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POLGEN 232

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО
От: Генералния секретариат на Съвета
До: Корепер/Съвета
Относно: Преразглеждане на Договорите

- Преходни мерки относно състава на Европейския парламент

Приложено се изпраща на делегациите копие от писмо на посланик Carlos Bastarreche Sagües, 

постоянен представител на Испания, до г-н Pierre de Boissieu, генерален секретар на Съвета, 

относно предложение за изменение на Договорите по отношение на състава на Европейския 

парламент.

________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Посланик

Постоянен представител на Испания

към Европейския съюз

Г-н Pierre de BOISSIEU

Генерален секретар

Съвет на Европейския съюз

Rue de la Loi 175

Bruxelles

Уважаеми господин Генерален секретар,

Испанското правителство ми възложи да предам на Съвета, съгласно член 48 от Договора за 

Европейския съюз, проект за преразглеждане на Договорите по отношение на преходните 

мерки относно състава на Европейския парламент, в съответствие с решението, взето по този 

въпрос от Европейския съвет.

Проектът е приложен към настоящото писмо.

С уважение,

(п) Carlos Bastarreche
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4 декември 2009 г.

ПРОЕКТ

ПРОТОКОЛ

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ (№ 36) ОТНОСНО ПРЕХОДНИТЕ РАЗПОРЕДБИ

ВИСОКОДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че поради влизането в сила на Договора от Лисабон след изборите за 

Европейски парламент от 4—7 юни 2009 г. и съгласно предвиденото в декларацията, приета на 

заседанието на Европейския съвет от 11—12 декември 2008 г., и в решението на Европейския 

съвет, прието на заседанието му от 18—19 юни 2009 г., следва да се предвидят преходни мерки 

относно състава на Европейския парламент до края на парламентарния мандат 2009—2014 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че следва да се даде възможност на тези държави-членки, които биха 

имали по-голям брой депутати в Европейския парламент, ако Договорът от Лисабон бе в сила 

към момента на провеждането на изборите за Европейски парламент през юни 2009 г., да 

получат съответния брой допълнителни места и да ги попълнят,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД броя на местата по държави-членки, предвиден в проекта за 

решение на Европейския съвет, получил политическото одобрение на Европейския парламент 

на 11 октомври 2007 г., както и Декларация № 4, приложена към Заключителния акт на 

междуправителствената конференция, която одобри Договора от Лисабон,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за периода от датата на влизане в сила на настоящия протокол до 

края на парламентарния мандат 2009—2014 г. следва да се създадат допълнителните 18 места в 

Европейския парламент, предвидени за държавите-членки, за които се отнася решението на 

Европейския съвет, прието на заседанието му от 18—19 юни 2009 г.,
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КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за тази цел е необходимо да се даде възможност временно да се 

превиши броят на депутатите по държави-членки и максималният брой депутати, предвидени 

както в разпоредбите на Договорите, действащи към момента на провеждането на изборите за 

Европейски парламент през юни 2009 г., така и в член 14, параграф 2, първа алинея от Договора 

за Европейския съюз, изменен с Договора от Лисабон,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че следва да се определят и редът и условията, при които съответните 

държави-членки ще могат да попълнят временно създадените допълнителни места,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че по отношение на преходните разпоредби е уместно да се измени 

Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби, приложен към Договора за Европейския 

съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за създаване на 

Европейската общност за атомна енергия,

СЕ СПОРАЗУМЯХА по следните разпоредби, които са приложени към Протокол (№ 36) 

относно преходните разпоредби,
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Член 1

Член 2 от Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби, приложен към Договора за 

Европейския съюз, към Договора за функционирането на Европейския съюз и към Договора за 

създаване на Европейската общност за атомна енергия, се заменя със следния текст:

„1. За периода от датата на влизане в сила на настоящия член до изтичането на 

парламентарния мандат 2009—2014 г., чрез дерогация от разпоредбите на член 189, втора 

алинея и на член 190, параграф 2 от Договора за ЕО, на член 107, втора алинея и на 

член 108, параграф 2 от Договора за ЕОАЕ, които са били в сила към момента на 

провеждането на изборите за Европейски парламент през юни 2009 г., както и чрез 

дерогация от броя на депутатите, определен в член 14, параграф 2, първа алинея от 

Договора за Европейския съюз, към съществуващите 736 места в Европейския парламент 

се добавят следните 18, като при това общият брой на членовете на Европейския 

парламент достига временно 754 до края на парламентарния мандат 2009—2014 г.:

България 1 Нидерландия 1

Испания 4 Австрия 2

Франция 2 Полша 1

Италия 1 Словения 1

Латвия 1 Швеция 2

Малта 1 Обединеното кралство 1
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2. Чрез дерогация от член 14, параграф 3 от Договора за Европейския съюз съответните 

държави-членки определят лицата, които ще заемат допълнителните места по параграф 1, 

в съответствие със законодателството на съответната държава-членка и при условие, че 

въпросните лица са избрани въз основа на всеобщо пряко избирателно право:

а) или чрез избирането им, специално за случая, чрез всеобщо пряко избирателно 

право в съответната държава-членка съгласно разпоредбите, приложими за 

изборите за Европейски парламент;

б) или въз основа на резултатите от изборите за Европейски парламент от 4—

7 юни 2009 г.;

в) или чрез определяне на посочения брой депутати от страна на националния 

парламент на съответната държава-членка, сред членовете на този парламент, 

съгласно процедурата, определена от всяка от тези държави-членки.

3. В съответствие с член 14, параграф 2, втора алинея от Договора за Европейския съюз, 

своевременно преди изборите за Европейски парламент през 2014 г. Европейският съвет 

приема решение, с което се определя съставът на Европейския парламент.“

Член 2

Настоящият протокол подлежи на ратифициране от високодоговарящите се страни в 

съответствие с техните конституционни изисквания. Ратификационните инструменти се 

депозират при правителството на Италианската република.

Той влиза в сила на 1 декември 2010 г., при условие че са депозирани всички ратификационни 

инструменти, или ако този срок не се спази, на първия ден от месеца, следващ този, през който е 

депозиран ратификационният инструмент от последната измежду подписалите държави, която е 

предприела тази стъпка.
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Член 3

Настоящият протокол, съставен в единствен оригинал на английски, български, гръцки, 

датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, 

немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, 

фински, френски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки от тези езици са еднакво 

автентични, ще бъде депозиран в архивите на правителството на Италианската република, 

което ще изпрати заверено копие до всяко от правителствата на другите подписали държави.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО долуподписаните упълномощени представители положиха 

подписите си под настоящия протокол.

Съставено в ….. на …

_____________________


