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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

за преразглеждане на Рамковото споразумение за отношенията между 
Европейския парламент и Комисията
(2010/2118(ACI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид своето решение от 26 май 2006 г. за преразглеждане на Рамковото 
споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията1, както и 
своята резолюция от 9 февруари 2010 г. за ревизирано Рамково споразумение между 
Европейския парламент и Комисията за следващата легислатура2,

– като взе предвид решенията на Председателския съвет от 26 ноември 2009 г. и 1 
юли 2010 г.,

– като взе предвид проекта за преразгледано рамково споразумение за отношенията 
между Европейския парламент и Комисията (наричано по-долу „споразумението“),

– като взе предвид член 25, параграф 3 и член 127, както и приложение VII, точка 
XVIII, подточка 4 от Правилника за дейността на ЕП,

– като взе предвид своето решение за адаптиране на Правилника за дейността на 
Европейския парламент към преразгледаното Рамково споразумение за 
отношенията между Европейския парламент и Комисията (2010/0000(REG))3,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2010),

А. като има предвид, че в Договорите за първи път изрично се предвижда правно 
основание за междуинституционални споразумения,

Б. като има предвид, че Договорът от Лисабон породи нови правомощия за 
Парламента и за Комисията и предвижда нов междуинституционален баланс, което 
трябва да бъде отразено в споразумението,

В. като има предвид, че Договорът от Лисабон задълбочава значително демокрацията в 
ЕС, като предоставя на гражданите на Съюза, основно чрез Парламента, засилени 
правомощия за контрол върху Комисията,

Г. като има предвид, че Договорът от Лисабон поставя Парламента на равна основа 
със Съвета в рамките на обикновената законодателна процедура и по бюджетните 
въпроси и засилва неговата роля във външната политика на ЕС, с изключение на 
дейностите, свързани с общата външна политика и политика на сигурност,

                                               
1 ОВ C 117E, 18.5.2006 г., стр. 123.
2 Приети текстове, P7_TA(2010)0009.
3 Приети текстове, P7_TA(…)….
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Д. като има предвид, че новото споразумение отразява този напредък, въпреки че са 
необходими някои пояснения, които са посочени по-долу;

1. счита, че преразгледаното споразумение е важна стъпка напред на Парламента в 
сътрудничеството му с Комисията;

2. припомня традиционните правомощия, които упражняват парламентите с оглед на 
доктрината за разделението на властите и които очертават, при пълно спазване на 
Договора от Лисабон, постиженията в споразумението: законодателни правомощия, 
парламентарен контрол върху изпълнителната власт (включително аспекта на 
международните отношения), задължения за информиране и присъствие на 
изпълнителната власт в Парламента;

3. приветства по-специално следните подобрения, които се съдържат в новото 
споразумение:

3.1. Законодателна процедура и планиране: взаимно сътрудничество

а) преразгледаните разпоредби относно работната програма на Комисията и 
планирането на ЕС, които подобряват участието на Парламента (параграфи 
27, 30, 41в (нов) и преразгледано приложение 4),

б) преразглеждането на всички предложения, които са били в ход в началото 
на мандата на новата Комисия, като се вземат надлежно предвид 
становищата, изразени от Парламента (параграф 32),

в) в областите, в които Парламентът обичайно участва в законодателния 
процес, Комисията използва актове с незадължителна юридическа сила 
само в надлежно обосновани случаи и след като предварително се е 
консултирала с Парламента (параграф 36б (нов)),

г) поетия от Комисията ангажимент за адаптиране на достиженията на 
правото на ЕС към новия режим на делегираните актове в най-кратки
срокове (параграф 41а (нов)),

д) ангажимента на Комисията да съобщава относно конкретните последващи 
действия във връзка с исканията за законодателна инициатива съгласно 
член 225 от Договора за функционирането на ЕС,

3.2. Парламентарен контрол

е) подробните разпоредби относно избирането на председателя на Комисията 
и на последната като орган, както и относно нейния състав, възможното му 
изменяне и прехвърляне на отговорности от един член на друг,

ж) новите правила за участието на членовете на Комисията в избирателните 
кампании (параграф 2б (нов)),

з) задължението на Комисията да поиска становището на Парламента, когато 
възнамерява да преразгледа Кодекса за поведение;
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и) задължението на лицата, номинирани за поста изпълнителен директор на 
регулаторна агенция, да се явят за изслушване от компетентните 
парламентарни комисии (параграф 26 (нов)),

