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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно прилагането на Договора от Лисабон по отношение на Европейския 
парламент
(2013/2130(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид своето решение от 20 октомври 2010 г. относно преразглеждането 
на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и 
Европейската комисия1,

– като взе предвид своите резолюции от 22 ноември 2012 г. относно изборите за 
Европейски парламент през 2014 г.2 и от 4 юли 2013 г. относно подобряване на 
практическите условия на провеждане на изборите за Европейски парламент през 
2014 г.3,

– като взе предвид Рамковото споразумение за отношенията между Европейския 
парламент и Европейската комисия,

– като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата 
на комисията по международна търговия, комисията по правни въпроси и 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0000/2013),

А. като има предвид, че съгласно предвиденото от Договора от Лисабон следва да се 
използва в пълна степен възможността за задълбочаване на демократичната 
легитимност на Европейския съюз посредством процедурата за избиране на 
председателя и на състава на Европейската комисия, като по този начин се придава 
ново политическо измерение на изборите за Европейски парламент чрез 
посочването на кандидатите за този пост от страна на европейските политически 
партии и се възстановява връзката с гражданите чрез правото, което им се дава, да 
дадат гласа си също така за предпочитания от тях кандидат;

Б. като има предвид, че избраният председател на новата Комисия следва да използва 
в пълна степен предоставените му от Договора от Лисабон прерогативи и да 
предприеме всички подходящи мерки, за да гарантира ефикасното функциониране 
на следващата Комисия въпреки броя на нейните членове, който вследствие на 
решенията на Европейския съвет няма да бъде намален съгласно предвиденото в 
Договора от Лисабон;

В. като има предвид, че отчетността на Комисията пред Парламента следва да бъде 
                                               
1 OВ C 70, 8.3.2012 г., стр. 98.
2 Приети текстове, P7_TA(2012)0462,
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0323.
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засилена чрез годишното и многогодишното програмиране на Съюза, както и чрез 
установяването на симетрия между изискваните мнозинства за избор на председател 
на Комисията и за вот на недоверие;

Г. като има предвид, че трябва да бъде засилена ролята на Парламента като 
институция, задаваща програмата по законодателни въпроси, и че залегналият в 
Договора от Лисабон принцип, че по законодателни въпроси Парламентът и 
Съветът действат в условия на равнопоставеност, трябва да бъде прилаган в пълна 
степен;

Д. като има предвид, че съществуващите междуинституционални споразумения следва 
да бъдат преразгледани и усъвършенствани по повод встъпването в длъжност на 
новата Комисия;

Легитимност и политическа отчетност на Комисията
(Встъпване в длъжност и отстраняване на Комисията)

1. подчертава необходимостта от засилване на демократичната легитимност, 
независимост и политическа роля на Комисията чрез по-пряко свързване на избора 
на гласоподавателите с избирането на председателя на Комисията;

2. настоятелно призовава следващия Конвент да преосмисли начина, по който се 
избира председателят на Комисията, за да се засили демократичната легитимност на 
Комисията, включително възможността тя да бъде избирана пряко;

3. отново заявява, че всички европейски политически партии следва да определят своя 
кандидат за председател на Комисията достатъчно предварително преди 
насрочената дата за избори за Европейски парламент;

4. очаква кандидатите за председател на Комисията да играят значителна роля в 
кампанията за изборите за Европейски парламент, като разпространяват и 
популяризират политическата програма на своята европейска политическа партия 
във всички държави членки;

5. отново приканва Европейския съвет да изясни своевременно преди изборите как 
смята да уважи избора на европейските граждани при назначаването на 
председателя на Комисията в рамките на консултациите, които предстои да се 
проведат между Парламента и Европейския съвет съгласно Декларация № 11, 
приложена към Договора от Лисабон;

6. изисква някои от членовете на следващата Комисия да бъдат избрани измежду 
новоизбраните членове на Европейския парламент; приканва правителствата на 
държавите членки да се съобразят подобаващо с гласуването на своите съграждани, 
когато правят персонални предложения за назначаване за член на Европейската 
комисия;

