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По “Ръководство за участие в работата на 
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рамките на Комуникационната стратегия за 
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Ръководството е изготвено през декември 2005 
г. от Дирекция “Координация по въпросите на ЕС и 
международните финансови институции” в 
администрацията на Министерския съвет. В 
момента се работи за неговата актуализация, което 
се предвижда да се издаде в средата на 2007 г. 
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Увод 
На 25 април 2005 г. бе подписан Договорът за присъединяване на Република България 

към Европейския съюз (ЕС), с което страната придоби статут на активен наблюдател и за-
почна да участва в процеса на вземане на решения в ЕС, като нейни представители присъст-
ват и могат да изразяват позиция на всички равнища в рамките на този процес. Целта на нас-
тоящото Ръководство за участие в работата на институциите на Европейския съюз е да 
предостави информация за механизма, по който ЕС функционира и взема решения. 

Участието в процеса на вземане на решения е отлична възможност българската страна 
да може да защитава своите позиции, но в същото време е и много голяма отговорност, както 
за експертите от администрацията в рамките на работните групи, така и за министрите в рам-
ките на заседанията на Съвета на Европейския съюз. Отговорността е свързана с факта, че 
представителят в работата на институциите на ЕС изразява позицията на страната по диску-
тираните въпроси. Успешното участие в работата на институциите на ЕС може също така да 
изгради образ на България като един надежден и предвидим партньор в ЕС. 

Ръководството се състои от два основни раздела. В първия е представена най-важната 
информация по отношение на Европейския съюз, включително обща информация за инсти-
туциите на ЕС, за правната система и за процеса на вземане на решения в ЕС. Вторият раздел 
разглежда участието на България в работата на ЕС, като в него е представен координацион-
ният механизъм по европейските въпроси в България и са посочени много практически съве-
ти относно участието в заседанията на институциите на ЕС. 

При изготвянето на настоящото ръководство е използван опитът на различни държави-
членки на ЕС, в това число ръководствата за участие в работата на институциите на ЕС, из-
готвени в Чешката република и Швеция, а така също и обсъжданията в координационния ме-
ханизъм по европейска интеграция у нас за практиката в Ирландия, Дания, Естония и други 
държави-членки на ЕС. Използвана е също така и Временната инструкция за координация 
на работата в Мисията на Република България към Европейските общности по участието 
е работните органи на Съвета на ЕС. 

Ръководството е изготвено в Дирекция „Координация по въпросите на Европейския 
съюз и международните финансови институции" на Министерския съвет с активното участие 
на Калин Томов, Кръстьо Преславски и Калоян Симеонов, като са използвани коментари 
и бележки на други колеги от дирекцията и координационния механизъм по европейска ин-
теграция. 

Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и  
международните финансови институции",  

Министерски съвет 

1000 София, бул. „Дондуков" № 1 
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Раздел I 
Информация за Европейския съюз  

ЧАСТ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Европейският съюз (ЕС) е създаден през 1993 г. въз основа на Европейските общнос-
ти (ЕО), които възникват като интеграционно обединение за икономическо сътрудничество: 
Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС), Европейската икономическа общност 
(ЕИО) и Европейската общност за атомна енергия (ЕВРАТОМ).  

ЕОВС е основана от т. нар. Договор от Париж, подписан през 1951 г., и дейността й 
приключва през 2002 г.  

ЕИО и ЕВРАТОМ са учредени със съответните Договори (наричани също Договорите 
от Рим), подписани през 1957 г. Договорът за основаването на ЕИО през 1993 г. се преиме-
нува на Договор за създаване на Европейската общност (ЕО).  

Структурата на трите стълба се въвежда от Договора за Европейския съюз през 1993 г. 
(наричан също Договор от Маастрихт), като Европейските общности (ЕО и ЕВРАТОМ) ста-
ват част от т.нар. първи стълб. Същевременно се създават други два стълба, които изразяват 
волята на ЕС за постепенна политическа интеграция: втори стълб на ЕС – Общата външна 
политика и политика на сигурност (ОВППС), част от който е също Европейската политика за 
сигурност и отбрана, и трети стълб на ЕС – сътрудничество в областта на правосъдието и 
вътрешния ред (ПВР). Тези три стълба се различават един от друг предимно по процедурите 
за вземане на решения, участниците и използваните инструменти.  

Европейският съюз се разраства през 1995 г. след постепенното разширяване от шестте 
държави-основателки (Франция, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург) до 
15 членки. Четирите разширявания се осъществяват през 1973 г. (Обединеното кралство, Ир-
ландия и Дания), 1981 г. (Гърция), 1986 г. (Испания, Португалия) и 1995 г. (Швеция, Фин-
ландия, Австрия). От 1 май 2004 г. ЕС се разшири с 10 нови членки от Централна, Южна и 
Източна Европа: Чехия, Естония, Кипър, Литва, Латвия, Унгария, Малта, Полша, Словакия и 
Словения, и вече има 25 държави-членки.  

Институционална система на Европейския съюз 

Институционалната система на ЕС се състои от Европейската комисия, Съвета на Ев-
ропейския съюз, Европейския парламент, Съдът на ЕО и Европейската сметна палата.  

Всяка от трите общности (ЕОВС, ЕИО и ЕВРАТОМ) първоначално има свой собствен 
Съвет на министрите и предшественички на Европейската комисия (в случаите на ЕИО и 
ЕВРАТОМ – Комисия, а в случая на ЕОВС – т.нар. Висш орган). Въз основа на т.нар. Дого-
вор за сливане (Merger treaty) от 1967 г. са създадени единни Съвет и Комисия (т.нар. единна 
институционална рамка) за всички Общности. Договорите, основаващи отделните Общнос-
ти, остават разделени.  
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Европейската комисия 

Европейската комисия (ЕК) се състои от 25 члена по време на мандата 2004-2009 г. 
(включително председателя й), като при присъединяването на България и Румъния ще се оп-
ределят още двама комисари и общият брой ще достигне 27. Всяка държава-членка номини-
ра свой комисар, като двадесет и петте члена на ЕК съставляват т. нар. Колегиум. Членовете 
на ЕК трябва да бъдат абсолютно независими от държавите-членки на ЕС.  

Правомощия и задачи на Европейската комисия 
ЕК съблюдава изпълнението на приетите Договори и на законодателството, прието въз 

основа на Договора за създаване на Европейската общност.  

ЕК има изключителното право да инициира законодателство в първия стълб. Докато 
Съветът вземе решение, ЕК може да допълни или да оттегли своите предложения. Докато ЕК 
не приеме евентуална промяна в своето предложение, изискана от Съвета, Съветът може да я 
одобри само с единодушие.  

ЕК може да стартира процедури, които да доведат до подаване на жалба срещу държа-
вите-членки в Съда на ЕО в Люксембург поради нарушаване на законодателството на Общ-
ността.  

ЕК изпълнява и други пълномощия, които са й били поверени от Договорите (например 
в областта на правилата за конкуренцията).  

ЕК има и законодателни правомощия за прилагане на регламентите, приети от Съвета.  

Всеки комисар отговаря за определен ресор. Разпределението на ресорите става в ре-
зултат на сложни дипломатически преговори и определени традиции.  

Административен апарат и вътрешни процедури за вземане на решения 
В рамките на Комисията могат да бъдат различени три равнища: 

(1) Колегиумът се състои от 25 комисари, включително председателя на Комисията. 
С вот на недоверие Европейският парламент (ЕП) може да уволни Колегиума като цяло. С 
присъединяването на десетте комисарите в новата комисия са ограничени съответно до по 
един за държава-членка.  

(2) Кабинетите са пряко подчинени на отделните комисари и се състоят от полити-
чески сътрудници, които трябва да са представители най-малко на три националности. Наче-
ло на кабинета стои ръководител.  

(3) Административният апарат се състои от Генерални дирекции и различни хо-
ризонтални служби и специализирани бюра (Генерален секретариат, Правна служба, Бюро за 
официални публикации на ЕО, Евростат, Преводаческа служба, Преводаческа служба за уст-
ни преводи, Служба за хуманитарна помощ на ЕО и други). Администрацията на Комисията 
в отделните Генерални дирекции се подразделя на дирекции и отдели. Служителите се под-
чиняват на Европейския правилник за служителите и са разделени на кариерни групи: А 
(висша служба, около 32%), 1-А (езикова служба, около 11%), В (висока служба, около 21%), 
С (средна служба, около 31%) и D (обикновена служба, около 5%). Служителите на Комиси-
ята, включително Бюрото за официални публикации, наброяват около 17 300 души – с посто-
янни и временни работни места. Освен това има и около 3 400 души временно зает външен 
обслужващ и помощен персонал, около 600 изпратени в Комисията служители на отделните 
държави и около 3 800 постоянни и временни работни места в изследователската област.  
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Проектите на правните актове се изготвят от служителите на компетентните служби по 
инициатива на Комисията, но често и по инициатива на държавите-членки и на Европейския 
съвет. Водещата Генерална дирекция консултира участващите в разработването други Гене-
рални дирекции посредством групи между отделните служби или на основата на договоре-
ности ad hoc. В зависимост от материята, която ще се регулира, могат да възникнат съперни-
чества – „силните" Генерални дирекции („Външна търговия", „Земеделие", „Вътрешен па-
зар", „Конкуренция") да се опитат да доминират над „слабите" Генерални дирекции. Гене-
ралният секретариат следи за спазването на вътрешните процедури и сроковете и има важна 
координираща функция. Правната служба трябва да бъде консултирана и да даде своето съг-
ласие при всеки един случай. На своите ежеседмични заседания началниците на кабинетите 
определят по кои проекти има съгласие между Генералните дирекции (точки „А") и кои се 
нуждаят от по-нататъшни дискусии (точки „Б"). Членовете на кабинетите разполагат с голя-
мо влияние върху подготовката и приемането на проектите. Колегиумът на комисарите се 
среща редовно в сряда или в четвъртък в седмиците, когато депутатите от ЕП заседават в 
Страсбург. Всички въпроси се разглеждат предварително на заседание на началниците на ка-
бинетите на комисарите. В по-голямата част от случаите Колегиумът на комисарите взема 
решения с консенсус (т.е. въз основа на всеобщо съгласие), независимо че Договорите му 
позволяват да взема решения и с обикновено мнозинство. Тъй като стремежът е да се постига 
консенсус в рамките на Колегиума, до истинско гласуване се стига три-четири пъти годиш-
но. В съгласие с принципа на колегиалността ЕК взема решенията си като колективен орган, 
независимо от разглеждания въпрос. Колегиумът на комисарите заседава под ръководството 
на председателя на Комисията. Генералният секретариат играе важна роля при подготовката 
на заседанията на Колегиума и в работата след тези заседания. За разтоварване на Колегиума 
служат процедурата на упълномощаване и писмената процедура. При първия случай един 
комисар се упълномощава сам да реши даден, по-скоро технически, рутинен въпрос, без при 
това да се отменя общата отговорност на Колегиума. При втория случай Генералният секре-
тариат взема съгласието по даден проект на другите членове на Комисията чрез писмена 
процедура. Ако в рамките на определен срок не бъдат изразени резерви или възражения, тек-
стът се счита за приет.  
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Генерални дирекции и служби на Европейската комисия 

Политики  
(Policies) 

Външни отношения  
(External Relations) 

Земеделие и развитие на селските райони 
(Agriculture and Rural Development) 

Развитие  
(Development) 

Конкуренция  
(Competition) 

Разширяване  
(Enlargement) 

Икономически и финансови въпроси 
(Economic and Financial Affairs) 

Служба за сътрудничество ЮръпЕйд 
(EuropeAid – Co-operation Office) 

Образование и култура  
(Education and Culture) 

Външни отношения  
(External Relations) 

Заетост, социални въпроси и равни възможности  
(Employment, Social Affairs and Equal Opportunities) 

Служба за хуманитарна помощ  
(Humanitarian Aid Office – ECHO) 

Предприятия и индустрия  
(Enterprise and Industry) 

Търговия  
(Trade) 

Околна среда  
(Environment) 

Общи дейности  
(General Services) 

Рибарство и морски въпроси  
(Fisheries and Maritime Affairs) 

ОЛАФ  
(European Anti-Fraud Office) 

Здравеопазване и защита на потребителите  
(Health and Consumer Protection) 

Евростат  
(Eurostat) 

Информационно общество и медии  
(Information Society and Media) 

Преса и комуникации  
(Press and Communication) 

Вътрешен пазар и услуги  
(Internal Market and Services) 

Бюро за официални публикации  
(Publications Office) 

Общ изследователски център  
(Joint Research Centre) 

Генерален секретариат  
(Secretariat General) 

Правосъдие, свобода и сигурност  
(Justice, Freedom and Security) 

Вътрешни дейности  
(Internal Services) 

Регионална политика  
(Regional Policy) 

Бюджет  
(Budget) 

Изследвания  
(Research) 

Група на съветниците по политики  
(Group of Policy Advisers) 

Данъци и митнически съюз  
(Taxation and Customs Union) 

Информатика  
(Informatics) 

Транспорт и енергетика  
(Transport and Energy) 

Инфраструктура и логистика  
(Infrastructures and Logistics) 

 Служба за вътрешен одит  
(Internal Audit Service) 

 Преводаческа служба (устни преводи)  
(Interpretation) 

 Правна служба  
(Legal Service) 

 Персонал и администрация  
(Personnel and Administration) 

 Преводаческа служба (писмени преводи)  
(Translation) 
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Експертни групи на Европейската комисия 
В началото на законодателния процес преди създаването на собствени законодателни 

предложения ЕК организира т.нар. експертни групи, на които кани освен експертите от раз-
личните държави-членки и други активни участници, които могат да помогнат при усвоява-
нето на дадена проблематика (представители на неправителствени организации, организа-
ции, представляващи групови интереси – например на работодателите и на работниците и 
служителите, академичните среди).  

