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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно едностранните декларации към протоколите от заседанията на Съвета 
(2011/2090(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид писмото от 8 декември 2009 г. от председателя на Съвета на 
председателите на комисии до председателя на комисията по конституционни 
въпроси,

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 22 декември 1999 
година относно общите насоки за качеството на съставяне на общностното 
законодателство1

– като взе предвид отговорите на Съвета и Комисията респективно на въпрос с искане 
за писмен отговор P-3977/2010 и E-3981/2010,

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по конституционни въпроси (A7-0000/2011),

А. като има предвид, че Съдът на Европейския съюз има ясна и изключителна 
компетентност да се произнася по тълкуването на първичното или вторичното 
право на Съюза, 

Б. като има предвид, че Съдът на Европейския съюз многократно е потвърждавал, че 
декларациите нямат правнообвързващ характер,

В. като има предвид, че Съветът е длъжен да информира надлежно Парламента за 
своята позиция в контекста на законодателните процедури2

Г. като има предвид, че съгласно Договора институциите следва да осъществяват 
лоялно сътрудничество помежду си3. 

Д. като има предвид, че едностранните декларации на Съвета биха могли да окажат 
неблагоприятно въздействие върху законодателните правомощия на Парламента, 
навреждат на качеството на законодателството на Съюза и подкопават принципа на 
правна сигурност, 

Е. като има предвид, че нито една декларация, отразена в протоколите от заседанията 
на Съвета или на помирителния комитет на който и да е етап от законодателната 
процедура, не може да предпоставя изхода от преговорите между двата клона на 
законодателния орган, 

1. отново потвърждава, че становищата и декларациите, които не са част от правен 

                                               
1 ОВ C 73, 17.3.1999 г., стр. 1.
2 Член 294 ДФЕС (на първо четене)
3 Член 13 ДЕС.
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текст, но се отнасят до него, независимо дали са на институциите на ЕС, или на една 
или повече държави-членки, нямат правна сила и могат да подкопаят 
съгласуваността на правото на Съюза и неговото ясно тълкуване;

2. призовава Парламентът да бъде уведомяван за декларациите на Съвета и 
Комисията, но те да не се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз; 

3. призовава Съвета да предоставя на Парламента протоколите от законодателната 
част на своите заседания едновременно с предаването им на националните 
парламенти и правителствата на държавите-членки;

4. запазва си правото да използва всички законови средства, с които разполага, в 
случай на едностранни декларации, които са отправени с нарочната цел да 
предизвикат правни последици;

5. призовава Съвета и Комисията да започнат преговори с Парламента, на основание 
член 295 от ДФЕС, с оглед осъвременяването на Съвместната декларация относно 
практическите условия и ред за процедурата на съвместно вземане на решение 
(понастоящем обикновена законодателна процедура), за да се вземе предвид 
влизането в сила на Договора от Лисабон и ясно да се определи обхвата на 
едностранните декларации;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета 
и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите-членки.