7. счита, че избраният председател на Комисията следва да действа по-независимо в 
процеса на подбор на останалите й членове; призовава всяко от правителствата на 
държавите членки да предложи списък от поне трима кандидати за поста член на 
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Европейската комисия, като даде възможност на избрания председател на 
Комисията да избере един от кандидатите в списъка; настоятелно призовава 
новоизбрания председател на Комисията да настоява пред правителствата на 
държавите членки списъкът от кандидати за поста член на Комисията да му 
позволява да гарантира състав на Европейската комисия с балансирано участие и на 
двата пола;

8. счита, че с оглед на политическото разбирателство, постигнато на заседанието на 
Европейския съвет от 11 и 12 декември 2013 г., и след решението на Европейския 
съвет от 22 май 2013 г. относно броя на членовете на Европейската комисия следва 
да бъдат предвидени допълнителни мерки за по-ефективно функциониране на 
Комисията, без да се засяга правото на всяка държава да посочи по един член на 
Комисията;

9. счита, че съгласно действащите Договори решението, което трябва да бъде прието, 
може да включва установяването на ротационна система от членове на Комисията с 
портфейл и членове на Комисията без портфейл, като по този начин се осигури 
относителна стабилност на броя и съдържанието на портфейлите и същевременно се 
гарантира, че представителството на спецификите и интересите на всички държави 
членки е добре балансирано в процеса по вземане на решения на Комисията; счита, 
че в тази рамка членовете на Комисията без портфейл следва да участват в пълна 
степен в процеса по вземане на решения и биха могли да поемат представителни 
задължения за Комисията на европейско равнище;

10. подчертава, че съгласно посоченото в параграф 2 от Рамковото споразумение за 
отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия след 
определянето от Европейския съвет на кандидата за председател на Комисията от 
него следва да се поиска да представи на Европейския парламент политическите 
насоки за своя мандат, последвано от всеобхватен обмен на мнения, преди 
Парламентът да избере предложения кандидат за председател на Комисията;

11. настоятелно призовава бъдещия кандидат за председател на Комисията да вземе под 
внимание по подобаващ начин предложенията и препоръките за законодателство на 
Европейския съюз, направени преди това от Парламента въз основа на доклади по 
собствена инициатива или резолюции, които са получили подкрепа от голямо 
мнозинство от членовете на Европейския парламент и които предишната Комисия е 
следвала в задоволителна степен до края на своя мандат;

12. счита, че при бъдещо преразглеждане на Договорите мнозинството, което 
понастоящем се изисква съгласно член 234 от ДФЕС за вот на недоверие на 
Комисията, следва да бъде опростено така, че да се изисква само мнозинство от 
съставляващите членове на Европейския парламент;

Законодателна инициатива и дейност
(Парламентарни правомощия и контрол)

13. счита, че макар общата оценка на междуинституционалните отношения между 
Парламента и Комисията да е положителна, все още са налице редица въпроси и 
слабости, които изискват повече внимание и действия;
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14. подчертава, че стремежът към ефикасност не трябва да означава по-ниско качество 
на законодателството или отказ от собствените цели на Парламента;

15. подчертава, че предизвикателството за прозрачност е постоянно и общо за всички 
институции, включително в споразуменията на първо четене; отбелязва, че 
Парламентът е направил опит да отговори на това предизвикателство с приемането 
на членове 70 и 70а от своя правилник;

16. изразява загриженост във връзка с все още съществуващите проблеми при 
прилагането на обикновената законодателна процедура, особено в рамките на 
Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата политика в областта на 
рибарството (ОПР), както и при привеждането на актовете на предишния трети 
стълб в съответствие с йерархията на нормите на Договора от Лисабон и по 
принцип по отношение на продължаващата „асиметрия“, отнасяща се до 
прозрачността на участието на Комисията в подготвителната работа на двата органа 
на законодателна власт; във връзка с това подчертава, че е важно да бъдат 
адаптирани методите на работа на Съвета, така че да стане възможно представители 
на Парламента да участват в някои от неговите заседания, когато това е надлежно 
обосновано съгласно принципа за лоялно сътрудничество между институциите;

