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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по конституционни въпроси 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

Структура

1. отбелязва, че с оглед външната дейност на Съюза, Договорът от Лисабон въвежда 
основни структурни изменения в сравнение с Договора за създаване на 
Конституция за Европа (2004 г.) като разграничава Дял V от Договора за  
Европейски съюз, съдържащ общите разпоредби относно външната дейност на 
Съюза, конкретни разпоредби относно Общата външна политика и политиката за 
сигурност (ОВППС) и разпоредби, касаещи Общата европейска политика за 
сигурност и отбрана (ОЕПСО), от част пета от Договора за функционирането на 
Европейския съюз, съдържащ общи разпоредби относно външната дейност на 
Съюза, общата търговска политика, сътрудничеството с трети страни и 
хуманитарната помощ, ограничителни мерки, международни споразумения, 
отношения с международни организации и трети страни и делегации на ЕС, както и 
клаузи за солидарност;

2. следователно изтъква, че двата изменени договора имат еднаква правна стойност, и 
съветва те винаги да бъдат тълкувани заедно в името на последователността и 
разбирането;

Същност

3. отбелязва, че независимо от структурните различия, Договорът от Лисабон е много 
сходен в своята същност с Договора за създаване на Конституция за Европа от 2004 
г. и че, по-специално с оглед международните отношения на Съюза, новият 
Договор представлява голям напредък по отношение на договореностите, в сила 
понастоящем;

4. следователно приветства силно новия Договор, който засилва авторитета на Съюза 
в международен аспект и повишава неговия капацитет да действа ефективно по 
световните въпроси; изтъква, че Договорът от Лисабон:

– би подчертал ценностите и целите на Съюза и изяснил неговите правомощия;

– би превърнал Хартата за основните права на ЕС в задължителна и би позволил 
на Съюза да се присъедини към Европейската конвенция за защита на правата 
на човека и основните свободи (ЕКЗПЧОС)1;

– би потвърдил, че критериите от Копенхаген трябва да се вземат предвид при 
бъдещите разширявания;

– би осигурил ясна правна основа за политиката за добросъседство;
                                               
1 За разлика от Договора за създаване на Конституция за Европа от 2004 г., споразумението за 
присъединяване към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи не се 
налага да бъде прието с единодушие.
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– би утвърдил единна правосубектност за Съюза като цяло;

– би задължил държавите-членки да се допитват една до друга и да проявяват 
взаимна солидарност; 

– би въвел скромен елемент на гласуване с квалифицирано мнозинство при 
вземане на решения от Съвета в областта на ОВППС, заедно с възможността от 
конструктивно въздържане1;

– би позволил допълнително разгръщане на гласуването с квалифицирано 
мнозинство в бъдеще (за решения, които са извън полето на отбраната), когато 
Европейският съвет единодушно вземе решение за това;

– би улеснил засиленото сътрудничество (от поне девет държави-членки) в 
областта на ОВППС;

– би създал службата на председател на Европейския съвет, който ще поеме 
външното представителство на Съюза в ОВППС на своето равнище и в това 
качество;

– би създал пълноправната служба на Върховен представител на Съюза по 
външните работи и политика на сигурност, който ще бъде заместник-
председател на Европейската комисия, както и председател на Съвета на 
министрите на външните работи и който ще ръководи ОПВВС и ОЕПСО, ще 
допринася за развитие на политиката и ще гарантира последователността на 
външната дейност на Съюза;

– би създал Европейска служба за външна дейност (EEAS), която да бъде в 
помощ на Върховния представител, съставена от Комисията, секретариата на 
Съвета и националните дипломатически служби;

– би засилил бюджетните правомощия на Европейския парламент за всички 
разходи в ЕС, в това число Европейска служба за външна дейност, като постави 
наравно Парламента и Съвета;

– би дал на Парламента правото на съвместно вземане на решения в областта на 
Общата търговска политика;

