-12 юли 2013 г.  Първи кръг преговори (Вашингтон) 

11-15 ноември 2013 г. Втори кръг преговори (Брюксел) 

16-20 декември 2013 г. Трети кръг преговори (Вашингтон) 

27 януари 2013 г. Създадена 14-членна Консултативна група  по въпросите на ТТИП, 

включваща експерти по интересите на потребителите, трудовото право, 

околната среда, общественото здраве, бизнеса, производството, селското 

стопанство и сектора на услугите 



10-14 март 2014 г. Четвърти кръг преговори (Брюксел) 

26 март 2014 г. Среща на върха ЕС-САЩ (Брюксел)  

27 март 2014 г. Откриване на публични консултации по защитата на инвестициите и 

споровете „инвеститор-държава“ в рамките на ТТИП  

края на април 2014 г. Приета резолюция от Сената на щата Флорида в подкрепа на успешни 

преговори по взаимноизгодно ТТИП  

19-23 май 2014 г. Пети кръг преговори (Вашингтон) 

13-18 юли 2014 г. Шести кръг преговори (Брюксел) 

29 септември -       Седми кръг преговори (Вашингтон) 

3 октомври 2014 г.  

8 декември 2014 г. Среща на Комисаря по търговията на ЕС Сесилия Малмстрьом с 

Търговския представител на САЩ Майкъл Фроман (Вашингтон) 

2-6 февруари 2015 г. Осми кръг преговори (Брюксел) 

 

 