Работни групи на Европейската комисия (комитология) 
Редовна практика за Съвета е да делегира прилагането на приетото законодателство 

(т.нар. създаване на делегирано законодателство). В тези случаи наред с обема и насоченост-
та на предвидените делегирани регламенти Съветът постановява и процедурните аспекти на 
тяхното приемане.  

Процедурите за работата на работните групи се наричат комитология. Съществуват три 
типа групи: консултативни (advisory), управителни (management) и регулаторни (regulatory). 
Съществуват също смесени групи. Те се различават една от друга по отношението си към 
областите, в които упражняват дейност, и в степента на контрол от държавите-членки (за по-
вече информация виж Решение на Съвета 1999/468/ЕО).  

Европейският парламент 

От 1979 г. депутатите в Европейския парламент (ЕП) се избират пряко от гражданите 
на ЕС на всеки пет години. По време на своя шести мандат от 22.7.2004 г. до 2009 г. ЕП ще 
има 732 (785) депутати. След присъединяването си към ЕС България ще има 18 депутати в 
ЕП за периода 2007-2009 г.  

Правомощия и задачи на Европейския парламент 
ЕП заедно със Съвета участва в законодателния процес в зависимост от законодателна-

та процедура, определена в конкретни области от Договорите.  

Правомощия, свързани с бюджета. При изпълнението на своите правомощия, свърза-
ни с бюджета, ЕП изразява политическите си приоритети. ЕП одобрява бюджета за следва-
щата година обикновено през декември. Бюджетът не влиза в сила, докато не го подпише 
председателят на ЕП. От 1986 г. годишните разходи са част от една многогодишна рамка, 
т.нар. финансови перспективи (виж по-долу), които се приемат съвместно от ЕП и Съвета.  

ЕП има решаващата дума при одобряването на около 50% от разходите в годишния 
бюджет, т.нар. незадължителни разходи (например разходите за регионална политика, соци-
ална политика, наука и изследвания, администрация и т.н.). При т.нар. задължителни разхо-
ди, включително земеделието, ЕП може да предлага поправки към законопроекти. Оконча-
телното решение обаче се взима от Съвета. ЕП и Съветът обсъждат предложенията на ЕК за 
бюджета на две четения (през май и декември), по време на които решават колко финансови 
средства ще бъдат изразходвани и за какви цели.  

ЕП може също да отхвърли бюджета, ако прецени, че не отговаря на потребностите на 
ЕС. В такъв случай целият процес по приемането и одобряването на бюджета започва отна-
чало. В миналото ЕП е отхвърлял бюджета два пъти, но, откакто със Съвета определят мно-
гогодишната финансова рамка, не се е възползвал от това свое право.  
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ЕП контролира дейността на органите и по-специално на ЕК; проверява счетоводните 
книги на ЕК като приема т.нар. одобряване на работата и освобождаване от отговорност 
(discharge of liability).  

ЕП може да отхвърли избора на комисари или да разпусне Комисията като цяло (а не 
само отделни комисари) с две трети от гласовете на депутатите, и то в израз на недоверие, 
поради неправилно изразходване на бюджета.  

Законодателните предложения на ЕК са поставяни за обсъждане от съответния посто-
янен парламентарен комитет (в настоящия ЕП има 20 постоянни комитети – 17 за поли-
тиките на Съюза и 3 за външните отношения). В рамките на комитетите има пресслужба, ко-
ято изготвя новина за предложението. След като предложението е прието от комитета, то се 
предлага на пленарното заседание за одобрение.  

Брой на депутатите в Европейския парламент от различните държави-членки 
 2004-2007 2007-2009 
Белгия 24 24 
България — 18 
Чешка република 24 24 
Дания 14 14 
Естония 6 6 
Финландия 14 14 
Франция 78 78 
Ирландия 13 13 
Италия 78 78 
Кипър 6 6 
Литва 13 13 
Латвия 9 9 
Люксембург 6 6 
Унгария 24 24 
Малта 5 5 
Германия 99 99 
Нидерландия 27 27 
Полша 54 54 
Португалия 24 24 
Австрия 18 18 
Румъния — 35 
Гърция 24 24 
Словашка република 14 14 
Словения 7 7 
Обединеното кралство 78 78 
Испания 54 54 
Швеция 19 19 
ОБЩО 732 785 

Депутатите в ЕП са обединени в парламентарни групи не по национален, а на партиен 
принцип – група на Партията на европейските социалисти, на Европейската народна партия 
и т.н.  

Секретариатът на ЕП се намира в Люксембург. Пленарните заседания се провеждат 
веднъж месечно в Страсбург, докато т.нар. мини-заседания и заседанията на постоянните 
комитети се провеждат в Брюксел.  
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Финансова перспектива 
Многогодишната финансова рамка (перспектива) формира рамката на разходите на 

Общността за период от седем години. Тя е резултат от сложните политически преговори и 
междуинституционални споразумения между ЕП, Съвета и ЕК, за което към момента няма 
правно основание в Договорите. Рамката показва максималния обем и структура на предви-
дените разходи на ЕС. Действителният размер на разходите и тяхното разпределение се оп-
ределят ежегодно в рамките на бюджетната процедура. Независимо от това таванът, опреде-
лен от многогодишната финансова рамка, не бива да бъде надхвърляй. В момента се прила-
гат принципите на перспективата за периода 2000-2006 г., които постановяват цялостния та-
ван на разходите на 1,24% от брутния национален продукт (БНП) на ЕС. Следващата финан-
совата перспектива за периода 2007-2013 г. е в процес на приемане.   

Съветът на Европейския съюз 

Съветът на ЕС е формалното наименование на органа, състоящ се от представител на 
всяка държава-членка на ниво министри. До 2002 г. той се нарича Съвет на министрите. Съ-
ветът е законодателен орган във всичките три стълба на ЕС. Законодателният процес се из-
вършва в зависимост от процедурите съвместно с ЕП. Съветът координира също така глав-
ните насоки на икономическата политика на страните, сключва международни споразумения 
с други държави или международни организации от името на ЕС, споделя с ЕП бюджетните 
правомощия и приема бюджета на ЕС. Информация за функционирането на Съвета е предс-
тавена в част II на ръководството.  

Европейският съвет 

Европейският съвет се състои от държавните глави и правителствените ръководители 
на държавите-членки и председателя на ЕК. Европейският съвет не е институция на ЕС. Не-
говите заседания (срещи на върха – Summits) се провеждат в повечето случаи два пъти в рам-
ките на половин година (едно Председателство на ЕС). В последните години Председателст-
вото се стреми да посвещава пролетните и есенните заседания главно на изпълнението на 
Лисабонския процес и по-нататъшните перспективи, стоящи пред него. Заседанията се 
свикват и ръководят от страната, председателстваща Съюза, и в тях участват държавните 
глави и правителствените ръководители, председателят на ЕК, както и министрите на външ-
ните работи на държавите-членки и съответните комисари на ЕК. Когато се обсъждат иконо-
мически въпроси, участват и министрите на финансите. След последното разширяване на ЕС 
заседанията се провеждат само в Брюксел.  

Европейският съвет не взема официални решения от законодателен характер, а под 
формата на заключения (т.нар. Заключения на Председателството) определя основните по-
литически насоки на ЕС и дава предложения за по-нататъшното развитие на Съюза. Ролята 
на Европейския съвет се увеличава съразмерно със задълбочаването на интеграцията между 
държавите-членки.  
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Съдът на ЕО и Първоинстанционният съд на ЕО 
Съдът на ЕО включва по един съдия от всяка държава-членка. Целият пленум заседава 

рядко. Съдът на ЕО работи предимно посредством състави от трима или петима съдии.  

На разположение на Съда на ЕО са т.нар. генерални адвокати (Advocates General), чия-
то задача е да предложат обективно и независимо становище за случаите, които са внесени в 
съда за вземане на отношение.  

Главната задача на Съда на ЕО е да следи зачитането на правата в ЕС при тълкуването 
и прилагането на Договорите (за ЕС и ЕО) и на актовете, приети от съответните органи. Ре-
шенията на Съда на ЕО са задължителни за държавите-членки.  

Дейността (юрисдикцията) на Съда на ЕО включва преди всичко: 

 предварително решение (preliminary ruling) по преюдициални въпроси със задъл-
жително тълкуване на правото на ЕС за националните съдилища;  

 обяснение на правата и задълженията на органите на ЕС в техните взаимовръзки, 
както и при правните отношения между държавите-членки на ЕС;  

 проучване на съвместимостта на вторичното право с първичното право и всеоб-
щите договорни принципи;  

 проверяване на валидността на определени решения на Съвета, ЕП или ЕК; 

 процедури с цел да се провери спазването от държавите-членки на задълженията, 
произтичащи от законодателството на ЕС.  

Съдът на ЕО няма юрисдикция в областта на втория стълб и има само ограничена 
юрисдикция в третия стълб.  

Първоинстанционният съд на ЕО е компетентен за жалби на физически и юридичес-
ки лица и има юрисдикция над случаите, които се отнасят към запазените марки на Общ-
ността. Първоинстанционният съд се състои от 25 съдии след 1.5.2004 г.  

Съдът на ЕО и Първоинстанционният съд на ЕО се намират в Люксембург. 

На 2 ноември 2004 г. (след влизането в сила на Договора от Ница) в допълнение към 
Съда на ЕО и Първоинстанционния съд на ЕО е създаден и специализираният Трибунал за 
служители на ЕС, който се занимава със споровете между ЕС и неговите служители.  

Трябва да се прави разлика между Съда на ЕО и Европейския съд по правата на човека, 
който заседава в Страсбург и е създаден съгласно Конвенцията за защита правата на човека и 
основните свободи на Съвета на Европа.  
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Други органи и институции 
Европейската сметна палата проверява счетоводните отчети и документи в бюджета 

на ЕС. Всяка държава-членка има по един представител в Сметната палата.  

Комитетът на регионите е консултативен орган, който се състои от представители, 
избрани на регионално и местно ниво. България ще има 12 представители в комитета с обща 
численост 344 души.  

Икономическият и социален комитет (ИСК) е консултативен орган, който се състои 
от представители на различни икономически и социални групи. България ще има 12 предста-
вители в комитета с обща численост 344 души.  

Европейската централна банка (ЕЦБ) отговаря за валутната и парична политика в 
Еврозоната. Заедно с националните централни банки тя съставлява Европейската система на 
централните банки (ЕСЦБ). Централните банки на страните, които не са въвели общата валу-
та (Обединеното кралство, Дания, Швеция и 10-те новоприсъединили се държави-членки), са 
членове на ЕЦБ със специален статут. На тях им е позволено да провеждат собствена парич-
на политика и те не участват в процеса на вземане на решения в Еврозоната.  

Европейският омбудсман се занимава с жалбите на гражданите срещу администра-
тивните действия на който и да е от органите или институциите на ЕС. В момента омбудсман 
е Никифорос Диамандурос.  