3.3. Междуинституционален аспект на международните отношения на ЕС

й) подробните разпоредби относно засилената роля на Парламента в 
международните преговори, в това число ангажимента на Комисията да 
предоставя поверителни документи, свързани с тези преговори, в 
съответствие с подходящи процедури и гаранции (параграфи 19–21б (нов) 
и ново приложение 3),

3.4. Задължения за информиране

к) признаването от страна на Комисията на съответните роли, възложени на 
Парламента и на Комисията от договорите, по-специално по отношение на 
основния принцип за равно третиране, особено що се отнася до достъпа до 
заседания и предоставянето на информация относно приноса или друга 
информация, в частност по законодателни и бюджетни въпроси (параграф 
8),

л) установяването на редовен диалог между председателя на Комисията и 
председателя на Парламента относно ключови хоризонтални въпроси и 
важни законодателни предложения (параграф 10),

м) подробните разпоредби относно информацията, която трябва да бъде 
предоставена на Парламента, относно заседанията на Комисията  с 
националните експерти и подготовката и прилагането на 
законодателството на Съюза и актовете с незадължителна юридическа сила 
(параграф 13а (нов) и ново приложение 1),

н) условията и реда за сътрудничество в областта на отношенията с 
националните парламенти (параграф 15а (нов)),

о) подробните разпоредби относно достъпа на Парламента до поверителна 
информация, включително класифицирани документи (преразгледано 
приложение 2),

п) възможността компетентната комисия, когато предлага преразглеждане на 
Правилника за дейността на ЕП във връзка с отношенията с Комисията, да 
поиска становището на последната,

3.5. Присъствие на Комисията в Парламента

р) ангажимента на Комисията да счита за приоритет своето присъствие, ако 
то е било поискано, на пленарните заседания или на заседанията на другите 
органи на Парламента (параграф 37),

с) новото време за въпроси към всички членове на Комисията съгласно 
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модела на времето за въпроси към председателя на Комисията (параграф 
37а (нов)),

т) подобрения по отношение на времето за изказвания при спазване на 
примерното разпределение на времето,

у) покана за участие в заседанията на Председателския съвет и на Съвета на 
председателите на комисии (параграф 10, тире 3),

4. счита, че становището, предвидено в параграф 6 от споразумението, е становище, 
което трябва да бъде изпратено от председателя на Парламента по решение на 
Председателския съвет; счита, че преди да вземе такова решение, Председателският 
съвет следва да поиска становището на Съвета на председателите на комисии 
относно проекта на Кодекса за поведение на членовете на Комисията по отношение 
на конфликт на интереси или етично поведение;

5. отбелязва, че на всички международни конференции Комисията следва да 
предоставя статут на наблюдатели на членовете на Парламента и да предвижда 
тяхното присъствие на всички представляващи интерес за тях заседания, по-
специално координационните заседания, на които Комисията информира относно 
позицията си в процеса на водене на преговори; Комисията може да откаже статута 
на наблюдател на членове на Парламента само в изключителни случаи, въз основа 
на липса на възможности от правен, технически или дипломатически характер, но 
тези понятия следва да бъдат изяснени предварително на Парламента и да бъдат 
предмет на много стриктно тълкуване от страна на Комисията;

6. отбелязва, че думите „международни конференции”, посочени в параграфи 21 и 21б 
нов от споразумението, следва да се разбират като обхващащи не само 
многостранните, но и двустранните споразумения от особено политическо значение 
(а именно: важни споразумения в областта на политическото сътрудничество, 
търговията или рибарството), за които при всички случаи се изисква одобрението на 
Парламента.

7. счита, че „заседанията на органи, създадени посредством многостранни 
международни споразумения”, предвидени в параграф 21а нов, включват също така 
органите, създадени посредством двустранни споразумения, при условие че са 
изпълнени условията, посочени в този параграф;

8. в съответствие с член 218, параграф 10 от ДФЕС Комисията предоставя незабавно 
изчерпателна информация на Парламента, когато възнамерява временно да прилага 
международно споразумение или предлага спирането на прилагането му , и следва 
да взима предвид становището на Парламента, преди Съветът да вземе решенията.

