
AD\731983BG.doc PE405.918v03-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по правни въпроси

2008/2063(INI)

1.7.2008

СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по конституционни въпроси

относно новата роля и отговорности на Парламента при прилагането на 
Договора от Лисабон
(2008/2063(INI))

Докладчик по становище (*): Diana Wallis

(*) Процедура с асоциирани комисии - член 47 от Правилника за 
дейността

Adlib Express Watermark



PE405.918v03-00 2/6 AD\731983BG.doc

BG

PA_NonLeg

Adlib Express Watermark



AD\731983BG.doc 3/6 PE405.918v03-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси счита, че Договорът от Лисабон има положителен 
принос за укрепване на правомощията на Парламента, както в областта на 
законодателството, така и по отношение на контрола върху законодателните, 
делегираните и изпълнителни правомощия на Европейската комисия, и приканва 
водещата комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за 
резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че с Договора от Лисабон на националните парламенти се отрежда 
значително по-съществена роля при контрола на спазването на принципа на 
субсидиарност, като се въвеждат два специфични механизма; и в двата случая 
националните парламенти разполагат с осем седмици (срок, който Комисията е 
длъжна да им осигури), за да реагират на законодателните предложения; на първо 
място, ако една трета от членовете на камарите на парламентите в ЕС дадат 
мотивирано становище, че дадено законодателно предложение не съответства на 
принципа на субсидиарност, Комисията е длъжна да го преразгледа; на второ място, 
ако болшинството членове на камарите на парламентите на Съюза дадат 
мотивирано становище против законопроект с основанието, че той не съответства 
на принципа на субсидиарност, както Европейският парламент, така и Съветът 
провеждат гласуване по въпроса преди Парламентът да се произнесе по неговото 
същество на първо четене;

2. счита че – като има предвид, че разпоредбите на Протокола за принципа на 
субсидиарност стават приложими по отношение на нови законодателни 
предложения незабавно след влизането в сила на Договора от Лисабон – в 
Правилника за дейността на Парламента трябва да бъде въведена съответна 
вътрешна процедура с цел да се даде възможност последният да се произнася 
относно субсидиарността бързо и ефективно и да се гарантира, че мотивираните 
становища на националните парламенти се разглеждат надлежно и без излишно 
забавяне на законодателната процедура;

3. подчертава, че спазването на принципа на субсидиарност в законодателството на 
Общността в съответствие с член 35 понастоящем попада в нейните компетенции и 
счита, че в случаите когато болшинството национални парламенти са се произнесли 
против предложение на Комисията, специалната процедура относно 
субсидиарността би могла да се състои в това комисията по правни въпроси да 
представя в пленарна зала конкретно предложение относно спазването на принципа 
на субсидиарност, преди внасяне на предложението в комисия за първо четене в 
Парламента;

4. изтъква, че Договорът от Лисабон включва ново правно основание за съвместно 
вземане на решение по отношение на правата на интелектуалната собственост, за 
което в член 118 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) е 
предвидено: „В рамките на установяването или функционирането на вътрешния 
пазар Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, установяват мерки за създаване на 
европейски права на интелектуална собственост с цел гарантиране на единна 
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защита на правата върху интелектуалната собственост в Съюза, и за въвеждане на 
централизирани режими за издаване на разрешения, координация и контрол на 
равнището на Съюза“; изразява съжаление поради факта, че единодушието и 
обикновената консултация с Парламента се запазват като процедура за вземане на 
решение по отношение на езиковия режим в областта на правата на интелектуалната 
собственост;

5. счита, че Комисията следва да се възползва от това ново правно основание с цел да 
поднови идеята за патент на Европейския съюз и да допълни и укрепи европейското 
законодателство в областта на правата на интелектуалната собственост;

6. приветства новото правно основание, предвидено в член 298 от ДФЕС, съгласно 
който „институциите, органите, службите и агенциите на Съюза изпълняват своите 
задачи с подкрепата на открита, ефикасна и независима европейска 
администрация“, с което се осигурява основата за регламент относно 
административно-процесуално право на Съюза;