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) чрез своите дейности (на първо място фи-
нансирането на инвестиционни проекти) помага за изпълнението на целите на ЕС. Членките 
на ЕИБ са държавите-членки, като всички те участват в капитала на банката със свои дялове.  
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ЧАСТ II. ПРАВНА СИСТЕМА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗАКОНОДАТЕЛЕН ПРОЦЕС И 
ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ 

Учредителни договори 

Договорът за създаване на Европейската общност за въглища и стомана (т.нар. 
Парижки договор) е подписан на 18.4.1951 г. и е в сила от 25.7.1952 г. до 25.7.2002 г.  

Договорът за създаване на Европейската икономическа общност (през 1993 г. пре-
именувана на Европейска общност) и Договорът за създаване на Европейската общност 
за атомна енергия (т.нар. Римски договори) са подписани на 25.3.1957 г. и влизат в сила на 
1.1.1958 г.  

Развитието на целите и задачите, както и адаптирането на структурите на ЕС, се осъ-
ществява в рамките на т.нар. междуправителствена конференция (Intergovernmental 
Conference), където главните участници са държавите-членки. Същността на междуправител-
ствената конференция е ревизия и осъвременяване на съществуващите договорни основи. От 
досегашните междуправителствени конференции произтичат:  

 Единният европейски акт (влязъл в сила на 1.7.1987 г); 

 Договорът от Маастрихт – допълва първичното право с Договора за ЕС (1.11.1993 
г);  

 Договорът от Амстердам (1.5.1999 г); 

 Договорът от Ница (1.2.2003 г); 

 Договорът за създаване на Конституцията за Европа (все още не е ратифициран и 
влязъл в сила).  

Единният европейски акт (Single European Act – SEA) e подписан на 17.2.1986 г. и 
влиза в сила на 1.7.1987 г. Неговата главна цел е:  

 отстраняване на последните пречки пред вътрешния пазар и определяне на срок за 
завършване на неговото изграждане (в края на 1992 г.);  

 разширяване на дейностите и компетенциите на Общността (например подкрепа 
на науката и изследванията);  

 разширяване на прилагането на гласуването с квалифицирано мнозинство (прак-
тически цялата област от политиките, която се отнася към вътрешния пазар);  

 укрепване на ролята на Европейския парламент и процедурите на сътрудничество; 

 потвърждаване на водещия политически характер на ЕО; 

 създаване на Първоинстанционния съд. 

Договорът за Европейския съюз (също наричан Договорът от Маастрихт) е подписан 
на 7.2.1992 г. и влиза в сила на 1.11.1993 г. Неговата главна цел е:  

 задълбочаване на европейската интеграция; 

 установяване на структурата на трите стълба и определяне на формални междуп-
равителствени процедури за Общата външна политика и политика на сигурност и 
сътрудничеството в областта на правосъдието и вътрешните работи;  

 започване на изграждане на третата фаза на Икономическия и паричен съюз 
(ИПС) и проекта за единна валута;  
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 въвеждане на Кохезионен фонд в подкрепа на страните, чийто брутен вътрешен 
продукт (БВП) е по-нисък от 90% от средното ниво за ЕС;  

 определяне на концепцията за гражданство на ЕС; 

 разширяване на квалифицираното мнозинство и компетенциите на Общността в 
други области;  

 въвеждане на процедури за вземане на съвместни решения от ЕП и Съвета; 

 разширяване на процедурите по искане на съгласието на ЕП по редица други въп-
роси (между другото назначаване на ЕК);  

 определяне в частта за субсидиарност, че в рамките на ЕО трябва да се преговаря 
само ако целите на предложените дейности не могат задоволително да се достиг-
нат от самите държави-членки;  

 създаване на Комитет на регионите. 

Ратификацията на Договора от Маастрихт е съпроводена от бурни дебати в Обединено-
то кралство, Франция, Германия и Дания, където първоначалното неодобрение изисква при-
емане на т.нар. четири изключения в областите на Икономическия и паричен съюз, граждан-
ството на ЕС, Обща външна политика и политика на сигурност и сътрудничеството в област-
та на правосъдието и вътрешния ред.  

Договорът от Амстердам е подписан на 2.10.1997 г. и влиза в сила на 1.5.1999 г. Него-
вата главна цел е:  

 повишаване на вътрешната сигурност на Европейския съюз и поемане на по-
голяма отговорност за международните събития;  

 укрепване защитата на правата на човека и борбата против дискриминацията въз 
основа на пол, възраст, раса и т.н. (Европейският съвет има възможност да опре-
дели и да наказва нарушаване на човешките права в държавите-членки);  

 промени в областта на правосъдието и вътрешните работи с цел да бъде създадена 
„пространство на правосъдие, свобода и сигурност" в рамките на свободното 
движение на работна ръка и по-специално:  

 прехвърляне на въпросите за имиграцията, бежанците и сътрудничеството 
по гражданскоправни въпроси в ЕО в първи стълб;  

 включване на Шенгенското acquis в структурите на ЕС; 
 разширяване на компетенциите на ЕС в областите на заетостта, социалната поли-

тика, околната среда, защитата на потребителите, здравеопазването и други (така 
ЕК може да предлага правни норми в тези области);  

 допълнително разширение на правомощията на ЕП, преди всичко в смисъла на 
разширяване на процедурите за вземане на съвместни решения в повече области и 
промени в рамките на тези процедури (и по-специално въвеждане на срокове, в 
които е задължително да бъде завършена процедурата);  

 допълнително разширение на използването на гласуването с квалифицирано мно-
зинство в Съвета;  

 засилване на сътрудничеството в областта на Общата външна политика и полити-
ка на сигурност, създаване на поста на върховния представител за Общата външна 
политика и политика на сигурност и създаване на инструменти за общи стратегии;  
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 въвеждане на разпоредби, които дават възможност на някои държави-членки при 
определени условия да продължат интеграцията с по-бързо темпо от останалите 
(процедура на засилено сътрудничество).  

Договорът от Ница е подписан на 26.2.2001 г. и влиза в сила на 1.2.2003 г. (някои инс-
титуционални разпоредби към 1.11.2004 г.). Неговата главна цел е да се подготви ЕС инсти-
туционално за разширението на Съюза. Промените, които въвежда, са:  

 по институционалните въпроси: 
 преразпределение на тежестта на гласовете при гласуване с квалифицирано 

мнозинство в Съвета (в полза на страните с по-голям брой жители);  
 съгласуване на броя на членовете на ЕК с броя на държавите-членки, разши-

ряване на правомощията на председателя на ЕК и промяна на метода за но-
миниране на членовете на ЕК;  

 промяна на разделението на правомощията между Съда на ЕО и Първоинс-
танционния съд и създаване на възможност за въвеждане на специализирани 
съдебни състави;  

 по въпросите на системата за вземане на решения: 
 повишаване на гъвкавостта на засиленото сътрудничество; 
 разширяване на гласуването с квалифицирано мнозинство с 30 нови области 

(също така въвеждането на номинация на председателя на ЕК и на комиса-
рите, премахване на дискриминацията, разпореждания за политическите 
партии на ниво ЕС, избиране на върховния представител на ОВППС и т.н.);  

 в областта на Общата външна политика и политика за сигурност: 
 разширяване ролята на Комитета за политика и сигурност КОПС (COPS) 

върху политическия контрол и стратегическото управление на евентуалните 
операции за овладяване на кризи;  

 по отношение на сътрудничеството в областта на правосъдието и 
вътрешния ред:  

 управление на Eurojust (органа за съдебно сътрудничество на ЕС) като коор-
динационен механизъм в областта на съдебното сътрудничество по въпроси-
те, свързани с наказателните процедури.  

Договор за създаване на Конституция за Европа 
Процедурата по ратифицирането на този договор още не е приключила, поради което 

той все още не е влязъл в сила. Проектът на Конституцията предвижда следните основни 
промени:  

Конституцията ще премахне стълбовата структура – към всички области от дейността 
на ЕС ще се отнасят аналогични процедури и инструменти (с няколко изключения).  

Първичното право като цяло, включително протоколите и Договорите за присъединя-
ване, ще бъдат обединени в един Договор, който ще бъде разделен на четири части: Консти-
туция (I), Харта на основните права на Съюза (II), Политики и функциониране на Съюза (III) 
и общи и заключителни разпоредби (IV).  

ЕС ще стане правен субект, те. ще може да сключва международни договори и да бъде 
страна в съда, да съди и да бъде съден, съответно да бъде член на международни организа-
ции.  
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Компетенциите на ЕС не са принципно разширени чрез Конституцията, но е направена 
тяхната прегледна категоризация на:  

 изключителни (правни актове издава само ЕС) – валутна политика, обща търгов-
ска политика, правила за защита на конкуренцията, необходими за функционира-
нето на вътрешния пазар на ЕС, митнически съюз;  

 споделени (държавите-членки издават правни актове само ако ЕС не използва 
своето право) – вътрешен пазар, земеделие, транспорт, енергетика, защита на пот-
ребителите, околна среда, изследвания, помощ за развитие и т.н.;  

 допълнителни, координационни и поддържащи действия (правните актове на 
ЕС не могат да налагат хармонизация на правните системи на държавите-членки) 
– индустрия, защита на човешкото здраве, образование и обучение, култура и 
спорт, защита на гражданите (нова област).  

Европейският съвет става една от институциите на ЕС (няма да изпълнява законода-
телни функции). Също така се предвижда създаване на поста председател на Европейският 
съвет, който ще се избира от Европейския съвет с квалифицирано мнозинство за срок от две 
и половина години с възможност за еднократно подновяване на мандата му.  

Броят на формациите на Съвета на министрите и тяхната насоченост могат да бъдат 
променяни с гласуване с квалифицирано мнозинство по решение на Европейския съвет. 
Председателството на Съвета, в конфигурации различни от Съвета по външни отношения, се 
поема от представителите на държавите-членки на ротационен принцип, съобразно условия-
та, определени чрез решение от Европейския съвет (действащ с квалифицирано мнозинство).  

Европейската комисия – първата комисия, която ще се назначи по реда на новата 
Конституция, ще се състои от по един представител на всяка държава-членка (в това число 
председателя на ЕК и министъра на външните работи на ЕС, който ще бъде и един от замес-
тник-председателите на ЕК). При следващия мандат броят на комисарите ще съответства на 
две трети от броя на държавите-членки, освен ако Европейският съвет с единодушие не реши 
друго.  

Броят на депутатите в Европейския парламент е определен на 750 за следващия пери-
од, при което за изборите през 2009 г. Европейският съвет единодушно определя състава на 
ЕП регресивно пропорционално на минималното представителство от шест места за отделна 
държава-членка (максималното представителство е от деветдесет и шест места). Правомощи-
ята на ЕП в някои области са значително засилени от Конституцията. В рамките на бюджет-
ните процедури се премахва делението на разходите на задължителни и незадължителни, с 
което ЕП получава възможност да взима решения с процедура, сходна със съвместното взе-
мане на решения, за целия бюджет, а не както в досегашната практика само за 50% от разхо-
дите (незадължителните разходи).  

Същевременно в Конституцията е включено създаването на многогодишна финансова 
рамка (перспектива). След влизането в сила на Конституцията първата финансова перспек-
тива ще бъде приета с единодушие, а следващите – с квалифицирано мнозинство.  

Всеки законодателен процес според Конституцията ще се реализира в рамките на една 
процедура (освен консултациите), и то във всички области на стълбовете, които приемат ме-
ханизмите за съвместно вземане на решения от Съвета (с квалифицирано мнозинство) и от 
Европейския парламент (с обикновено мнозинство). Процедурата ще се прилага по 80 въпро-
са от всички ключови политики. В рамките на процедурата са точно отделени три четения и 
помирителна процедура.  
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Конституцията определя следните видове вторични правни актове, при което никак-
ви други правни актове няма да бъдат приемани: Европейски закони, Европейски рамкови за-
кони, Европейски регламенти, Европейски решения, препоръки и становища. Посочени са 
институциите, които могат да приемат различните актове, и случаите, в които се приемат.  

За нуждите на гласуването с квалифицирано мнозинство в Европейския съвет и в 
Съвета на министрите Конституцията предлага преминаване към сложно мнозинство, което 
да включва 55% от гласовете на членовете на Съвета, представляващи поне 15 от държавите-
членки и 65% от населението на ЕС, за приемането на решение с квалифицирано мнозинство 
(определя се и блокиращо малцинство от поне четири държави-членки). За вземане на реше-
ние със суперквалифицирано мнозинство, т.е. за решенията, вземани не по предложение на 
ЕК (и на министъра на външните работи на Съюза), е необходимо мнозинство от 72% от 
държавите-членки и 65 % от населението на Съюза.  

