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Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за 

междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в 

ход 

Резолюция на Европейския парламент от 5 май 2010 г. относно последствията от 

влизането в сила на Договора от Лисабон за текущите междуинституционални 

процедури за вземане на решения (COM(2009)0665) – "омнибус" 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Последствия от 

влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми 

за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665) и допълнението към него 

(COM(2010)0147), 

– като взе предвид писмото от Съвета на министрите от 23 март 2010 г. за повторна 

консултация, 

– като взе предвид съобщението, направено от председателя на 15 декември 2009 г. 

по време на пленарно заседание, 

– като взе предвид членове 58 и 59 от своя правилник, 

– като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно новата роля на 

Парламента и задълженията му за прилагане на Договора от Лисабон1 и по–

конкретно параграф 75 от нея, 

– като взе предвид извършения от парламентарните комисии скрийнинг на всички 

внесени предложения и заключенията от него, формулирани от Съвета на 

председателите на комисии на 8 февруари 2010 г., 

– като взе предвид решението на Председателския съвет от 4 март 2010 г., с което се 

потвърждават резултатите от извършения скрийнинг, 

– като взе предвид писмата, изпратени от Председателя на ЕП от 14 април 2010 г. до 

Председателя на Съвета на Министрите и Председателя на Европейската комисия, в 

отговор на Съобщение на Комисията (COM(2009)0665), 

A. като има предвид, че Европейският парламент е извършил проверка на пълнотата и 

правилността на предложението на Комисията и по–конкретно във връзка с 

правното основание и процедурите по Договора от Лисабон, посочени от 

Комисията в изготвените от нея списъци; 

1. Счита, че Договорът от Лисабон установява нова правна рамка, засягаща текущите 

досиета, особено поради измененията в правното основание и/или приложимите 

                                                 
1  Приети текстове, P6_TA(2009)0373  



 

процедури и, следователно, отбелязва следния списък, съдържащ 10 процедури, по 

отношение на които желае внасянето на ново или изменено предложение от страна 

на Комисията или, според случая, повторна консултация от страна на Съвета на 

министрите с цел надлежно отчитане на новата рамка, и призовава и двете 

институции да се съобразят с тези искания: 

– предложение за Регламент на Съвета за изпълнение в рамките на Европейската 

икономическа общност на Решение № 3/80 на Съвета за асоцииране ЕИО—Турция 

относно прилагането на схемите за социално осигуряване на държавите–членки на 

Европейските общности спрямо турски работници и членовете на техните 

семейства, 1983/1101(CNS), 

– предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване 

на преносимостта на допълнителните пенсионни права, 2005/0214(COD), 

– предложение за Препоръка на Съвета относно мерките за борба с 

невродегенеративните заболявания и в частност с болестта на Алцхаймер 

посредством съвместно планиране на научноизследователски дейности, 

2009/0113(CNS), 

– предложение за регламент на Съвета относно създаването на механизъм за оценка с 

цел проверка на прилагане на достиженията на правото от Шенген, 

2009/0033(CNS), 

– предложение за Регламент на Съвета за налагане на някои специфични 

ограничителни мерки, насочени към определени физически и юридически лица, 

образувания и органи предвид ситуацията в Сомалия, 2009/0114(CNS), 

– предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1104/2008 

относно миграцията от Шенгенската информационна система (ШИС 1+) към второ 

поколение Шенгенска информационна система (ШИС ІІ), 2009/0136(CNS), 

– предложение за Регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси 

посредством технически мерки 2008/0112(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на временно 

споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската 

общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за 

атомна енергия, от една страна, и Република Беларус, от друга страна, 

1996/0053(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването от страна на 

Европейската общност на международно споразумение за тропическия дървен 

материал, 2006 г., 2006/0263(CNS), 

– предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 

относно мандата на председателя на Службата на Общността за сортовете растения, 

2005/0078(CNS); 

