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Абсолютно мнозинство (в Европейския парламент) 
Абсолютно мнозинство е мнозинството от всички членове на Европейския парламент (включително онези от тях, които отсъстват или не гласуват). В
настоящия си състав със 751 членове на ЕП, прагът за абсолютното мнозинство е 376 гласа.

Асоциирана комисия  
Ако въпрос, който подлежи на обсъждане от Парламента, попада в почти еднаква степен в компетентността на две или повече комисии, или ако част от
въпроса е от компетентността на две или повече комисии, една от комисиите се определя за водеща, а другата (другите) - за асоциирана (асоциирани).
Водещата и асоциираната комисия работят по съвместно одобрен график, докладчиците се информират взаимно и се опитват да постигнат съгласие по
текстовете, които ще бъдат предложени на комисиите им и по становището им относно измененията. Те си поделят областите на компетентност.

Бяла книга 
Белите книги на Комисията представляват документи, съдържащи предложения за действия на ЕС в конкретна област. В някои случаи те следват
публикуването на Зелена книга, имаща за цел започване на процес консултации на европейско равнище. Когато една бяла книга бъде одобрена от
Съвета, тя може да доведе до програма за действие на Съюза в съответната област.

Генерален секретар на Европейския парламент 
Най-високопоставеният служител на Парламента, отговарящ за администрацията на Парламента. Той осигурява гладкото протичане на
парламентарната дейност под ръководството на председателя и на Бюрото. Заедно с председателя той подписва всички актове, приети съвместно от
Парламента и Съвета.

Генерален секретар на Съвета 
Ръководителят на Генералния секретариат на Съвета, който подпомага работата на Съвета и на Европейския съвет. Заедно с председателя на Съвета
той подписва всички актове, приети съвместно от Парламента и Съвета.

Гражданска инициатива  
Европейската гражданска инициатива позволява на един милион граждани от поне една четвърт от държавите членки на ЕС да призоват Европейската
комисия да предложи ново законодателство в области, попадащи в нейната компетентност.

Група за междуинституционални връзки  
Орган на Комисията, отговарящ за координиране на политическите, законодателните и административните връзки с другите институции, и по-специално
с Европейския парламент и Съвета. Обединява представители на всички кабинети на членовете на Европейската комисия, като те имат за задача да
наблюдават междуинституционалните въпроси. 

Директива 
„Директивата“ е законодателен акт, който поставя цел, която да бъде постигната от всички държави членки на ЕС, но оставя на всяка държава членка
избора на метода.

Договор за Европейския съюз (ДЕС) 
С Договора от Лисабон Договорът от Маастрихт, който е в сила от 1993 г., бе изменен и бе преименуван на Договор за Европейския съюз. С него ЕС
придобива правосубектност, определят се неговите ценности, цели, институции и области на компетентност. Той е един от двата основни договора, на
които се основава понастоящем ЕС.

Договор за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) 
Договорът за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) започва съществуването си като Римски договор през 1958 г., но оттогава е изменян
многократно. В него се определят правилата за организацията и начина на функциониране на ЕС. Той е един от двата основни договора, на които се
основава понастоящем ЕС.

Договор от Амстердам 
Договорът от Амстердам влезе в сила на 1 май 1999 г. Неговата цел беше да се реформират институциите на ЕС в подготовка за присъединяването на
бъдещите държави членки. С него Договорът за ЕС и Договорът за ЕИО бяха изменени, преномерирани и консолидирани и бе разширено използването
на процедура за съвместно вземане на решение.

Договор от Лисабон 
Договорът от Лисабон влезе в сила на 1 декември 2009 г. Той включва Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на ЕД
(ДФЕС). Договорът от Лисабон даде повече правомощия на ЕП, промени процедурата за гласуване в Съвета, въведе гражданската инициатива, създаде
поста на постоянен председател на Европейския съвет и новия пост на върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност. С него процедурата за съвместно вземане на решение бе преименувана на обикновена законодателна процедура и броят на областите, в
които се прилага тази процедура, бе увеличен.