7. счита, че такъв регламент следва да бъде спешно подготвен и изразява намерението 
си да проучи формата, която би следвало да приеме той, още преди влизането в сила 
на Договора от Лисабон, като се вземат предвид различните законови практики в 
държавите-членки;

8. изтъква, че новите разпоредби на Договора относно съдебното сътрудничество по 
гражданско- и наказателноправни въпроси съдържат правно основание за 
приемането на мерки за подкрепа за обучението на магистрати и съдебни 
служители; застъпва становището, че подобни мерки, които следва да бъдат 
приемани с процедура на съвместно вземане на решение и могат да включват 
сближаване на законодателствата на държавите-членки, следва да бъдат 
разглеждани като спешни предвид загрижеността, изразена в последните доклади на 
комисията по правни въпроси;

9. изразява съжаление, че по-нататъшният съществен напредък в областта на 
съдебното сътрудничество по гражданскоправни въпроси ще бъде значително 
затруднен, поради ограничаването на обхвата на това сътрудничество от 
разпоредбите на член 81 от ДФЕС до „въпроси с трансгранично значение“;

10. приветства новата процедура за назначаване на съдии и генерални адвокати в Съда 
и Общия съд по смисъла на член 255 от ДФЕС, съгласно който решението на 
националното правителство следва да се предшества от „становище относно 
годността на кандидатите да упражняват функциите на съдия и генерален адвокат“, 
изготвяно от седемчленен експертен комитет, един от членовете на който се 
предлага от Европейския парламент; счита, че в Правилника за дейността на 
Парламента трябва да се предвиди специална процедура за назначаването на този 
член на комитета с решение на пленарното заседание, приемано въз основа на 
становището на компетентната комисия;

11. счита, че новите разпоредби относно законовите актове и нормативната йерархия, 
по-конкретно относно създаването на делегирания акт, безспорно ще допринесат за 
повишаване на качеството на европейското законодателство; счита за необходимо, с 
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цел да се улесни прилагането на разпоредбите относно делегираните актове, 
институциите да се споразумеят за стандартна формулировка, която да бъде 
редовно използвана в законодателните предложения; счита също така, че е 
необходимо да се пристъпи колкото е възможно по-скоро към приемането чрез 
процедура на съвместно вземане на решение на регламент относно изпълнителните 
актове по реда на член 291 от ДФЕС;

12. като има предвид, че за приспособяване към новия Договор ще бъде необходим 
определен период от време, счита, че процесът на привеждане на достиженията на 
правото в съответствие с последното решение за комитологията трябва да бъде 
спешно завършен преди Договорът от Лисабон да влезе в сила; изразява 
становището, че след влизането в сила на новия Договор, ще трябва да се проведе 
ново привеждане в съответствие, за да се вземат предвид делегираните актове, 
които са много по-сложни от текущата процедура, като изразява и убеждението, че 
Комисията ще представи необходимите за целта предложения; изтъква, че въпреки 
че определението на делегираните актове е сходно на понятието „квази-
законодателни“ актове, спрямо които се прилага процедурата по регулиране с 
контрол, на тях не може да се гледа като на две еднакви понятия и поради това 
счита, че процедурата по привеждане в съответствие, на която вече е даден ход, не 
може да бъде приемана за прецедент в бъдеще;

13. изразява загриженост относно значителния брой процедури на кодификация, 
очакващи да бъдат приети от Съвета, който ще трябва да положи сериозни усилия, в 
случай че се налага кодифицираните актове да бъдат приети преди влизането в сила 
на новия Договор;

14. приветства факта, че процедурата на съвместно вземане на решение ще се прилага 
отсега нататък по отношение на правилниците за длъжностните лица, доколкото 
това ще позволи на Парламента да участва равноправно със Съвета в 
хармонизирането на тези правилници; счита, че това ще бъде от особено значение за 
бъдещия правилник за сътрудниците на членовете на ЕП, който Парламентът реши 
да разработи и да прилага.
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