2. Потвърждава своята позиция в следните 29 процедури, които по силата на Договора 

от Лисабон се променят от процедура на консултация (CNS) на обикновена 



законодателна процедура(COD), от консултация (CNS) на одобрение (APP) или от 

одобрение (AVC) на одобрение (APP): 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на политически диалог и 

споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави–

членки, от една страна, и републики Коста Рика, Ел Салвадор, Гватемала, 

Хондурас, Никарагуа и Панама, от друга, 2003/0266(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на политически диалог и 

споразумение за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави–

членки, от една страна, и Андската общност и нейните държави–членки, републики 

Боливия, Колумбия, Еквадор, Перу и Боливарска република Венецуела, от друга, 

2003/0268(CNS), 

– предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1290/2005 

относно финансирането на Общата селскостопанска политика и Регламент (ЕО) № 

1234/2007 за създаване на обща организация на селскостопанските пазари и за 

специфични разпоредби за отделни селскостопански продукти (общ регламент за 

ООП) по отношение на раздаването на хранителни помощи на най–уязвимите лица 

в Общността, 2008/0183(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно подписването на споразумение между 

Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за 

определяне на реда и условията за участие на Конфедерация Швейцария в 

програмата на Общността МЕДИА 2007, както и на Заключителен акт, 

2007/0171(CNS), 

– предложение за Регламент на Съвета за разширяване на приложното поле на 

разпоредбите на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № […] за граждани 

на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на 

основание тяхното гражданство, 2007/0152(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета за упълномощаване на държавите–членки да 

ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията относно условията 

на труд в сектора на риболова от 2007 г. на Международната организация на труда 

(Конвенция № 188), 2008/0107(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета за сключване, от Европейската общност, на 

Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации 

за правата на лицата с увреждания, 2008/0171(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на съответните 

споразумения съгласно член XXI от ГАТС с Аржентина, Австралия, Бразилия, 

Канада, Китай, Отделната митническа територия на Тайван, Пенгу, Кинмен и 

Матцу („Китайски Тайпей“), Колумбия, Куба, Еквадор, Хонг Конг Китай, Индия, 

Япония, Кореа, Нова Зеландия, Филипините, Швейцария и Съединените Щати 

относно необходимите компенсаторни поправки в резултат на присъединяването 

към Европейския съюз на Чешката република, Република Естония, Република 

Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, 

Република Австрия, Република Полша, Република Словения, Словашката 

република, Република Финландия, Кралство Швеция, 2007/0055(CNS), 



 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на протокол към 

рамковото споразумение за търговия и сътрудничество между Европейската 

общност и нейните държави–членки, от една страна, и Република Корея, от друга 

страна, предвид присъединяването на Чешката република, Република Естония, 

Република Кипър, Република Унгария, Република Латвия, Република Литва, 

Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република 

към Европейския съюз, 2005/0121(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на временно 

споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската 

общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за 

атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, 1998/0304(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на допълнителен 

протокол към Споразумението за асоцииране между Европейската общност и 

нейните държави–членки, от една страна, и Република Чили, от друга, предвид 

присъединяването към Европейския съюз на Република България и Румъния, 

2007/0083(AVC), 

– предложение за Решение на Съвета относно подписването на Споразумението за 

икономическо партньорство между Европейските общности и техните държави–

членки, от една страна, и държавите от Карибския форум (CARIFORUM), от друга, 

2008/0061(AVC), 

– предложение за Решение на Съвета за сключване на Етапно споразумение за 

икономическо партньорство между Европейската общност и нейните държави–

членки, от една страна, и Кот д’Ивоар, от друга, 2008/0136(AVC), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на споразумение за 