Областта на Общата външна политика и политика на сигурност е подсилена от 
Конституцията за Европа от съпровождащите договорености и разширена особено в следни-
те сфери:  

 разширяване на обхвата на задачите, в които ЕС може да се ангажира, с въвежда-
не на клауза за солидарност в случай на нападение или природна катастрофа; 

 въвеждане на правна основа за създаване на Европейска агенция за отбрана – 
предпоставка за постепенно създаване на обща отбрана на ЕС. Докато се създаде 
такава, в рамките на ЕС за тази цел може да бъде приложено засиленото сътруд-
ничество. 

Въведен е постът на министър на външните работи на Съюза – въз основа кадровото 
сливане на две поста – на комисаря за външни отношения и на върховния представител за 
Общата външна политика и политика на сигурност. За изпълнението на своите функции ми-
нистърът ще бъде подкрепен от Служба за външни операции, съставена от дипломати от 
държавите-членки, ЕК и Съвета.  

В пространството на свобода, сигурност и правосъдие Конституцията въвежда гла-
суване с квалифицирано мнозинство с изключение в областта на съдебното сътрудничество 
по наказателни въпроси. В тази област са оставени специални механизми, като Съветът ре-
шава единодушно, и предложенията на законодателни актове могат да бъдат инициирани ос-
вен от ЕК и от държавите-членки. В тази област по-нататък се очакват само консултации с 
ЕП.  

В Конституцията е пряко включена Хартата за правата в Европейския съюз, която 
бе оповестена във връзка с Договора от Ница.  

Конституцията също предполага въвеждането на т.нар. клауза за прехвърляне, на чиято 
основа Европейският съвет, гласувайки единодушно, би могъл да прехвърли една област от 
гласуването с пълно единодушие към квалифицираното мнозинство, съответно от нестандар-
тни към стандартни (законодателни) процедури за вземане на решения.  

Част от Конституцията е и новият механизъм за излизане от Европейския съюз. 
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Източници и принципи на правото на Европейския съюз 

Първичните източници на правото са Учредителните договори, петте последователни 
Договора за присъединяване към ЕС и други документи. Към договорите се прибавят и Дек-
ларациите, приети от Съвета на ЕС като цяло или от държавите-членки. Декларациите не са 
правно обвързващи, но въз основа на решенията на Съда на ЕО имат значение за тълкуването 
на правото.  

Вторичните източници на правото включват законодателството, създадено от институ-
циите на ЕС въз основа на правомощията, които са им дадени в рамките на първичното пра-
во.  

Към източниците на правото принадлежат и международните договори с трети страни 
или общите принципи на общностното право.  

Задължителните от правна гледна точка документи, одобрени от органите на Европейс-
ките общности, съставляват правото на Европейските общности или правото на общности-
те. По-широката концепция от правото на ЕС е acquis communautaire. То включва освен пра-
вото на ЕС и общата стратегия и политика във втория и третия стълбове.  

Към основните принципи на правото на ЕС спадат: (1) принципът на върховенство на 
правото на EC (Primacy of EC Law) над националното право и (2) прякото действие на право-
то на EC (Direct Effect). Последният се опира преди всичко на това, че някои правни действия 
на ЕС (например регламентите и решенията) създават пряко определени права и задължения 
спрямо физически и юридически лица.  

Съветът има най-важните законодателни правомощия. В областите, в които се прилага 
процедурата по съвместно вземане на решения, законодателните правомощия се извършват 
съвместно от Съвета и ЕП. Съветът често делегира вземането на мерки по прилагане на зако-
нодателството на ЕК.  

Институциите на Общността могат да приемат вторични правни действия (актове) в 
първия стълб на ЕС. Те обаче нямат това правомощие във втория и третия стълб, където се 
използват специфични инструменти, произтичащи от класическото международно публично 
право.  

Договорите дефинират следните вторични правни актове1: 

Регламентите (Regulations) са всеобщо задължителни във всички свои части и се при-
лагат пряко във всички държави-членки. Не се изискват никакви други законодателни дейст-
вия за включването им в правната система.  

Директивите (Directives) са задължителни, когато става въпрос за резултат, който 
трябва да бъде постигнат за всяка страна, за която са определени. Изборът на средства за 
транспониране в националната правна система е задължение на държавите-членки.  

Решенията (Decisions) са задължителни във всички свои части, но само за тези, за кои-
то са взети, независимо дали за държави-членки или за физически и юридически лица.  

                                                 
1 С Договора за Конституция за Европа се предвижда промяна на тези имена. 
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Препоръките и мненията (Recommendations u Opinions, на френски recommandations u 
avis) не са правно задължителни; включват становищата на ЕК или на Съвета.  

В Съвета все повече се прилага практиката на приемане на т.нар. меко право (Soft 
Law), те. документи, чиято форма не произхожда от Договорите. Най-често става въпрос за 
резолюции или заключения на Съвета. Приемането на документи, които нямат формално от-
ражение в Договорите, се предполага да става с консенсус. Според формулировката на Съда 
на ЕО тези документи не са правно задължителни, но имат значение за тълкуването на пра-
вото.  

Правна основа 
Всеки правен инструмент, приет от Съвета, ЕП или ЕК, трябва да се опира на правна 

основа или основи (определени в Договорите). При липсата на такава правна основа остава 
правната компетентност на държавите-членки. Като правна основа може да се използва и 
т.нар. клауза за гъвкавостта (Flexibility Clause). Когато Съветът констатира необходимост 
от предприемането на законодателни мерки, за да бъде достигната някоя от целите на Евро-
пейската общност в областта на вътрешния пазар, и Договорите не предвиждат такава правна 
основа, може да бъде използвана клаузата за гъвкавостта. Съветът решава сам дали тя да бъ-
де използвана въз основа на предложение от ЕК и след консултация с ЕП.  

Въпросът за правната основа е често предмет на дискусии, не на последно място заради 
това, че нейният избор в дадена област може да бъде използван като средство за политически 
контрол, тъй като правната основа определя процедурите по вземане на решения и начина на 
гласуване в Съвета (единодушно или с квалифицирано мнозинство). Когато се използва 
грешна правна основа, Съдът на ЕО може да определи приетия документ за невалиден.  

Обща информация за Съвета на Европейския съюз 

Съветът е наименование на институцията, състояща се от представител на всяка държа-
ва-членка на ниво министри. До 2002 г. той се нарича Съвет на министрите. По време на за-
седание на Съвета министрите могат да бъдат представяни от своите заместници, посланика 
при Постоянното представителство към ЕС в Брюксел или негов заместник, с изключение на 
председателстващия министър, който не може да бъде заместван. При гласуването министър 
от една страна може да замести министър от друга. При обсъжданията на Съвета участва ЕК, 
която може да се включи в тях, но не гласува.  

Правомощия и задачи 
Съветът е законодателен орган във всичките три стълба на ЕС; законодателният процес 

се извършва в зависимост от процедурите съвместно с ЕП.  

Съветът координира главните насоки на икономическата политика на страните. 

Съветът сключва международни споразумения с други държави или международни ор-
ганизации от името на ЕС.  

Съветът споделя с ЕП бюджетните правомощия и приема бюджета на ЕС.  

Съветът взема необходимите решения, свързани с Общата външна политика и полити-
ката на сигурност на основата на препоръки от Европейския съвет.  

Съветът координира дейностите на държавите-членки и приема мерки в областта на 
правосъдието и вътрешния ред.  
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Състави на Съвета 
Макар Съветът да е единен орган, той заседава в девет различни състава2. Решенията са 

с еднаква правна сила, без разлика в кой състав е прието решението. Деветте състава са както 
следва:  

1. Съвет за общи въпроси и външни отношения (използва се съкращението от ан-
глийски GAERC; на български СОВВО), който обхваща европейската политика на сигурност 
и отбрана; сътрудничеството в областта на развитието и външната търговия). В този формат 
Съветът заседава всеки месец. Фактически Съветът е разделен на две части, като в дневния 
ред на едно заседание не могат да бъдат смесвани въпросите от компетенциите на двете от-
делни части (т.е. Съветът се занимава или само с общи въпроси, или само с външна полити-
ка).  

Общи въпроси Външна политика на Съвета на ЕС 

Подготовка и последващи действия (follow up), свър-
зани със заседанията на Европейския съвет, включи-
телно координиране на политики, институционални и 
административни въпроси, както и хоризонтални 
въпроси, които засягат няколко политики на Съюза, 
въпроси, възложени от Европейския съвет във връзка 
с правилата за Икономическия и паричен съюз. 

Външната политика на Съюза като цяло, а по-конкретно 
Общата външна политика и политика на сигурност, Ев-
ропейската политика на сигурност и отбрана, външната 
търговия, сътрудничеството в областта на развитието и 
хуманитарната помощ.  

По предложение на Председателството СОВВО подготвя проект на дневен ред (с обяс-
нителни бележки) най-малко четири седмици преди заседанието на Европейския съвет и 
провежда в навечерието му финално подготвително заседание за одобряване на дневния ред. 
Материалите за Европейския съвет, подготвени от другите формати на Съвета, се изпращат 
за заседание на СОВВО най-малко две седмици преди заседанието на Европейския съвет. Не 
се разрешава провеждането на заседания в други формати на Съвета или на подготвителния 
комитет между финалното подготвително заседание и заседанието на Европейски съвет ос-
вен при изключителни обстоятелства. Практическата подготовка на последното се осъщест-
вява от Председателството в тясно сътрудничество с Генералния секретариат на Съвета по 
правила, приети от Европейския съвет.  

2. Съветът за икономически и финансови въпроси, включително бюджет (изпол-
зва се съкращението ЕКОФИН), заседава всеки месец. Решенията се вземат с квалифицирано 
мнозинство в процедура на консултиране или съвместно вземане на решения с ЕП, с изклю-
чение на фискалните въпроси, които се решават с единодушие. Когато ЕКОФИН се занимава 
с въпроси, свързани с еврото и Икономическия и паричен съюз, представителите на държа-
вите, чиято валута не е еврото, не участват в гласуването. Като неформално звено съществу-
ва и т.нар. Еврогрупа, включваща държавите-членки на Еврозоната, която заседава в деня 
преди заседанието на ЕКОФИН и се занимава с въпроси, свързани с Икономическия и пари-
чен съюз.  

3. Съветът за правосъдие и вътрешен ред, включително защита на гражданите 
(използва се съкращението от английски език JHA), заседава веднъж на всеки два месеца. 
Решенията се вземат единодушно при процедура на консултиране с ЕП, с някои изключения 
(визови въпроси и съдебно сътрудничество по граждански въпроси), при които решенията се 
вземат с квалифицирано мнозинство при процедури на консултиране или съвместно вземане 
на решения с ЕП. Обединеното кралство, Ирландия и Дания не гласуват при решаване на 
въпроси, свързани с Шенгенското споразумение.  

                                                 
2 Деветте състава на Съвета са определени въз основа на решение на Европейския съвет, взето в Севиля през 2002 г. 
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4. Съветът за заетост, социална политика, здравни и потребителски въпроси, 
включително равни възможности, заседава приблизително 4 пъти годишно. Решенията се 
вземат с квалифицирано мнозинство при процедура на съвместно вземане на решение с изк-
лючение на въпросите, свързани със социално осигуряване, за които се изисква единодушие.  

5. Съветът за конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия, включително 
туризъм, и изследвания) заседава 5-6 пъти годишно. В зависимост от разглежданата тема 
присъстват министрите по европейските въпроси, министрите на индустрията или на изслед-
ванията и т.н. Има хоризонтална роля за осигуряване на единен подход за увеличаване на 
конкурентно способността и растежа в Съюза. Решенията се вземат с квалифицирано мно-
зинство, най-вече в процедура на съвместно вземане на решения с ЕП.  

6. Съветът за транспорт, телекомуникации и енергетика заседава веднъж на два 
месеца. В областта на транспорта Съветът приема решения с квалифицирано мнозинство в 
процедура на съвместно вземане на решения с ЕП. По въпроси, които могат сериозно да за-
сегнат стандарта на живот и нивото на заетостта в определени райони и да окажат сериозно 
влияние върху транспортните съоръжения, Съветът гласува единодушно при процедура на 
консултиране с ЕП.  