17. призовава Комисията да използва по-добре предзаконодателния етап, по-специално 
ценните идеи, събирани въз основа на зелените и белите книги, и системно да 
информира Европейския парламент за подготвителната работа, осъществявана от 
нейните служби, при условията на равнопоставеност със Съвета;

18. счита, че Парламентът трябва да доразвие и да използва в пълна степен своите 
независими структури за оценка на въздействието на всички съществени промени 
или изменения на първоначалното предложение, представено от Комисията;

19. изразява съжаление поради факта, че макар Комисията формално да изпълнява 
своите задължения, като отговаря в рамките на три месеца на исканията на 
Парламента за законодателни инициативи, тя невинаги предприема истински и 
състоятелни последващи действия;

20. изисква при следващото преразглеждане на Договорите правото на законодателна 
инициатива на Парламента да бъде признато в пълна степен, като стане 
задължително Комисията да отговаря на всички искания за законодателни 
предложения, внесени от Парламента съгласно член 225 от ДФЕС;

21. счита, че при следващото преразглеждане на Договорите правомощието на 
Комисията да оттегля законодателни предложения следва да бъде ограничено до 
случаите, когато след приемането на позицията на Парламента на първо четене 
последният се съгласява, че предложението вече не е обосновано поради промяна в 
обстоятелствата;

22. обръща внимание върху необходимостта от подходящо разграничаване между 
съществените елементи на законодателния акт, които трябва да бъдат определени от 
самия законодателен орган, и другите несъществени елементи във връзка със 
законодателния инструмент, основно от техническо естество, които следва да бъдат 
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уредени посредством делегирани актове;

23. подчертава, че е важен изборът между делегирани актове и актове за изпълнение от 
гледна точка на гарантиране на прерогативите на Парламента, и отново отправя 
призив към Комисията и Съвета да постигнат съгласие с Парламента относно 
определянето на критериите за прилагането на членове 290 и 291 от ДФЕС;

24. призовава Комисията да включва по подходящ начин Парламента в етапа на 
подготовка на делегираните актове и да предоставя на неговите членове цялата 
информация от значение, в съответствие с член 15 от Рамковото споразумение за 
отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия; 

25. призовава Комисията да зачита Рамковото споразумение, отнасящо се до достъпа на 
експерти на Парламента на заседанията на експертите на Комисията, като избягва 
тяхното сливане със заседанията на комитетите в рамките на процедурите на 
комитет;

Международни отношения
(Парламентарни правомощия и контрол)

26. отбелязва, че отхвърлянето на споразумението относно SWIFT беше първата 
демонстрация на Парламента на упражняване на наскоро предоставените му 
прерогативи;

27. изисква Парламентът да бъде информиран в пълна степен и точно на всички етапи 
от процедурите за сключване на международни споразумения, за да се гарантира, че 
той може да вземе своето окончателно решение, като е запознат изчерпателно със 
същината на въпроса;

28. подчертава необходимостта да се гарантира, че Парламентът наистина е в състояние 
да изразява информирано мнение относно мандатите за водене на преговори;

29. потвърждава необходимостта Парламентът да приеме необходимите мерки, за да 
контролира изпълнението на международните споразумения;

Конституционна динамика
(Междуинституционални отношения и междуинституционални споразумения)

30. подчертава, че в съответствие с член 17, параграф 1 от ДЕС Комисията предприема 
инициативи за годишното и многогодишното планиране в рамките на Съюза с цел 
постигане на междуинституционални споразумения; обръща внимание на 
необходимостта от включването на Парламента и Съвета при подготовката на 
годишната работна програма на Комисията и подчертава, че е важно да се гарантира 
реалистично и надеждно програмиране, което може да бъде изпълнено ефективно и 
да представлява основа за междуинституционално планиране;