участие на Република България и Румъния в Европейското икономическо 

пространство и на четири свързани споразумения, 2007/0115(AVC), 

– предложение за Регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 

във връзка с мандата на изпълнителния директор и на заместник изпълнителния 

директор на Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество 

по външните граници на държавите–членки на Европейския съюз, 2005/0089(CNS), 

– предложение за Директива на Съвета относно търговията с материали за 

вегетативно размножаване на лози (кодифицирана версия), 2008/0039(CNS), 

– предложение за Директива на Съвета относно ветеринарните проверки по 

отношение на търговията вътре в Общността (кодифицирана версия), 

2008/0037(CNS), 

– предложение за Директива на Съвета относно определяне на принципите на 

организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от 

трети страни, (кодифицирана версия), 2008/0253(CNS), 

– предложение за Регламент на Съвета относно общностния патент, 2000/0177(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключване на споразумение между 



Европейската общност и Република Албания за някои аспекти на 

въздухоплавателните услуги, 2005/0143(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключване на споразумение между 

Европейската общност и Босна и Херцеговина за някои аспекти на 

въздухоплавателните услуги, 2005/0140(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключване на споразумение между 

Европейската общност и Сърбия и Черна гора за някои аспекти на 

въздухоплавателните услуги, 2005/0141(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета за сключването на многостранно споразумение 

между Република Албания, Босна и Херцеговина, Република България, Република 

Хърватия, Европейската общност, Република Исландия, Бивша югославска 

република Македония, Кралство Норвегия, Сърбия и Черна гора, Румъния и 

Мисията на ООН за временно управление в Косово относно създаването на общо 

европейско авиационно пространство (ЕСАА), 2006/0036(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите–членки на Европейския съюз в рамките на Съвета относно сключването 

на Евро–средиземноморско споразумение за въздухоплавателни услуги между 

Европейската общност и нейните държави–членки, от една страна, и Кралство 

Мароко, от друга страна, 2006/0048(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета и на представителите на правителствата на 

държавите–членки на Европейския съюз, заседаващи в Съвета, за подписване и 

временно прилагане на Спогодбата за въздушен транспорт между Европейската 

общност и нейните държави–членки, от една страна, и Съединените американски 

щати, от друга страна, 2006/0058(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването на Споразумение между 

Европейската общност и Съединените американски щати относно 

сътрудничеството в областта на регламентиране на безопасността на гражданското 

въздухоплаване, 2007/0111(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета за подписването на Меморандум за 

сътрудничество между Международната организация за гражданско 

въздухоплаване и Европейската общност относно проверките/инспекциите по 

сигурността на въздухоплаването и свързаните с тях въпроси, 2008/0111(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно подписването, от името на 

Европейската общност, на Протокол за изпълнение на Алпийската конвенция в 

областта на транспорта (Протокол за транспорта), 2008/0262(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно сключването от Европейската общност 

на Споразумението за присъединяване на Европейската общност към Конвенцията 

за международни железопътни превози (COTIF) от 9 май 1980 г., изменена с 

Протокола от Вилнюс от 3 юни 1999 г., 2009/0121(CNS); 

3. Решава да не потвърди вече заетата позиция в следните четири процедури и 

подчертава, че желае да пристъпи към ново първо четене на първоначалното 



 

предложение: 

– предложение за Решение на Съвета за сключване на статута на Международната 

агенция за възобновяема енергия (IRENA) от Европейската общност и за 

упражняване на нейните права и задължения, 2009/0085(CNS), 

– предложение за Директива на Съвета за изменение на Директива 2003/109/ЕО за 

разширяване на обхвата ѝ до лица, ползващи се с международна закрила, 

2007/0112(CNS), 

– предложение за Директива на Съвета относно единна процедура за кандидатстване 

на граждани на трети страни за единно разрешително за пребиваване и работа на 

територията на държава–членка и относно общ набор от права на работници от 

трети страни, които законно пребивават в държава–членка, 2007/0229(CNS), 

– предложение за Решение на Съвета относно предупредителна информационна 

мрежа за критичната инфраструктура (CIWIN), 2008/0200(CNS); 

4. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета на 

министрите, Комисията и парламентите на държавите–членки. 