Договор от Маастрихт 
Договорът от Маастрихт или Договорът за Европейския съюз влезе в сила на 1 ноември 1993 г. С него бе създаден Европейският съюз (преди това
Европейски общности), въведени бяха процедурата на съвместно вземане на решение и сътрудничеството между правителствата на ЕС в областите на
отбраната и на правосъдието и вътрешните работи. Той прокара пътя за Икономическия и паричен съюз и въведе елементи на политически съюз
(гражданство, обща външна политика и политика в областта на вътрешните работи).

Договор от Ница 
Договорът от Ница влезе в сила на 1 февруари 2003 г. Неговата цел беше да се реформират институциите на ЕС, така че да могат да функционират
ефективно при 25 държави членки. С него бяха въведени методи за промяна на състава на Комисията и на системата на гласуване в Съвета.

Договори 
Договорът е правно обвързващо споразумение между държавите членки на ЕС. В него се определят целите на ЕС, правилата за работата на
институциите на ЕС, начинът, по който се вземат решенията, и отношенията между ЕС и неговите държави членки.

Доклад 
Когато дадено предложение на Комисията бъде предадено на парламентарна комисия, комисията назначава докладчик, който подготвя доклад, състоящ
се обикновено от изменения към предложението, кратки обосновки и изложение на мотивите, включително финансова обосновка, в която се оценява
финансовото въздействие на предложението и неговата съвместимост с многогодишния бюджет.

Доклад по собствена инициатива 
В допълнение към законодателните доклади парламентарните комисии могат да изготвят „доклади по собствена инициатива“ по въпроси от тяхната
компетентност. Тези доклади могат да бъдат средство за повишаване на осведомеността по даден въпрос.

Докладчик 
Член на ЕП, назначен от компетентната парламентарна комисия да отговаря за определено законодателно предложение, който придвижва работата по
предложението в ЕП и изготвя доклад по него.

Докладчик в сянка 
Докладчикът в сянка е член на ЕП, който наблюдава досието или доклада на ЕП от името на политическа група, различна от тази на докладчика.

Европейска инвестиционна банка 
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) подкрепя проекти в държавите членки на ЕС, и инвестира в бъдещи държави членки и страни партньори.
Взема кредити от капиталовите пазари, а не от бюджета на ЕС, и предоставя заеми при благоприятни условия за проекти в съответствие с целите на
политиките на ЕС. Тя е собственост на 28-те държави членки на ЕС.

Европейска комисия 
Европейската комисия (ЕК) е изпълнителният орган на ЕС и представлява интересите на ЕС като цяло. Предлага новото законодателство на ЕС и следи
за правилното му прилагане. Тя е една от 7-те институции на ЕС.

Европейска сметна палата 
Европейската сметна палата извършва одит на финансите на ЕС. Нейната роля е да подобри финансовото управление на ЕС и да докладва за
употребата на публичните средства. Тя е една от 7-те институции на ЕС.

Европейска централна банка 
Европейската централна банка (ЕЦБ) управлява единната парична единица на ЕС - еврото - и се стреми да гарантира ценова стабилност в ЕС. Отговаря
за задаването на рамка и провеждането на икономическата и паричната политика на ЕС. Тя е една от 7-те институции на ЕС.

Европейски съвет 
В Европейския съвет заседават държавните или правителствените ръководители на държавите членки на ЕС. Взема решения относно общите
политически приоритети и важни инициативи. Не разполага със законодателни правомощия. Той е една от 7-те институции на ЕС.

Европейски икономически и социален комитет 
Европейският икономически и социален комитет е консултативен орган на ЕС; състои се от 353 членове, представляващи гражданското общество,
работодателите и работниците. С него трябва да се извършват консултации относно вземането на решения от ЕС в областта на икономиката и
социалната политика.

Европейски парламент 
Съставен от 751-ма пряко избрани парламентарни членове от 28-те държави членки, Европейският парламент (ЕП) представлява гражданите на ЕС.
Действа като съзаконодател със Съвета по почти всички законодателни актове на ЕС и другите институции на ЕС се отчитат пред него. Той е една от 7-
те институции на ЕС.