31. счита, че сключеното Рамково споразумение между Парламента и Комисията и 
неговите редовни актуализации са от съществено значение за укрепването и 
развитието на структурирано сътрудничество между двете институции;
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32. приветства факта, че приетото през 2010 г. Рамково споразумение значително 
засили политическата отчетност на Комисията пред Парламента;

33. подчертава, че правилата относно диалога и достъпа до информация позволяват по-
всеобхватен парламентарен контрол върху действията на Комисията, като се 
гарантира, че Комисията третира Парламента при условия на равнопоставеност със 
Съвета на министрите;

34. отбелязва, че някои разпоредби от действащото Рамково споразумение биха могли 
да се подобрят; предлага Парламентът, чийто мандат изтича, да приеме основната 
насока и преговорните приоритети за по-нататъшните преговори относно Рамковото 
споразумение, така че тези предложения да могат да бъдат взети под внимание от 
следващия Парламент;

35. счита, че този мандат следва да проучи напълно възможностите според действащите 
Договори за засилване на политическата отчетност на изпълнителната власт и да 
рационализира съществуващите разпоредби относно законодателното и 
политическото сътрудничество;

36. припомня, че редица технически въпроси, като например делегираните актове, 
мерките за прилагане, извършването на оценка на въздействието, разглеждането на 
законодателните инициативи и парламентарните питания, се нуждаят от 
актуализация в светлината на натрупания опит по време на настоящия 
законодателен мандат;

37. изразява съжаление поради това, че многократно отправяните призиви за 
предоговаряне на Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество от 2003 г., с цел да се вземе под внимание новата законодателна 
среда, създадена с Договора от Лисабон, да се консолидират сегашните най-добри 
практики и споразумението да се актуализира в съответствие с програмата за 
разумно регулиране, останаха без отговор;

38. приканва Съвета на министрите да изрази своята позиция относно възможността за 
участие в тристранно споразумение с Парламента и Комисията, с цел да се постигне 
по-нататъшен напредък по техническите въпроси, които вече са посочени в 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, в 
двустранното споразумение между Парламента и Съвета на министрите и отчасти в 
Рамковото споразумение;

39. счита, че независимо от сключването на тристранно споразумение, включващо 
Парламента, Комисията и Съвета, въпросите, свързани само с отношенията между 
Парламента и Комисията, следва да продължат да бъдат обект на двустранно 
рамково споразумение; подчертава, че Парламентът няма да приеме положение, 
което е по-неблагоприятно от постигнатото при съществуващото Рамково 
споразумение;

40. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Целта на настоящия доклад е да се направи оценка на прилагането на Договора от 
Лисабон, като се подложи на анализ по-специално отражението на въведените с него 
основни промени върху междуинституционалните отношения между Европейския 
парламент и Европейската комисия след влизането му в сила.

В тази връзка и като се вземе предвид, че Договорът от Лисабон цели да засили 
демократичната легитимност на ЕС, като начало докладчикът подчертава 
необходимостта да се свърже по-пряко изборът на гласоподавателите с избирането на 
председателя на Комисията. Наистина, въпреки че ролята на Комисията на „двигател“, 
който дава тласък на европейските дейности, не е поставена под въпрос от Договора от 
Лисабон, през последните четири години Комисията на практика загуби донякъде 
своето политическо влияние в институционалната архитектура на ЕС. Тази ерозия на 
властта на Комисията до голяма степен е свързана с икономическата и финансова 
криза, която работи в полза на намесата и тежестта на Европейския съвет и 
благоприятства междуправителствените отношения за сметка на общностния метод.

В този контекст и тъй като задълбочаването на европейската интеграция и 
гарантирането на общностния метод изискват по-силна Комисия, играеща ключова 
роля в европейската институционална рамка, е от изключителна важност да се 
разгледат всички възможни решения с цел укрепване на нейната демократична 
легитимност, политическо влияние и ефикасност, или в съответствие със 
съществуващите Договори, или в контекста на бъдещо тяхно преразглеждане.