7. Съветът за земеделие и рибарство заседава всеки месец. Решенията се вземат с 
квалифицирано мнозинство при процедура на консултиране (земеделие и рибарство) и съв-
местно вземане на решения с ЕП (безопасност на храните).  

8. Съветът за околна среда заседава четири пъти годишно. Решенията се вземат с 
квалифицирано мнозинство при процедура на съвместно вземане на решения с ЕП.  

9. Съветът за образование, младеж и култура, включително аудиовизия, заседава 
3-4 пъти годишно. Решенията се вземат с квалифицирано мнозинство (с изключение на кул-
турните въпроси – с единодушие) и при съвместно вземане на решения с ЕП.  

Всяка държава-членка определя начина, по който ще се представлява в Съвета, като 
според дневния ред в един и същи състав на Съвета могат да участват няколко различни ми-
нистри (например на културата, на образованието, на младежта и спорта). В различните си 
състави Съветът заседава около 80-90 пъти годишно.  

Председателство 

Управлението на Съвета се осъществява от Председателство. То се сменя на ротацио-
нен принцип на шест месеца (т.нар. ротационно Председателство). Редът на поемане на 
Председателството се определя от Съвета с единодушие.  

През месец декември 2004 г. държавите-членки на ЕС постигнаха компромис относно 
графика на Председателствата за периода 2007-2020 г. Планира се бъдещите Председателст-
ва да действат в рамките на групи от три държави, както е предвидено в Конституцията, като 
по неписано правило всяка група се състои от голяма държава, малка държава и поне една от 
новите държави-членки. България също е включена в графика, като се предвижда българско-
то Председателство да бъде през втората половина на 2018 г. в група заедно с Обединеното 
кралство и Естония.  
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Списък на бъдещите Председателства на Европейския съюз 

Държава Период 

Германия Януари – Юни 2007 г.  
Португалия Юли – Декември 2007 г.  
Словения Януари – Юни 2008 г.  
Франция Юли – Декември 2008 г.  
Чешка република Януари – Юни 2009 г.  
Швеция Юли – Декември 2009 г.  
Испания Януари – Юни 2010 г.  
Белгия Юли – Декември 2010 г.  
Унгария Януари – Юни 2011 г.  
Полша Юли – Декември 2011 г.  
Дания Януари – Юни 2012 г.  
Кипър Юли – Декември 2012 г.  
Ирландия Януари – Юни 2013 г. 
Литва Юли – Декември 2013 г.  
Гърция Януари – Юни 2014 г.  
Италия Юли – Декември 2014 г.  
Латвия Януари – Юни 2015 г.  
Люксембург Юли – Декември 2015 г.  
Нидерландия Януари – Юни 2016 г.  
Словашка република Юли – Декември 2016 г.  
Малта Януари – Юни 2017 г.  
Обединеното кралство Юли – Декември 2017 г.  
Естония Януари – Юни 2018 г.  
България Юли – Декември 2018 г.  
Австрия Януари – Юни 2019 г.  
Румъния Юли – Декември 2019 г.  
Финландия Януари – Юни 2020 г. 

Председателството определя дневния ред за даден период; свиква и ръководи заседани-
ята на Съвета на всички нива; подготвя компромисни решения, съответно осигурява дългос-
рочната последователност и продължителност на вземането на решения от Съвета. Предсе-
дателството замества Съвета във взаимоотношенията с ЕП и същевременно представлява 
Съвета във въпросите от Общата външна политика и политиката на сигурност, особено в 
рамките на политическия диалог с трети страни.  

Администрация на Съвета 
Съветът се подпомага от Генерален секретариат, ръководен от генерален секретар (той 

е и върховен представител за Общата външна политика и политика на сигурност, понастоя-
щем г-н Хавиер Солана), който се подпомага от заместник-генерален секретар, отговорен за 
работата на Генералния секретариат (понастоящем г-н Пиер де Боасио). Двамата се избират 
от Съвета с квалифицирано мнозинство. Генералният секретариат подпомага Съвета за на-
мирането на решения, като отговорността и ръководството на процеса са на Председателст-
вото. Секретариатът подпомага Съвета по въпросите на Общата външна политика и политика 
на сигурност, включително за координацията на дейността на Специалните представители. 
Ако е необходимо, генералният секретар може да поиска от Председателството да свика да-
ден комитет или работна група или да включи определена точка в дневния ред за тяхно засе-
дание, в частност във връзка с въпроси по Общата външна политика и политика на сигур-
ност. Ако бъде определен, генералният секретар изпълнява функциите на депозитар по акто-
ве за ратифициране, приемане или одобряване на споразумения. Пред Европейския парла-
мент Съветът може да бъде представляван от Председателството, следващото Председателс-
тво, генералния секретар или специално определен служител, а може да се представи и пис-
мено изявление. Кореспонденцията се изпраща до Председателството на Съвета.  
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Генерален секретариат 
Генералният секретариат наброява около 2 550 служители, разпределени в кабинета на 

генералния секретар и неговия заместник, Правната служба и Генералните дирекции за от-
делните сфери на дейност. Около 250 са служителите в специализираната администрация 
(service traitant), съответно правната служба (service juridique), и около 90 служители по въп-
росите на отбраната. Останалите служители са преди всичко устни и писмени преводачи.  

Секретариатът на Съвета осигурява приемствеността в работата му и е институционал-
ната памет на ЕС. Към основните задачи на Секретариата спадат сътрудничеството с Пред-
седателството при подготовката на заседанията на Европейския съвет, Съвета, Комитета на 
постоянните представители (КОРЕПЕР) и работните групи. Секретариатът асистира Предсе-
дателството при подготовката на компромисни предложения, свързани със съдържанието и 
формулировката (включително при изготвяне на проекта на Заключения на Председателст-
вото). Той подготвя основно всички заседания на Съвета и съставя протоколите от съответ-
ното заседание. Осигурява синхронен превод по време на заседанието и превод на всички 
необходими документи. Представителите на всички специализирани Генерални дирекции и 
на Правната служба на Съвета участват в заседанията на работните групи Античи (Antici), 
Мертенс (Mertens), на КОРЕПЕР, на помирителните комитети и в заседанията на Съвета.  

Секретариатът на Съвета се намира в Брюксел и отчасти в Люксембург (някои адми-
нистративни единици).  

Роля на правните служби и на юрист-лингвистите 
Част от ЕК и от Секретариата на Съвета са съответните правни служби, които имат за 

задача да дават правни съвети на дадените институции и да ги представят пред Съда на ЕО.  

Правната служба може да поднесе коментарите си под различна форма. Може да бъде 
даден спонтанен съвет въз основа на запитване, например в течение на срещите на работните 
групи, устно изявление, което изисква определена подготовка, и писмени становища (avis du 
service juridique), чието изготвяне отнема 1-2 седмици. Не е изключение правните служби на 
двете институции да не се споразумеят относно правните си оценки.  

Начело на Правната служба на Съвета стои генерален директор (в момента Жан Клод 
Пири). Правните услуги се оказват на Съвета като цяло, никога на отделна държава-членка. 
В практиката Правната служба също помага на Председателството, например при изработва-
не на проект на компромисни текстове.  

Юрист-лингвистите са разделени на групи по езици (20 групи) с определен брой юрис-
ти за всеки език. Тяхната работа се състои в окончателна оценка на правните инструменти на 
всички официални езици на ЕС. Държавите-членки са включени в този процес чрез обсъжда-
ния с юрист-лингвистите на Съвета. В рамките на тези дискусии държавите-членки могат да 
представят своите възражения към превода на документите.  

Програма за работа и дневен ред 
Седем месеца преди започване на своя мандат след консултации с предшестващото и 

следващото Председателство Председателството обявява датите, на които предвижда заседа-
ния на Съвета. Заседанията са в Брюксел, освен през април, юни и октомври, когато се про-
веждат в Люксембург. При извънредни обстоятелства Съветът или КОРЕПЕР могат да прие-
мат решение те да се провеждат на друго място.  
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СОВВО предлага на Европейския съвет за приемане многогодишна стратегическа 
програма за идващите три години, която се базира на общо предложение на Председателст-
вата през този период, консултирано и с ЕК.  

Въз основа на тази многогодишна стратегическа програма след съответни консултации 
двете Председателства за следващата година изготвят общ проект на годишна оперативна 
програма. Програмата се представя пред СОВВО всяка година през м. декември и съобразно 
проведените обсъждания и, отчитайки становището на ЕК, се финализира от двете Председа-
телства.  

Всяко предстоящо Председателство изготвя индикативна (условна) програма за заседа-
нията на Съвета за шестте месеца, в която се посочва законодателната работа и оперативната 
работа, които се предвиждат. Индикативната програма е съобразена с годишната оперативна 
програма, консултира се с ЕК и се финализира най-късно една седмица преди започването на 
Председателството. В същия срок следващото Председателство също изготвя подобна прог-
рама. Предвидените по индикативната програма заседания, които вече не са нужни, не се 
провеждат, а могат да се организират и заседания, които не са заложени в нея.  

Председателството изготвя проект (условен) на дневен ред съобразно годишната прог-
рама на Съвета, който се изпраща на членовете на Съвета и на ЕК най-малко 14 дни преди 
заседанието. По определени въпроси този срок е 21 дни, а за извънредни заседания, свързани 
с ОВППС, този срок не се прилага. Проектът на дневен ред включва точки, за които в Гене-
ралния секретариат на Съвета е получено искане за включването им (както и съответната до-
кументация) най-малко 16 дни преди заседанието. Със звездичка се отбелязват точките, по 
които Председателството, член на Съвета или ЕК може да поиска гласуване. В проекта на 
дневен ред не се включват като точки актове или общи позиции по законодателни предложе-
ния, за които не е изтекъл шестседмичния срок за съгласуване с националните парламенти3. 
По изключение при спешност Съветът с единодушно гласуване може да не спази този срок. 
В проекта на дневен ред могат да се включват само точки, материалите по които са изпрате-
ни на членовете на Съвета и на Комисията най-късно на датата, на която се изпраща самият 
проект на дневен ред. Ако до края на седмицата, предшестваща седмицата преди Съвета (т.е. 
две седмици преди Съвета), Комитетът на постоянните представители (КОРЕПЕР) не е прик-
лючил разглеждането на законодателните точки, Председателството оттегля въпросните точ-
ки от дневния ред (освен при извънредни обстоятелства). Проектът на (условен) дневен ред 
се разделя на част „А" и част „Б". В първата се включват точки, по които е възможно прие-
мане на решение от Съвета без дискусии, което обаче не изключва възможността член на Съ-
вета или ЕК да изрази мнение по време на одобряването на точките или да включи изявление 
в Протокола от заседанието (по този начин държавата-членка не пречи на вземането на ре-
шение, но заема принципно становище). Тъй като споразумението е било постигнато вече на 
по-ниско ниво (въпреки това винаги се изисква официалното им одобрение от Съвета), точ-
ките „А" са приемат ан блок и могат да се приемат от всяка формация на Съвета (независимо 
от разглежданата материя). Точките „Б" изискват по-нататъшно обсъждане в Съвета. Т.нар. 
фалшиви точки „Е" са въпроси, които са били включени в точки „Б", въпреки че по тях е 
постигнато съгласие. Причината за това може да бъде фактът, че някоя държава-членка може 
да иска да направи изявление към точката или става въпрос за точка с голямо политическо 

                                                 
3 Съгласно Протокола за ролята на националните парламенти към Договора от Амстердам всички консултативни до-

кументи на ЕК (зелени и бели книги и комуникации), годишните законодателни програми и всички други стратегически и 
законодателни планови документи, които се изпращат на ЕП и на Съвета, трябва да се изпращат и до националните парла-
менти. Когато се изпращат на ЕП и на Съвета, всички законодателни предложения също трябва да се изпращат и на нацио-
налните парламенти. Съветът изпраща дневния ред и протоколите от своите заседания на правителствата на страните-
членки и на националните парламенти. 
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значение. Проектът на дневен ред се приема от Съвета в началото на всяко негово заседание. 
Включването на точки извън проекта е възможно при единодушно гласуване и при условие, 
че са спазени процедурните правила на Договорите за ЕО и ЕС. Като общо правило точка 
„А" се оттегля от дневния ред, ако позиция по нея може да доведе до дискусии или ако член 
на Съвета или ЕК поиска.  