9. призовава Комисията да предоставя на Парламента цялата информация относно 
воденето на преговори за сключване на международни споразумения, включително 
„поверителната информация” по смисъла на параграф 1.2.1 от приложение 2 към 
споразумението, в съответствие с подробните разпоредби, посочени в това 
приложение; това се прилага също така за поверителни документи от държавите-
членки или трети държави, при условие че е налице съгласието на създателите на 
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информацията;

10. изразява становище, че в контекста на споразуменията актовете с незадължителна 
юридическа сила следва да включват препоръки, тълкувателни съобщения, 
доброволни споразумения и факултативни инструменти;

11. одобря споразумението, приложено към настоящото решение;

12. взима решение да приложи споразумението към своя правилник, на мястото на 
приложение XIV, за да улеснени достъпа до него и да гарантира прозрачност;

13. възлага на своя председател да предаде за сведение настоящото решение и 
приложението към него на Съвета, Комисията и парламентите на държавите-
членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

До Договора от Лисабон и новото правно основание, предоставено от член 295 от 
ДФЕС, договорите не насърчаваха явно институциите на ЕС да сключват 
междуинституционални споразумения. Междуинстиционалните споразумения не могат 
да нарушават разпоредбите на първичното законодателство,  но в много случаи те 
поясняват тези разпоредби. Проектът за преразгледано рамково споразумение за 
отношенията между Европейския парламент и Комисията, което Председателският 
съвет предостави на комисията по конституционни въпроси, за да бъде одобрено на 
пленарно заседание, е петото такова споразумение между двете институции. То 
стриктно отразява институционалния баланс, създаден от Договора от Лисабон.

Новото споразумение представлява неоспорим и значителен напредък в отношенията с 
Комисията.  Както всички споразумения, окончателният текст представлява компромис 
между двете страни, но този компромис предполага балансирана преценка и разумно и 
последователно прилагане на Договора от Лисабон. 

Предвид основните стълбове на парламентарната структура, посочени в доклада –
законодателни правомощия, парламентарен контрол върху изпълнителната власт 
(включително аспекта на международните отношения), задължения за информиране и 
присъствие на изпълнителната власт в Парламента – коментарите в изложението на 
мотивите се ограничават до въпроси, които не са засегнати в настоящия доклад. 

Относно законодателната процедура и планирането трябва да се подчертаят два 
въпроса, които не са изрично засегнати. На първо място, измененията, отнасящи се до 
по-добро законотворчество, и обявяването на преразглеждането на 
Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество; това 
представлява забележителна политическа позиция. На второ място, новите правила 
относно процедурата на оценка на въздействието, провеждана от Комисията. 
Процедурата трябва да бъде прозрачна, като се отчитат различните възможни случаи, 
включително възможността да не се предприемат действия, и по принцип се представя 
на съответната парламентарна комисия по време на периода на консултации с 
националните парламенти съгласно Договора от Лисабон.

Що се отнася до парламентарния контрол, най-важните въпроси са представени в 
доклада.  По въпроса за междуинституционалния аспект на международните 
отношения на ЕС трябва да се припомни, че този въпрос се оказа най-деликатен за 
обсъждане по време на преговорите. Целта на Парламента е да получава изчерпателна 
информация, за да се улесни даването на одобрение от страна на Парламента, 
процедурата да има в по-голяма степен предсказуем характер и да се избегнат случаи, 
при които не се сключва международно споразумение, въпреки че преговорите са 
проведени докрай.  

Що де отнася до задълженията за информиране, въпросите за поверителната 
информация и за лицата, упълномощени да изискват информация, бяха предмет на 
задълбочено обсъждане и техническите детайли относно това как и кога се предоставя 
информация отнеха много време. Сътрудничеството на ранен етап с Парламента във 
връзка с исканията за законодателна инициатива от страна на граждани е мярка от 
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съществено значение за гарантиране на връзката на Парламента с гражданите.  Новите 
правила относно по-добрия контрол по отношение на прозрачността и прилагането на 
законодателството на Съюза представляват реализиране на новите правомощия на 
Парламента. 

По отношение на присъствието на Комисията в Парламента основните разпоредби 
са изложени в доклада. Трябва обаче да се подчертае, че тези разпоредби се отнасят за 
всички членове на Европейската комисия, включително председателя и заместник-
председателя, отговарящ за външните отношения/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност. 

Съгласно последния параграф от настоящото рамково споразумение, то ще се 
преразгледа в светлината на практическия опит до края на 2011 г.

В заключение, новото рамково споразумение, представено на Парламента за одобрение, 
консолидира достиженията на Договора от Лисабон и добавя, при пълно спазване на 
договорите, определен брой разпоредби, представляващи значителен напредък в 
процеса на засилване на политическите отношения между двете институции.