В съответствие с действащите Договори и с оглед на изборите за Европейски 
парламент през 2014 г .  докладчикът подкрепя предложението европейските 
политически партии да посочат кандидати за поста на председател на Комисията. При
все това докладчикът счита, че въпросът за легитимността на Комисията следва да бъде 
анализиран подробно при бъдещо преразглеждане на Договорите. В тази връзка и 
независимо дали се отдава предпочитание на парламентарен модел или на 
президентски подход с пряк избор на председателя на Комисията, докладчикът счита, 
че – без да се засяга засилването на контролните правомощия на Парламента – следва 
да се избягва прекомерна „парламентаризация“ на системата и следва да се има 
предвид принципът за разделението на властите. В този смисъл и с цел засилване на 
правомощията на Парламента, в доклада се предлага намаляване на мнозинството, 
изисквано понастоящем съгласно член 234 от ДФЕС за вот на недоверие на Комисията, 
призовава се кандидатите за председател на Комисията да представят своята 
политическа програма пред Европейския парламент и се обръща внимание на 
значението на годишното и многогодишното програмиране на Съюза. От друга страна 
и с цел да се избегне прекомерната „парламентаризация“, докладчикът отстоява 
мнението, че съгласно принципа за разделението на властите следва да се предостави 
повече свобода на председателя на Комисията да избере членовете на своя екип и че не 
следва да му бъде налагано да иска оставката на членовете на Комисията. Поради това 
в доклада не се засяга въпросът за гласуването на недоверие на отделни членове на 
Комисията.
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Що се отнася до ефикасността на Комисията и тъй като предвиденото намаляване на 
броя на членовете й в съответствие с член 17, параграф 5 от ДЕС няма да влезе в сила 
през 2014 г. в резултат на решението, взето от Европейския съвет по искане на 
правителството на Ирландия, докладчикът предлага да се установи строго равноправна 
ротационна система на членове на Комисията с портфейл и членове на Комисията без 
портфейл, която да отразява демографското и географското многообразие на всички 
държави членки. Тази система би подобрила функционирането на Комисията, 
осигурявайки относителна стабилност на броя и съдържанието на портфейлите и 
улеснявайки процедурите на вътрешна координация, като същевременно гарантира, че 
представителството на спецификите и интересите на всички държави членки ще бъдат 
отчетени в решенията, вземани от Комисията. За целта всички членове на Комисията 
следва да бъдат равнопоставени в правно отношение и следва да се признава в пълна 
степен правото на членовете на Комисията без портфейл да участват в процеса на 
вземане на решения.

Освен това и като се взема предвид, че Договорът от Лисабон засили значително ролята 
на Европейския парламент, като му предостави важни нови правомощия по отношение 
на законодателството на ЕС и международните споразумения, докладчикът прави също 
така оценка на работата на Парламента и на Комисията и тяхното взаимодействие в 
тези области. Във връзка с това докладчикът стига до заключението, че макар 
Парламентът да е успял да постигне признаването на новите му правомощия и ролята 
му на отговорен съзаконодател и макар да е осъществен значителен напредък в 
неговите отношения с Комисията, все още са налице редица въпроси и слабости, а 
именно по отношение на обмена на информация, делегираните актове и актовете за 
изпълнение, извършването на оценка на въздействието и парламентарните питания, 
които изискват повече внимание и действия.

Накрая и като се има предвид принципът за лоялно сътрудничество между 
институциите, в доклада се отправят някои препоръки относно преразглеждането на 
Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и 
Европейската комисия и се приканва Съвета да участва в отделно тристранно 
споразумение с Парламента и Комисията с цел доразвиване на някои технически 
въпроси, залегнали до сега в Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество, в двустранното споразумение между Парламента и Съвета на 
министрите и отчасти – в Рамковото споразумение.