– би разширил прилагането на гласуването с квалифицирано мнозинство в 
правото на Съвета и Парламента на одобрение на всички международни 
споразумения, сключени от ЕС в обрасти, за които се прилагат обикновените 
законодателни процедури или когато специалната законодателна процедура 
изисква одобрението на Парламента за вътрешните работи;

– би предоставил нова правна основа за политиките или инструментите по 
отношение на неотложната финансова помощ за трети страни, хуманитарна 
помощ, санкции срещу недържавни образувания, политиката за космическото 
пространство, осигуряването но енергийните доставки, борбата срещу 

                                               
1 Доколкото става дума за ОВППС, гласуването с квалифицирано мнозинство в случаите на член 15б, 
параграф 2, член 28, параграф 3, член 28г, параграф 2 и член 28д, параграфи 2 и 3 от Договора за ЕС.
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изменението на климата, предотвратяването на международния тероризъм и 
защитата на личните данни;

5. приветства преди всичко основната реформа на ОВППС, която включва:

– ангажиране на гражданския и военен капацитет на всички държави-членки 1, в 
това число многонационалните сили в ОВППС, с възможност за предоставяне 
на пълномощия на група от държави-членки за изпълнение на задачите;

– осигуряване на постоянно структурирано сътрудничество в областта на 
отбраната между тези държави-членки, които имат военен и политически 
капацитет, за да се заемат с най-наложителните мисии;

– ангажиране в прогресивното подобряване на военния капацитет;

– увеличаване на ролята на Европейска агенция за отбрана;

– задължение за държавите-членки да окажат помощ на друга нападната 
държава-членка (без да се накърнява неутралитета на някои държави-членки 
или членството в НАТО на други);

– по-тясно определяне на целите ( „Задачите от Петерсберг”) с цел включване на 
борбата срещу тероризма;

– наблягане върху взаимна солидарност в случай на терористична заплаха, 
нападение или природно бедствие;

6. отбелязва със съжаление въпреки това, че някои държави-членки явно трябваше да 
положат усилия по време на МПК: а) за да направят строго разграничение между 
ОВВПС и ЕПСО от една страна и други аспекти на външните дейности на Съюза 
от друга; б) за да намалят практическите последици от решението, взето на теория, 
за разработване на общи политики и обединяване на ресурси в тази област; и в) за 
да извършат строго ограничаване на политическата роля на Комисията и 
Парламента и съдебната роля на Съда на Европейските Общности2 ; 

7. изразява съжаление особено във връзка с член 25а от Договора за ЕС, който 
предвижда обработката на личните данни в политиката в областта на сигурността 
да се управлява от правила, установени единствено от Съвета без участието на 
Парламента или наблюдението от страна на съдилищата на ЕС;

8. отбелязва в тази връзка Декларация № 13 на МПК, в която ясно се заявява, че 
разпоредбите на ОВППС не засягат настоящите отговорности на държавите-членки 
при формулирането и провеждането на тяхната външна политика, нито засягат 
тяхното национално представителство в трети страни и международни организации 
− особено основните отговорности на членовете на Съвета за сигурност на ООН;

                                               
1 С изключение на Дания
2 Съдът на Европейските общности има роля при наблюдението на разграничаването между въпроси , 
които се отнасят до ОВППС и такива, които не се отнасят до ОВППС (член 25б от Договора за ЕС), при 
разглеждането на законосъобразността на санкции (член 240а от Договора за функционирането на 
Европейския съюз) и при даването на становища относно съвместимостта на международни 
споразумения (член 188н от Договора за функционирането на Европейския съюз).
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9. отбелязва освен това Декларация № 14, в която се заявява, че ОВППС няма да 
засегне съществуващите правно основание, отговорности и правомощия на всяка 
държава-членка във връзка с нейната външна политика; изразява силно съжаление 
относно заявлението, което е едновременно неоснователно и подвеждащо, че 
новите разпоредби за ОВППС не предоставят нови правомощия на Комисията да 
инициира решения и не засилват ролята на Парламента;