Точка „Други" в дневния ред 
Дневният ред на Съвета винаги свършва с точка „Други" (Any Other Business), където 

държавите-членки могат да поставят въпроси. По-подходящо е те да бъдат внасяни (задъл-
жително с придружаващ обяснителен документ) предварително на КОРЕПЕР, който пред-
хожда заседанието на Съвета. Само в изключителни и много спешни случаи въпросите за 
разглеждане могат да бъдат внесени в „Други" при започване на заседанието на Съвета. Спо-
ред обичайно приетото въпросът в част „Други" не би трябвало да води до дебат по съдър-
жанието и в никакъв случай не може да завърши с решение. „Други" се използва на първо 
място, за да се насочи вниманието към проблеми, по които в близко бъдеще трябва да бъде 
взето решение, или за посочване на въпроси, спадащи към компетенциите на ЕК с цел да се 
заяви подкрепа за ЕК или да се насърчи инициативата й.  

Терминология на дневния ред  
 Приемане (Adoption) 

Съветът приема законодателен инструмент или обща позиция. Терминът приемане се 
използва за текстове с правно задължителни правила, които са били разгледани и одобрени 
от юрист-лингвисти. Терминът е също обичаен за точките „А".  

 Обща позиция (Common Position, position commune) 

Общата позиция се отнася към въпросите, които спадат към процедурата по съвместно 
вземане на решения, и представлява становището на Съвета по отношение на предложение, 
който е резултат от първо четене в ЕП.  

 Политическо споразумение (Political Agreement, accord politique) 
Политическото споразумение се използва за означаване на одобрения текст преди него-

вото предлагане за юридическо-лингвистична оценка.  

 Общ подход (General Approach, orientation générale) 

Общият подход се отнася към вземане на становище от Съвета по правно предложение, 
чието обсъждане до момента не е отговорило на изискванията на дадената процедура (най-
често преди предлагането на ЕП на първо четене в рамките на процедурата за съвместно взе-
мане на решения).  

 Резолюция на Съвета (Council Resolutions, Résolution du Conseil) 

Резолюцията може да се отнася например до изразяване на определено намерение в ня-
коя политика или до съвместна политическа позиция в дадена област. Резолюциите могат да 
бъдат предмет на обсъждане в работните групи и КОРЕПЕР. Резолюциите на Съвета се пуб-
ликуват и в Официален вестник на ЕС (серия С).  

 Заключения на Съвета (Council Conclusions, Conclusions du Conseil) 

Между резолюциите и заключенията не съществува ясна разлика. Заключенията на Съ-
вета могат например да съдържат апел към ЕК за създаване на ново законодателство. Същев-
ременно те могат да бъдат предмет на обсъждане в работните групи и в КОРЕПЕР. Заключе-
нията не се публикуват в Официален вестник.  
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 Съвместен подход (Common Approach, approche commune) 

Терминът означава приемане на споразумения за съвместен подход или стратегия в от-
ношенията с международни организации, в които членува не ЕС, а отделни държави-членки. 
Резултатът от дискусията за съвместен подход може да бъде и документ, който съдържа об-
щата позиция.  

 Ориентационни дебати (Orientation Debate, débat d'orientation) 

Ориентационните дебати могат да бъдат проведени по инициатива на Председателство-
то за получаване на първоначална информация за позицията на различните страни по някои 
въпроси с важно политическо значение.  

 Доклад за напредъка (Progress Report, rapport sur l’état) 

Терминът се отнася за документ, който отразява напредъка в определена област, често в 
сферата на действие на ЕК.  

Провеждане на заседанията 
Като правило заседанията са при закрити врата, но са определени доста изключения, 

включително за предаване на определени заседания по телевизията (например на обсъжда-
нията от СОВВО на годишната оперативна програма). Също така, когато Съветът разглежда 
законодателни актове4, резултатите от гласуванията и обясненията за гласуването на членове 
на Съвета трябва да бъдат публично достъпни, както и изявленията, включени в протокола, и 
текстовете в протокола, свързани с приемането на законодателни актове. Не са публични ре-
зултатите от гласуванията при дискусии, водещи до индикативни гласувания, или при прие-
мането на подготвителни актове.  

На заседанията освен членовете на Съвета присъства и ЕК (представена от ресорния 
комисар), както и Европейската централна банка в случаите, когато последната упражнява 
правото си на инициатива. От друга страна, Съветът може да реши да проведе обсъжданията 
без представители на двете институции. Членовете на Съвета и на ЕК могат да се придружа-
ват от официални лица, като Генералният секретариат предварително се информира за име-
ната и функциите им (може да се определи и максимален брой за делегациите).  

В Съвета се гласува по инициатива на Председателството. То е длъжно да инициира 
гласуване по искане от друг член на Съвета или от ЕК при условие, че мнозинството в Съве-
та вземе решение за това. Гласуването се осъществява по определен ред, като пръв гласува 
членът на Съвета, който следва Председателството (т.е. следващото Председателство). Всеки 
член на Съвета може да гласува от името най-много на един друг член. При гласуването се 
проверява кворумът, като е необходимо присъствието на мнозинството от членовете на Съ-
вета, които съгласно Договорите имат право на глас. В зависимост от разглеждания въпрос 
се гласува с единодушие (за външната политика, отбраната, сътрудничеството по въпроси, 
свързани с правосъдието и полицията, както и по данъчните въпроси), с квалифицирано 
мнозинство (232 от 321 гласа или 72,3%, 13 от 25 държави-членки и 62% от населението на 
Съюза при повечето решения за вътрешния пазар, икономическите въпроси и търговията) 
или с обикновено мнозинство (по процедурни решения). От 2007 г. квалифицираното мно-
зинство ще изисква 255 от 345 гласа или 73,9% от гласовете. По принцип се гласува само на 
заседания на Съвета, но по искане на Председателството може да се проведе индикативно 
(advisory) гласуване и на заседание на КОРЕПЕР или на работна група. Въздържането при 

                                                 
4 Правно задължителни актове — регламенти, директиви, рамкови решения и решения, с изключение на: вътрешни и 

административни мерки, бюджетни актове, актове, свързани с междуинституционални или международни отношения, както 
и необвързващи актове като заключения, препоръки и резолюции. 
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гласуване в Съвета има различно значение: при гласуване с обикновено или квалифицирано 
мнозинство то е равнозначно на „против", а при гласуване с единодушие въздържалата се 
държава-членка не спира приемането на акта. По спешни въпроси Съветът може да приема и 
актове по писмена процедура при условие, че Съветът или Комитетът на постоянните предс-
тавители (КОРЕПЕР) единодушно гласуват. При специални обстоятелства Председателство-
то също може да предложи използването на писмена процедура, при което писменото гласу-
ване може да се използва, ако всички членове на Съвета са съгласни с процедурата. В случаи, 
когато се разглеждат въпроси, които са повдигнати от ЕК, е необходимо и нейното съгласие. 
Генералният секретариат публикува всеки месец списък на актовете, които са приети по 
писмената процедура. По предложение на Председателството за прилагане на ОВППС може 
да се проведе и опростена писмена процедура чрез защитната комуникационна система 
COREU, при която предложението се счита за прието, ако не постъпят възражения в опреде-
лен срок.  

Отворен метод на координация (Open Method of Coordination) 

Отвореният метод на координация е важно средство за осигуряване на приемственост 
на координацията на политиките между държавите-членки. Въз основа на общите цели и на-
соки (в определени случаи с крайна дата) се очаква, че държавите-членки ще изпълнят уго-
ворените цели. Сравняването на резултатите се улеснява от т.нар. индикатори за сравнение, 
които подпомагат обмяната на опит и са инструмент за позитивен групов натиск. Методът на 
отворената координация се прилага в рамките на т.нар. Лисабонски процес, чието начало бе 
поставено от Европейския съвет по време на заседанието му в Лисабон през 2000 г. Съдър-
жанието на процеса е новата стратегическа цел за ЕС да стане „най-конкурентноспособната и 
най-динамична икономика, способна на продължителен растеж с повече и с по-добри работ-
ни места и с по-засилена социална кохезия". Лисабонската стратегия се опира на основни-
те стъпки и програми за преход към икономика и общество, базирани на знанието, въз основа 
на по-добрите технологии, информационното общество, проучвания и технологично разви-
тие, ускоряване на процеса на структурните реформи, насочени към по-висока конкурентос-
пособност, иновации, модернизация на социалния модел и прилагане на подходящи комби-
нации от макроикономически политики.  
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Разпределение на гласовете в Съвета на Европейския съюз (от 1.11.2004) 

След присъединяването България ще има 10 
гласа, а Румъния 14, като общият брой гласове 
става 345.  

Протокол 
Протокол се изготвя от всяко заседание, кой-

то, след като бъде одобрен, се подписва от гене-
ралния или заместник-генералния секретар, или от 
определен от тях заместник. Като общо правило 
протоколът за всяка точка посочва: 1) документи-
те, които са представени на Съвета; 2) взетото ре-
шение или заключенията, постигнати от Съвета; 3) 
изявленията, направени от Съвета или лицата, чи-
ето присъствие е поискано от член на Съвета или 
от ЕК. Протоколът се изготвя от Генералния сек-
ретариат в срок от 15 дни и се изпраща на Съвета 
или на Комитета на постоянните представители 
(КОРЕПЕР) за одобрение. Преди това одобрение 
всеки член на Съвета или ЕК може да поиска да 
бъдат добавени подробности по определена точка 
от дневния ред. Тези искания се отправят в 
КОРЕПЕР.  

Публикуване в Официален вестник (Official 
Journal) и нотификация 

На задължително публикуване е Официален 
вестник на ЕО подлежат всички законодателни 
актове, общи позиции (по член 251 и 252 от ДЕО), 
рамкови решения, решения и конвенции по член 
34 (2) от ДЕС, конвенции между държавите член-

ки (по член 293 от ДЕО), международни споразумения, препоръки, мнения. По единодушно 
решение на Съвета или КОРЕПЕР могат да бъдат публикувани и общи стратегии, съвместни 
действия (Joint Actions) и общи позиции по ОВППС. По решение на Съвета или КОРЕПЕР 
могат да се публикуват и други актове на Съвета. Когато не са публикувани в Официален 
вестник, генералният секретар, неговият заместник или определен от тях генерален директор 
нотифицират адресатите на следните актове: препоръки; общи стратегии, съвместни дейст-
вия (Joint Actions) и общи позиции по ОВППС, както и мерки по тяхното прилагане. Гене-
ралният секретар или упълномощен от него заместник изпращат на правителствата на дър-
жавите-членки и на ЕК автентични копия от директивите, решенията и препоръките на Съве-
та, публикуването на които не е задължително.  

Комитет на постоянните представители (КОРЕПЕР) и други комитети 
В своята работа Комитетът се ръководи от: 1) принципите на законност, субсидиарност, 

пропорционалност и представяне на мотиви за актовете; 2) правомощията на институциите 
на ЕС; 3) бюджетните правила; 4) устройствените правила, принципите на прозрачност и ка-
чество при подготовката на актовете.  

Държава-членка Брой гласове 

Белгия 12 
Чешка република 12 
Дания 7 
Естония 4 
Финландия 7 
Франция 29 
Ирландия 7 
Италия 29 
Кипър 4 
Литва 7 
Латвия 4 
Люксембург 4 
Унгария 12 
Малта 3 
Германия 29 
Нидерландия 13 
Полша 27 
Португалия 12 
Австрия 10 
Гърция 12 
Словашка република 7 
Словения 4 
Обединеното кралство 29 
Испания 27 
Швеция 10 

Общо 321 
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КОРЕПЕР отговаря за подготовката на работата на Съвета и за изпълнение на задачи, 
които са му възложени от Съвета. Всички точки от дневния ред за заседанията на Съвета се 
разглеждат предварително от КОРЕПЕР, освен ако не се реши обратното. При разглеждането 
на материалите от КОРЕПЕР се търси съгласие за представянето им пред Съвета за одобре-
ние, като на това ниво се осигурява адекватно представяне на досиетата (комплекта докумен-
ти и материали) на Съвета и, където е целесъобразно, се представят насоки, различни въз-
можности или се предлагат възможни решения. В случай на спешност Съветът единодушно 
може да реши да разгледа и реши определен въпрос, без той да е разгледан от КОРЕПЕР.  

