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Изявление на председателя на ЕП Jerzy Buzek във 
връзка с влизането в сила на Договора от Лисабон 
 

Брюксел 

 
Датата 1 декември 2009 г. ще остане в историята на 
Европейския съюз. На този ден, след близо 
десетилетие на вътрешни преговори ще влезе в сила 
Договорът от Лисабон.  С този договор ще се укрепи 
демокрацията в Европейския съюз. Договорът 
значително засилва правомощията на Европейския 
парламент. По-големите законодателни правомощия 
съставляват почти двойно увеличение на 
правомощията на Европейския парламент.  
 
Ключова област, в която правомощията са увеличени, 
е Общата селскостопанска политика. За пръв път 
членовете на ЕП ще вземат решения относно 
селскостопанските разходи, които досега бяха почти 
изцяло контролирани от националните министерства 
на земеделието.  Селскостопанските разходи 
съставляват почти 40% от бюджета на ЕС.  
 
Членовете на ЕП са поставени също така на равна 
нога с министрите по отношение на определянето и 
изразходването на структурните фондове на ЕС. Други 
ключови области, за които Договорът предвижда 
засилване на правомощията на ЕП, са: имиграцията, 
международната търговия и политиката в областта на 
рибното стопанство.  
 
Договорът от Лисабон предоставя на хората по-голяма 
възможност за пряко изразяване по отношение 
вземането на решения в Европейския съюз. За пример 
може да се даде създадената от Договора европейска 
гражданска инициатива. Тя дава правото на един 
милион граждани, които са граждани на значителен 
брой държави-членки, да призоват пряко 
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Европейската комисия да излезе с инициатива в 
област, в която ЕС има компетентност.   
 
ЕС е една Европа, основаваща се на правата и 
ценностите, на свободата, солидарността и 
сигурността. Хартата на основните права, която е 
включена в Договора, е гаранция, че институциите на 
Съюза и законодателството на Съюза не могат да 
нарушат основните стандарти за права на човека – 
европейските институции ще трябва да спазват тези 
права. Европейският парламент напълно подкрепя 
Хартата, като разбира се уважава клаузите за 
неучастие на Полша, Чешката република и 
Обединеното кралство.  
 
Договорът от Лисабон позволява на Европа да поеме 
по-сериозно своите отговорности в световен мащаб.  
Новата Европейска служба за външна дейност ще 
позволи на Европа да говори по-ясно и с един глас.  
Връзките ни с непосредствените ни съседи имат все 
по-пряко отражение върху нас като граждани на 
Европейския съюз.  
 
С Договора от Лисабон се въвежда цяла нова глава в 
областта на енергийната политика, включително 
солидарността при енергийните доставки, които будят 
тревоги в голям брой европейци.   
 
Миналия януари възникна руско-украинският газов 
спор, при който в средата на зимата бяха спрени 
доставките на газ за няколко европейски държави.   
Видяхме до какво може да доведе липсата на 
собствена политика на Съюза. Европейците може би 
не схващат цялата сложност на геополитиката, но те 
разбират невъзможността техните домове, болници и 
училища да бъдат отоплявани. Лисабонският договор 
предоставя основа това да не се случва повече.  
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Лисабонският договор не е самоцел и не е безупречен; 
той представлява един подобрен набор от правила за 
развитието на политиката на ЕС.  Двайсет години след 
падането на Берлинската стена и в качеството си на 
първия председател на Европейския парламент от 
държава от Централна и Източна Европа, мога с 
гордост да заявя, че сега разполагаме със съвкупност 
от ефикасни и демократични правила, които могат да 
дадат отговор на почти 500 милиона жители от 27 
държави-членки.  