10. отбелязва също така Декларация № 24, която се стреми да намали последиците от 
решението за повишаване на правния статут на Съюза в международното право;

Прилагане

11. отбелязва, че съгласно Декларация № 12 ще бъдат осъществени „подходящи 
контакти” с Парламента относно назначаването от Европейския съвет, със 
съгласието на председателя на Комисията, на първия Върховен представител, който 
ще встъпи в длъжност при очакваното влизане в сила на Договора на 1 януари 2009 
г.; настоява, че духът на член 9д от Договора за ЕС следва да бъде напълно 
приложен в случай на това временно назначаване (при което, съгласно член 9г, 
параграф 7 от Договора за ЕС, Парламентът по принцип би имал право на съгласие 
относно назначаването на цялата Комисия, включително на Върховния 
представител);  следователно информира, че очаква да бъде изцяло консултиран 
относно това първо назначаване;

12. приветства член 21 от Договора за ЕС, в който се предвижда, че Върховният 
представител трябва да „се консултира с Европейския парламент относно 
основните аспекти и основните решения” в областта на ОВППС и ЕПСО и да „го 
информира относно развитието на тези политики” и да гарантира, че възгледите на 
Парламента са надлежно взети под внимание; освен това се задължава да използва 
в пълна степен консултативните си правомощия и да разработи засилен и 
систематичен контрол при формулирането и прилагането на политиките и 
операциите на ЕС в областта на външната политика, сигурността и отбраната като 
използва в пълна степен бюджетните си правомощия;

13. в тази връзка настоятелно призовава за преразглеждане на 
Междуинституционалното споразумение от 20 ноември 2002 г. относно достъпа на 
Европейския парламент до чувствителна информация на Съвета по отношение на 
политиката в областта на сигурността и отбраната в светлината на новия Договор; 

14подчертава важността да се гарантира демократична отчетност и прозрачност на 
дейностите на Европейската агенция по отбрана;

15. в светлината на новия потенциал на ОВППС и ЕПСО, предоставен от Договора от 
Лисабон, желае да насърчи по-тясно сътрудничество между съответните комисии 
на Европейския парламент и на националните парламенти, включително 
парламентарни наблюдатели от страни членки на НАТО, които не членуват в ЕС 
заедно с членове от Парламентарната асамблея на НАТО; освен това предлага 
разпускането на Парламентарната асамблея на Западноевропейския съюз при 
влизането в сила на Договора от Лисабон;

16. изразява съжаление относно ненужно сложните разпоредби, предвидени в член 28 
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от Договора за ЕС относно бързото финансиране на дейности в областта на ЕПСО 
извън бюджета на ЕС; настоява за пълното прилагане на Междуинституционалното 
споразумение относно бюджетната дисциплина и доброто финансово управление 
от 17 май 2006 г. и на предвидения в него структуриран диалог между Съвета и 
Парламента;

17. по отношение на създаването на Европейска служба за външна дейност:

– отбелязва, че съгласно член 13а, параграф 3 от Договора за ЕС, Парламентът 
има право да бъде консултиран относно създаването на Европейска служба за 
външна дейност (EEAS) и припомня, че вече е в процес на изготвяне на доклад 
относно този въпрос;

– отбелязва, че съгласно Декларация № 15, подготовката за създаване на 
Европейската служба за външна дейност трябва да започне веднага след 
подписването на Договора; призовава Съвета да включи Парламента в 
подготвителните дейности; също така призовава Съвета, Комисията и 
държавите-членки да внесат своите предложения най-късно до м. юли 2008 г.;

– подчертава необходимостта Европейската служба за външна дейност да се 
превърне в професионална и постоянна дипломатическа служба, която е в 
състояние ефективно да допринася за постигането на целите на ЕС в областта 
на външната дейност и ефективно да подпомага работата на Върховния 
представител;

– подчертава необходимостта Европейската служба за външна дейност да бъде 
органично свързана със съществуващите делегации на Комисията в областта на 
външната дейност и да бъде финансирана от бюджета на ЕС.
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