В зависимост от дневния ред КОРЕПЕР заседава в два формата: 

 КОРЕПЕР II (на ниво постоянни представители – посланици) по общи въпроси и 
външни отношения, икономически и финансови въпроси, включително бюджетни 
въпроси, въпроси свързани с разширяването, с Общата външна политика и поли-
тика на сигурност (ОВППС) и с правосъдието и вътрешния ред (ПВР). КОРЕПЕР 
II заседава всяка седмица в сряда или четвъртък (освен през м. август).  

 КОРЕПЕР I (на ниво заместник-постоянни представители) за „техническите" 
формати на Съвета – конкурентност (вътрешен пазар, индустрия и изследвания); 
околна среда; транспорт, телекомуникации и енергетика; заетост, социална поли-
тика, здравни и потребителски въпроси; образование, младеж и култура; рибарст-
во и определени въпроси по земеделие, които не се разглеждат от Специалния ко-
митет за земеделие (SCA).  

КОРЕПЕР се председателства съответно от постоянния представител или от заместник-
постоянния представител на държавата-членка, която е председател на ЕС. Освен при изрич-
но решение на Съвета или КОРЕПЕР същото се отнася и за комитетите и работните групи. 
От друга страна, когато се провеждат подготвителни заседания за Съвета и когато въпросно-
то заседание на Съвета се провежда в определен състав, който заседава веднъж на всеки шест 
месеца, и въпросното заседание е през първата половина на този шестмесечен период, засе-
данията на комитетите (без КОРЕПЕР) и на работните групи се председателстват от предста-
вители на страната, която ще председателства съответното заседание на Съвета. Същото се 
отнася и при разглеждане на определен материал (досие), който по същество ще бъде рабо-
тен през шестте месеца на следващото Председателство, като подробностите се уреждат в 
споразумение за сътрудничество между двете Председателства. По аналогичен начин стои и 
въпросът с разглеждане на бюджета за определена финансова година, като Председателство-
то се поема от представител на държавата-членка, която ще поеме Председателството на ЕС 
през втората половина на годината преди въпросната финансова година. Последната форму-
лировка при съгласие от Председателството може да се прилага и при обсъждане на бюджет-
ните въпроси на заседания на Съвета. Няколко дена преди заседанието на КОРЕПЕР Предсе-
дателството приема проект на дневен ред.  

Заседанията на КОРЕПЕР I и II се подготвят съответно от Групата Мертенс и Групата 
Античи (в тях участват представители на постоянните представителства на държавите-
членки) обикновено на заседания в деня преди заседанието на КОРЕПЕР. На тях се обсъжда 
окончателният дневен ред, както и положението по точки „I" и „П". Последните са като точ-
ки „А" и „Б". Точки „I" се отнасят до въпроси, които по принцип не изискват обсъждане, тъй 
като е постигнато съгласие на ниво работна група, но се изисква формалното им одобрение. 
Точки „П" изискват обсъждане и, ако КОРЕПЕР постигне съгласие по подобна точка, тя се 
включва като точка „А" в дневния ред на Съвета.  
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КОРЕПЕР приема процедурни решения по въпроси, които са били включени в проекта 
на дневен ред поне три работни дни преди заседанието, като с единодушно решение на ко-
митета въпросният срок може да не бъде спазен. Възможните процедурни решения са:  

1) решения за провеждане на заседание на Съвета на място, различно от Брюксел и 
Люксембург;  

2) разрешение за представяне на копие или извлечение от документ, приет от Съве-
та, при съдебни спорове;  

3) решения за провеждане на публични дебати; 

4) решения за публичност на резултатите от гласуването, когато това не е изрично 
предвидено;  

5) решения за прилагане на писмената процедура; 

6) одобряване или изменение на Протокола от заседание на Съвета; 

7) решения за публикуване или не в Официален вестник; 

8) решения за извършване на консултации с институции или организации; 

9) решения за определяне или удължаване срока за консултации с институции или 
организации;  

10) решения за удължаване на сроковете по чл. 251(7) от ДЕО; 

11) одобряване текста на писмо, което ще се изпраща на институция или организация. 

Ако член на Съвета смята, че даден проект за процедурно решение на КОРЕПЕР пре-
дизвиква въпроси по същество, проектът за решение се представя в Съвета.  

На същото ниво като КОРЕПЕР функционират и други комитети. Съгласно Договорите 
са създадени няколко специални комитета за координиране дейностите на Съвета в конкрет-
ни области, но без да отнемат специалната подготвителна роля на КОРЕПЕР.  

Икономическият и финансов комитет подготвя икономическите и финансови въпро-
си за ЕКОФИН и се отчита директно пред министрите по тези въпроси.  

Комитетът „Член 133" (т. нар. Комитет 133) е създаден в областта на общата търгов-
ска политика. При упълномощаване от Съвета Комисията, след консултация с този комитет, 
провежда преговори за сключване на споразумение между Общността и една или няколко 
държави, или международни организации в рамките на общата търговска политика.  

Политическият комитет (Political and Security Committee) наблюдава международната 
обстановка в областите, включени във втория стълб, ОВППС, подпомага изготвянето на по-
литика и наблюдава спазването й.  

Създаден с член 36 от Договора за Европейския съюз, Координиращият комитет за 
полицейско и съдебно сътрудничество (т.нар. Комитет по член 36) дава становища на Съ-
вета и съдейства за подготовката на вземане на решения в областта на полицейското и съ-
дебно сътрудничество.  

Специалният комитет за земеделие (CSA или SCA) подготвя въпросите, с които се 
занимава Съветът по земеделие и рибарство (в частта селско стопанство). Ето защо комите-
тът играе същата роля за много технически сфери от областта на селското стопанство, каква-
то играе КОРЕПЕР за други области. Поради тази причина точките, които разглежда този 
комитет, са включени директно в дневния ред на Съвета по земеделие и рибарство.  
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Работни групи и комитети към Съвета (Council Preparatory Bodies) 

След изготвянето на съответното предложение Европейската комисия го внася в Гене-
ралния секретариат на Съвета, който го препраща на държавите-членки и го публикува на 
своята интернет страница. Същевременно Председателството решава в коя от над 250-те ра-
ботни групи и комитети към Съвета да бъде разгледан съответният въпрос, преди да бъде 
внесен в КОРЕПЕР. Работните групи се състоят от представители на държавите-членки, 
обикновено от съответното постоянно представителство в Брюксел (например в около 75% 
от случаите участват служителите в Постоянното представителство на Германия в Брюксел, 
която е една от страните с най-големи постоянни представителства, а в 25% от случаите екс-
перти, изпратени от Берлин).  

Работата в работните групи зависи в голяма степен от естеството на дейността и прави-
лата на групата. Някои групи заседават на определени интервали, други само при нужда. На 
заседание, на което за пръв път се обсъжда определен въпрос, се кани и вносителят на пред-
ложението (обикновено Комисията), а в обсъждането, освен представителите на държавите-
членки, участват и представители на Комисията. Заключенията от дискусията служат за ос-
нова на доклада от заседанието, който се изготвя от Генералния секретариат на Съвета.  

Комитетите и работните групи могат да се създават от или със съгласието на КОРЕПЕР 
с цел да се извърши определена подготвителна работа или проучвания. Само комитетите и 
работните групи, включени в специален списък от Генералния секретариат, могат да заседа-
ват като подготвителни органи за Съвета. Различните, но тясно свързани експертни сектори, 
са представени в подгрупи на работната група. Нови и важни технически въпроси се насоч-
ват като подгрупа към компетенциите на съществуващи работни групи, а в по-редки случаи 
се създават нови постоянни или ad hoc работни групи. Наличието на подгрупи не означава, 
че работната група се ограничава само в тяхната дейност, като посочването на подгрупите се 
решава от Председателството от практически съображения. Ad hoc работните групи се закри-
ват при изпълнение на мандата си. Работните групи се свикват само когато обективните сро-
кове го изискват и съществува съществен дневен ред. Председателството се въздържа от 
свикване на работни групи с дневен ред за половин ден и е отговорно за наличието на същес-
твен целодневен дневен ред за заседанията освен при случаите на спешност.  

Ефективно провеждане на дискусията 
Председателството е отговорно за прилагането на Устройствения правилник на Съвета 

(Rules of Procedure), както и за спазване на правилата за методите на работа в Съвета след 
разширяването на ЕС.  

За да осигури правилното протичане на дискусиите, Председателството може да предп-
риеме съответните мерки за оптимално използване на ограниченото време в рамките на засе-
данията. Въпросните мерки са свързани с:  

1) ограничаване броя на представителите на съответна делегация в залата при об-
съждане на определена точка и решение дали да се разреши отварянето на допъл-
нителна стая (Overflow Room);  

2) определяне реда, по който ще се разглеждат точките, и определяне времето за 
дискутиране по тях;  

3) организиране на времето, отделено за дискусии по определен въпрос, чрез огра-
ничаване на времето за изказване на участниците и определяне на реда (последо-
вателността), в която може да се взема думата;  



 34 

4) изискване от делегациите да представят в писмен вид техните предложения за 
промени на дискутирани текстове до определена дата, придружени от кратко 
обяснение, ако е необходимо;  

5) изискване от делегациите, които имат идентични или сходни позиции по опреде-
лена точка, текст или част от текст, да изберат само един представител, който да 
изрази общата им позиция, или тя да бъде изразена в писмен вид преди заседание-
то.  

Председателството се подпомага (и замества, когато е необходимо) от представителите 
на държавата-членка, която ще поеме следващото Председателство.  

Председателството организира заседанията на комитетите и работните групи така, че 
техните доклади да са достъпни преди заседанията на КОРЕПЕР, на които ще се разглеждат, 
за да могат да се изпратят своевременно на делегациите. Освен при спешност, Председателс-
твото отлага разглеждането на проекти на законодателни актове, по които съответният коми-
тет или работна група не е приключил дискусиите си поне пет работни дни преди заседание-
то на КОРЕПЕР.  

Специалните правила за методите на работа в Съвета след разширяването на ЕС 
включват следното:   

 Подготовка на заседанията: 
1) Председателството осигурява даден материал да се представя пред КОРЕПЕР от 

работна група или комитет, само когато има разумни възможности за напредък 
или за изясняване на позициите, постигнати на това ниво. И обратното – материа-
ли могат да бъдат изпращани повторно на работна група или комитет, само когато 
е необходимо, и при всяко положение само за разрешаване на добре дефинирани 
въпроси.  

2) Председателството предприема мерки за напредъка на работата между заседания-
та. То например може, при съгласието на работната група или комитет, да проведе 
по ефективен начин консултации по специфични проблеми с цел да се представят 
пред работната група или комитет възможни решения на проблема. Също така 
може да провежда писмени консултации, като изисква делегациите да отговарят 
на предложенията в писмена форма преди следващото заседание.  

3) Когато е целесъобразно, делегациите излагат позициите си, които смятат да отс-
тояват на предстоящото заседание, в писмена форма преди заседанието. Когато 
това включва предложения за промяна на текст, делегациите предлагат конкретни 
текстове. Когато това е възможно, писмените позиции на делегации, които имат 
идентични позиции, се подават съвместно.  

4) КОРЕПЕР избягва да разглежда въпроси, които са разгледани в подготовката за 
неговото заседание. Това се отнася в частност до точки „I", до информация за ор-
ганизацията и реда на работа, както и до дневния ред и организация на предстоя-
що заседание на Съвета. Когато е възможно, делегациите повдигат „други" въпро-
си при подготовката на КОРЕПЕР, а не на самото заседание на Комитета.  

5) При подготовката на заседание на КОРЕПЕР Председателството представя на де-
легациите възможно най-рано необходимата информация, включително информа-
ция за това какво Председателството очаква да постигне от дискусиите по всяка 
отделна точка. И обратното – Председателството насърчава делегациите да об-
съждат помежду си позициите, които те възнамеряват да защитават на заседание-
то на КОРЕПЕР. В този контекст Председателството финализира дневния ред на 
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КОРЕПЕР, като може, когато обстоятелствата го налагат, да свиква по-често гру-
пите, които подготвят заседанието на КОРЕПЕР.  

 Провеждане на заседанията: 
6) В дневния ред на Съвета не се включват точки единствено с цел представяне от 

Комисията или от член на Съвета, освен ако се дебатира по планирани нови (го-
леми) инициативи.  

7) Председателството се въздържа от включване в дневния ред на КОРЕПЕР на точ-
ки, които са само за сведение. Подобна информация (например за резултатите от 
заседания в друг формат, с трета страна или с друга институция и т.н.) следва да 
се представя на делегациите при подготовката на заседанията на КОРЕПЕР, по 
възможност в писмена форма, и да не се обсъжда по време на самото заседание.  