Единодушие (в Съвета) 
За единодушие е необходимо всички държави членки, заседаващи в рамките на Съвета, да са съгласни с дадено предложение, преди то да бъде прието.
След влизането в сила на Договора от Лисабон с единодушие се гласува само по ограничен брой политики, за които се счита, че са чувствителни.

Жълт картон 
Когато Комисията представя ново законодателно предложение, то се изпраща на националните парламенти. Ако една трета от тях прецени, че проектът
на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност, Комисията трябва да преразгледа предложението и да реши дали да го запази,
измени или оттегли, като обоснове решението си.

Зелена книга 
Зелените книги се публикуват от Европейската комисия с цел стимулиране на дискусиите със заинтересованите страни на европейско равнище. Те могат
да доведат до предложения за действия на ЕС, очертани в белите книги.

Изменено предложение (предложение на Комисията след първо четене в ЕП) 
В периода между първото четене в Парламента и първото четене в Съвета Комисията може да направи промени в своето предложение, така че да
включи измененията на Парламента, които според нея подобряват първоначалното предложение и/или биха улеснили постигането на споразумение
между Парламента и Съвета.

Изслушване 
Парламентарна комисия може да организира изслушване с експерти, когато счита това за полезно за своята работа. Обикновено изслушванията са
публични.

Квалифицирано мнозинство в Съвета 
Kвалифицираното мнозинство в Съвета съответства най-малко на 55 % от членовете на Съвета (страните-членки), т.е. поне 16 държави, които
представляват най-малко 65 % от населението на ЕС. Блокиращо малцинство може да се формира от най-малко четирима членове на Съвета.

Корепер 
Комитет на Съвета, който се състои от постоянните представители на държавите членки и подготвя работата на Съвета. Корепер І включва заместник
постоянните представители, а Корепер ІІ - постоянните представители.

Колегиум на членовете на Комисията 
Колегиумът се състои от 28 членове на Европейската комисия.

Комисия в Европейския парламент  
20-те постоянни комисии на Парламента съставят, изменят и приемат законодателни предложения, които след това се подлагат на гласуване от
Парламента като цяло в рамките на пленарните сесии. Политическата структура на комисиите отразява тази на Парламента. ЕП може да сформира
подкомисии, специални временни комисии и официални анкетни комисии.

Комитет на регионите  
Комитетът на регионите е консултативен орган на ЕС, който включва 353 членове, представляващи местните и регионални органи. Той трябва да бъде
консултиран в рамките на процеса по вземане на решения на ЕС в следните области: икономическо и социално сближаване, трансевропейски
инфраструктурни мрежи, здравеопазване, образование и култура, политика на заетост, социална политика, околна среда, професионално обучение и
транспорт.

Обикновена законодателна процедура 
При обикновената законодателна процедура (предишна „процедура за съвместно вземане на решение“) Европейският парламент и Съветът на
Европейския съюз съвместно вземат решение по предложения на Комисията относно широк кръг области на политиката (например, икономическо
управление, имиграция, енергетика, транспорт, околна среда и защита на потребителите). По-голямата част от правото на ЕС понастоящем се приема по
този начин.

Обикновено мнозинство (в Европейския парламент)  
Едно предложение е прието с обикновено мнозинство, ако броя на гласовете „за“ е по-голям от броя на гласовете „против“.

Обществена консултация 
При публичните консултации Европейската комисия се обръща към различните заинтересовани страни, като публични органи, органи на държавите
членки, предприятия, (частни) организации, индустриални асоциации, граждани да представят своето мнение по планираното законодателство.
Обикновено консултациите приемат формата на анкети с отворени и затворени въпроси.

Оранжев картон 
Когато Комисията представя ново законодателно предложение, то се изпраща на националните парламенти. Ако мнозинството от тези органи счита, че
проектът на законодателния акт не съответства на принципа на субсидиарност, Комисията трябва да преразгледа своето предложение. Ако поддържа
предложението си, Комисията трябва да обоснове своята позиция посредством мотивирано становище. Ако Съветът и Парламентът гласуват против
предложението на първо четене, работата по него се прекратява.

Официален вестник 
Официален вестник на Европейския съюз (ОВ) съдържа законодателството на ЕС, информация, известия и документи от подготвителната
законодателна дейност. Той се публикува всеки работен ден на всички официални езици на ЕС. Само законодателните актове, публикувани в ОВ, имат
обвързваща правна сила.

Официален език 
Официалните езици на ЕС са 24: английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски,
немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски. Цялото
законодателство на ЕС се публикува на всички официални езици.

Парламентарни въпроси 
Парламентарните въпроси се отправят от членовете на ЕП към други институции и органи на ЕС. Адресатът трябва да представи отговор в определен
срок. Парламентарните въпроси са пряка форма на парламентарен контрол над останалите институции и органи на ЕС.

Петиции до Европейския парламент 
Всеки гражданин на ЕС, всеки постоянно пребиваващ в ЕС, всяко дружество, организация или сдружение със седалище в ЕС може да отправи петиция
към Парламента по всеки въпрос, който е в компетентността на ЕС и го засяга пряко. Тези петиции дават възможност на Европейския парламент да
привлече вниманието към всяко нарушение на правата на европейските граждани от страна на държава членка, орган на местната власт или друга
институция.

Писмена декларация 
Писмената декларация представлява текст от не повече от 200 думи по въпрос, който е в сферата на дейност на Европейския съюз, представен от не
повече от петима членове на ЕП. В случай че бъде подписана от мнозинството членове на ЕП, тя бива изпратена на институциите, до които е
адресирана. Членовете на ЕП могат да използват писмените декларации за откриване или повторно откриване на дебат по проблем, който е в
компетентността на ЕС.

Пленарни заседания 
Пленарните сесии на Парламента се провеждат 12 пъти годишно в Страсбург, като по-кратки пленарни сесии се провеждат в Брюксел. На пленарните
заседания всички 751 членове на ЕП се събират за дебати и гласуване на законодателството на ЕС и за приемане на позиция по политически въпроси.

Политическа група 
Членовете на ЕП са организирани не по националност, а по принадлежност към политическа партия. Понастоящем в Европейския парламент има 7
политически групи. Всеки член на ЕП може да принадлежи само към една политическа група. Някои членове на ЕП не участват в политически групи и са
известни като независими.

Помирителен комитет  
Помирителният комитет заседава в рамките на помирителната фаза на обикновената законодателна процедура. Той се състои от еднакъв брой
представители на държавите членки и членове на ЕП (към момента той е 28/28). Комитетът отговаря за съставяне на съвместен текст, който се внася за
одобрение от Съвета и Парламента на трето четене.

Помирителна процедура 
Помирителната процедура е третата и последна фаза на обикновената законодателна процедура. Тя се състои, когато Парламентът и Съветът не успеят
да постигнат споразумение на първо и второ четене. Делегации на Съвета и Парламента търсят взаимно приемлив компромис.

Право на ЕС 
Правото на ЕС се разделя на „първично“ и „вторично“ законодателство. Договорите (първичното законодателство) са основата за всички действия на ЕС.
Вторичното законодателство, което включва регламенти, директиви и решения, произтича от принципите и целите, посочени в договорите.

Право на законодателна инициатива 
Правото на Комисията на законодателна инициатива я оправомощава да представя законодателни предложения или защото това е изрично предвидено
в Договорите, или защото Комисията счита това за необходимо. Съветът и Европейският парламент могат също така да поискат от Комисията да
представи законодателно предложение.

Председател на Европейския парламент 
Председателят на Европейския парламент председателства пленарните сесии, Председателския съвет и Бюрото (съставено от заместник-
председателите на ЕП). Той представлява ЕП в рамките на ЕС и на международната сцена.

Председателски съвет  
Председателският съвет изготвя графика за работата и законодателната дейност на Парламента, определя отговорностите и състава на комисиите и
делегациите, отговаря и за отношенията с другите институции на ЕС, с националните парламенти и с държавите извън ЕС. Съветът включва
председателя на ЕП и председателите на политически групи.

Председателство на Съвета 
Председателството на Съвета на Европейския съюз се поема на ротационен принцип от отделните държави членки на всеки 6 месеца. Съветът има 10
различни състава, всеки от които се председателства от министъра, отговорен за съответната област в председателстващата държава членка, с
изключение на Съвета по външни работи, чийто постоянен председател е Върховният представител по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност.

Пропорционалност 
Съгласно принципа на пропорционалност участието на институциите на ЕС не трябва да надхвърля необходимото за постигане на целите на
Договорите.

Процедура за съвместно вземане на решение  
Термин, използван в миналото за обозначаване на настоящата обикновена законодателна процедура. Все още широко се използва в неофициален
контекст.

Регламент 
„Регламент“ е пряко приложим акт на правото на ЕС, който има задължителна правна сила във всички държави членки. Не е необходимо националните
правителства да предприемат действия за прилагане на регламентите на ЕС.

Решение 
„Решението“ е обвързващо за тези, към които е адресирано“ (напр. държава членка на ЕС, или отделно дружество) и е пряко приложимо.

Становище (на комисия) 
Парламентарната комисия, компетентна по даден проблем, може да поиска становище от други комисии. Председателят и докладчикът на комисията,
която представя становище, често биват канени да участват в заседанията на компетентната комисия. Често това становище се представя под формата
на писмен доклад.

Съвет на Европейския съюз 
Съветът на Европейския съюз, обикновено наричан „Съвет“ (преди „Съвет на министрите“), представлява правителствата на държавите членки на ЕС.
Съвместно с Европейския парламент Съветът приема законодателството, предложено от Европейската комисия. Той е една от 7-те институции на ЕС.

Съвет на председателите на комисии  
Съветът на председателите на комисии на Парламента се състои от председателите на постоянните и на временните комисии. Задачата му е да
подобрява сътрудничеството между комисиите на ЕП.

Съвместен проект 
Текст, приет от Помирителния комитет в хода на помирителна процедура. Този текст се подлага на едно гласуване в Парламента и в Съвета и към него
не могат да се внасят изменения.

Съвместни заседания на комисии 
В случай че даден проблем, отнесен към Парламента, не може да бъде предоставен на една компетентна комисия, тъй като явно попада в
компетентността на няколко комисии, съответните докладчици изготвят общ проектодоклад, по който съответните комисии гласуват съвместно под
общото председателство на председателите на тези комисии.

Субсидиарност 
Съгласно принципа на субсидиарност ЕС не следва да предприема действия (с изключение на областите, които са в неговата изключителна
компетентност), освен ако действията на равнище ЕС са по-ефективни от действията на национално, регионално или местно равнище. Основателността
на действията на равнище ЕС е подложена на постоянен контрол.

Съд на Европейския съюз 
Съдът на Европейския съюз тълкува правото на ЕС и следи за еднаквото му прилагане във всички държави членки. Урежда също така правни спорове
между правителствата на държавите членки на ЕС, физически лица, дружества или организации и институциите на ЕС.

Точка „А“ 
Дневният ред на Съвета е разделен на точки „А“ и „Б“. Точка „А“ включва въпроси, по които е постигнато споразумение и които могат да се приемат без
обсъждане. Това не изключва възможността член на Съвета или на Комисията да изрази становище, когато точката се подложи на гласуване.

Точка „Б“ 
Дневният ред на Съвета е разделен на точки „А“ и „Б“. Точка „Б“ включва въпроси, по които не е постигнато споразумение и по които ще се проведе
разискване. Често това са чувствителни от политическа гледна точка въпроси.

Тристранна процедура 
Неформални заседания, в които участват Европейският парламент, Съветът и Комисията. Тяхната цел е да се постигне споразумение (относно пакет от
изменения или формулировка на законодателен текст), приемливо за Съвета и Парламента.

Член на Европейската комисия 
Европейската комисия се състои от членове, на всеки от които председателят на Комисията възлага отговорност за определена област от политиката.
Към момента техният брой е 28 - по един за всяка държава членка.

Член на Европейския парламент 
Членовете на Европейския парламент се избират пряко за период от пет години. 751-та членове на ЕП представляват гражданите на ЕС.

 

Обикновена законодателна процедура  
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