8) В началото на заседанието Председателството предоставя допълнителна инфор-
мация относно провеждането на заседанието и, в частност, времето, което е опре-
делено за всяка отделна точка. Председателството се въздържа от дълги встъпле-
ния и повтаряне на информация, която е вече известна на делегациите.  

9) В началото на обсъждането по дадена точка Председателството, в зависимост от 
вида на обсъжданията, които са необходими, осведомява делегациите за макси-
малната продължителност на техните изказвания, които в повечето случаи не 
трябва да надвишават 2 минути.  

10) Изказвания по даден въпрос от всички държави-членки (Full Table Rounds) като 
правило не се разрешават; могат да се използват само при изключителни обстоя-
телства по специфични въпроси с определен от Председателството лимит за из-
казвания.  

11) Председателството се фокусира върху обсъжданията, като изисква делегациите да 
реагират на компромисни текстове или на специфични предложения.  

12) По време и в края на заседанията Председателството се въздържа от дълги обоб-
щения на дискусиите и се ограничава до кратко обобщаване на постигнатите ре-
зултатите (по същество и/или процедурни).  

13) Делегациите се въздържат от повтаряне на съображения, които вече са споменати 
от преждеговоривши. Техните изказвания трябва да са кратки, конкретни и съ-
ществени.  

14) Насърчават се еднакво мислещите делегации да провеждат консултации с цел 
представяне от един-единствен говорител на обща позиция по даден въпрос.  

15) При обсъждане на текстове делегациите правят конкретни предложения за проме-
ни в писмена форма, а не представят просто своето несъгласие с определено 
предложение.  

16) Освен ако не е посочено от Председателството, делегациите се въздържат от взе-
мане на думата, когато са съгласни с дадено предложение; в този случай мълчани-
ето се приема за съгласие по принцип.  
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Качество на подготовката на актовете 
Правната служба на Съвета е отговорна за проверката за качество на предложенията и 

на проектите на актове на подходящ етап, както и за представяне на предложенията пред Съ-
вета и неговите органи, съгласно Междуинституционалното споразумение от 22.12.1998 
г. Приети са и разпоредби за формата на актовете (регламентите, директивите, решенията, 
препоръките и мненията). Членовете на Съвета трябва да изразят становище по представени 
предложения за кодификация в срок от 30 дни от тяхното разпространение от Генералния 
секретариат.  

Структура на Генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз: 
Генерален секретар/ върховен представител на ОВППС – г-н Хавиер Солана;  

Заместник-генерален секретар – г-н Пиер де Боасио; 

Личен кабинет – началник на кабинета г-н Леонардо Скиаво;  

Правна служба; 

Генерална дирекция А – Личен състав и администрация;  

Генерална дирекция В – Земеделие и рибарство; 

Генерална дирекция С – Вътрешен пазар, конкуренция, промишленост, изследвания, 
енергетика, транспорт, информационно общество;  

Генерална дирекция Е – Външноикономически отношения, Обща външна политика и 
политика за сигурност;  

Генерална дирекция F – Печат, комуникации и протокол;  

Генерална дирекция G – Икономически и социални въпроси;  

Генерална дирекция Н – Правосъдие и вътрешни работи  

Генерална дирекция I – Защита на околната среда и на потребителите, защита на 
гражданите, здраве, хранителни стоки, образование, младеж, култура, аудиовизия.  
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Процесът на вземане на решения в Европейския съюз 

Вземане на решения в първия стълб 
Част от първи стълб, т.е. стълба на Европейските общности, са преди всичко: митни-

ческият съюз; единният вътрешен пазар (основан на четирите свободи на движението на сто-
ки, услуги, капитал и хора); общата селскостопанска политика; транспортът и трансевро-
пейските мрежи; образованието, изследванията и развитието на технологиите; здравеопазва-
нето и защита на потребителите; социалната политика; културата на народите в Европа; ико-
номическата и валутна (парична) политика; съдебното сътрудничество по гражданските въп-
роси, миграцията, бежанската и визова политика, някои въпроси по Шенгенското споразуме-
ние.  

Процес на вземане на решения в първия стълб 

Предложения на ЕК В първия стълб Съветът може да взема решения само въз основа на предложение 
на ЕК, която има изключителното право на инициатива. ЕК може когато и да е да 
промени или да оттегли своето предложение, докато Съветът не вземе решение. 

Обсъждане в Съвета 
Работни групи 

 
КОРЕПЕР 

 
Съветът 

След като предложението на ЕК стигне до Съвета, то се изпраща до съответната 
Генерална дирекция. В повечето случаи предложението се предава на работна гру-
па за обсъждане. След обсъждането в работната група предложението се внася в 
КОРЕПЕР. Съветът или приема предложението на ЕК в непроменен вид, или 
изисква промени от ЕК, или променя сам предложението (нужно е единодушие в 
случай, че ЕК не се съгласи с промените), или отхвърля предложението, или не 
решава (ако предложението е ненужно или нежелано).  

Паралелно обсъждане в ЕП 
в зависимост от 
процедурата  

Процедура на 
сътрудничество 

Процедура на 
съвместно вземане 
на решения 

Консултативна 
процедура 

Процедура на 
съгласие на ЕП 

ЕП участва в две 
консултации, а в 
някои случаи 
Съветът трябва да 
приеме неговите 
забележки.  

Съветът и ЕП 
трябва да стигнат 
до законодателно 
съгласие, което 
означава, че 
съгласието в 
Съвета не е 
гаранция за 
одобряване на 
документите.  

Съветът трябва да 
консултира ЕП, 
така той може да 
забави вземането 
на решения.  

ЕП има 
правомощието да 
приеме или да 
отхвърли 
документа, но не 
може да го 
промени  

 

Икономически и 
паричен съюз  

Все по-голяма част 
от 
законодателството 
(включително 
вътрешния пазар)  

В рамките на 
общата 
селскостопанска 
политика  

Приемане на нови 
членове; 
Споразумения за 
присъединяване; 
Промени, които 
влияят на бюджета 

Правно и лингвистично 
оформяне 

Юрист-лингвистите правят заключителна ревизия н а текста на одобрените 
документи на различните официални езици на ЕС, за да бъдат публикувани в 
Официален вестник (Official Journal)  
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Процедура по съвместно вземане на решения 

  Предложение от Комисията до 
ЕП и съвета   

      

  Първо четене в парламента: поп-
равки от страна на ЕП   

      

Първо четене в парламента: няма 
поправки  

Мнение на Комисията по поп-
равките на ЕП (изменено пред-

ложение на комисията) 
 Първо четене в Съвета: Съветът 

одобрява всички поправки 

        

Актът е приет Първо четене в Съвета: Съветът 
не модифицира текста  

Първо четене в Съвета: Съветът 
не одобрява резултата от първо 
четене в ЕП и приема обща по-

зиция 

 
 

       

Актът е приет  Мнение на Комисията по общата 
позиция   

      

  Второ четене в парламента: (кра-
ен срок 3+1 месеца)   

      
Парламентът одобрява общата 
позиция или не взема решение в 

определения срок 
 

Парламентът приема изменения 
по общата позиция с абсолютно 

мнозинство от членовете 
 Парламентът отхвърля общата 

позиция с абсолютно мнозинство 

        

Актът е приет  Мнение на Комисията по поп-
равките на ЕП  Актът не е приет 

      

  Второ четене в Съвета: (краен 
срок 3+1 месеца)   

      
Съветът одобрява всички поп-

равки на парламента  Съветът не одобрява всички поп-
равки на парламента   

       

Актът е приет 

 
 

Свиква се Помирителен комитет 
за период от 6+2 седмици, като 
има още 6+2 седмици да постиг-

не съгласие 

  

      

  Успешно приключване на поми-
рителната процедура  Неуспешно приключване на по-

мирителната процедура 
       

ЕП и Съветът са неспособни да 
приемат съвместния текст за пе-

риода от 6+2 седмици 
 

Трето четене: за период от 6+2 
седмици одобряване на съвмест-
ния текст от ЕП (с мнозинство) и 
от Съвета (с квалифицирано 

мнозинство) 

   

        

Актът не е приет  Актът е приет  Актът не е приет 

Когато Съветът не приеме всички предложения за поправки от ЕП, направени по време 
на второто четене, Председателството след постигане на споразумение с ЕП свиква в срок от 
шест седмици обсъждане на помирителния комитет.  
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Различните фази на процеса на преговори (вътрешно подготвително обсъждане, трист-
ранно обсъждане, обсъждане на помирителния комитет) се провеждат непосредствено една 
след друга (и в рамките на същия ден). Преговорните кръгове може да се повтарят по същия 
начин, както и паралелните повече или по-малко официални обсъждания, с цел да се стигне 
до споразумение. В срок от шест седмици (с възможност за продължение с още две седмици) 
би трябвало да се стигне до споразумение, което отново в рамките на шест седмици трябва 
да бъде прието от Съвета и ЕП. Цялата процедура на съвместно вземане на решения не тряб-
ва да продължава по-дълго от 14 месеца.  

Поради дългия и труден законодателен процес при процедурата по съвместно вземане 
на решения стремежът е да се постигне съгласие с ЕП и актът да бъде приет на възможно по-
ранен етап, тоест стремежът е да се избягва стигането до трето четене. В предишния мандат 
на ЕП (1999-2004) от всички приети актове 28% са приети на първо четене, 50% на второ че-
тене и едва 22% на трето четене (с използване на помирителен комитет).  

Тристранно обсъждане и неофициално обсъждане 
Преди самото начало на процедурата по съвместно вземане на решения се провеждат 

подготвителни дискусии между представители на Съвета, ЕП и ЕК (триалози). В тези не-
формални тристранни дискусии участват Съветът, в повечето случаи представляван от пред-
седателя на съответния КОРЕПЕР или Специалния комитет за земеделие, както и служители 
от секретариата на Съвета. Самите държави-членки не участват в преговорите. Въпреки това 
е прието представителят на Съвета, който подробно информира за развитието на обсъждани-
ята, да бъде излъчван въз основа на мандат, одобрен от държавите-членки. Възможно е при-
съствието на експерти от председателстващата страна. ЕП е представляван от председателя 
на съответния постоянен комитет заедно с прессекретаря по съответния въпрос, а ЕК е пред-
ставена от съответната Генерална дирекция и изпълнява функциите на помирителен фактор и 
експерт, без да е участник в преговорите.  

Освен тристранните срещи се провеждат и технически обсъждания или неофициални 
преговори, в които участва председателят на съответната работна група в Съвета или пред-
седателят на КОРЕПЕР и представител на ЕП (понякога и на ЕК). Разликите между спомена-
тите типове срещи постепенно се заличават, въпреки че тристранните преговори остават най-
официални. Всички преговори с ЕП са организирани чрез Отдела за съвместно вземане на 
решения в секретариата на Съвета.  

Помирителен комитет 
След края на неофициалните тристранни преговори започва формалната помирителна 

процедура. Обсъжданията на помирителния комитет се предшестват от вътрешна дискусия 
между делегатите. След това обикновено следва обсъждане, което по своята форма отговаря 
на тристранните срещи, но на по-високо равнище. Съветът се представлява от председателя 
(съответния министър), ЕК от съответния комисар, а ЕП от някой от заместник-
председателите си, който е председател на парламентарния помирителен комитет. Съпредсе-
датели на помирителния комитет са Съветът (председателят му) и ЕП (заместник-
председателят). Помирителният комисар има на разположение шест месеца за постигане на 
споразумение с възможност за продължение с още два. Резултатът от помирителната проце-
дура трябва да бъде приет от Съвета и ЕП до шест седмици след нейното приключване.  
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Прилагане на процедурите по съвместно вземане на решения 
Съвместното вземане на решения се прилага в 37 области, включително при свободно-

то движение на хора, правото на заселване, услугите, вътрешния пазар, образованието {на-
сърчителни мерки), политиката за потребителите, трансевропейските мрежи {указания), 
околната среда {обща програма за действие), културата {насърчителни мерки), науката 
{рамкова програма), социалното включване, общественото здраве, борбата с финансови зло-
употреби, влияещи на финансовите интереси на ЕС, инициативите за премахване на дискри-
минацията, правното сътрудничество в наказателните дела, дейностите, свързани с коорди-
нацията на икономическите политики, и със социалното сближаване {кохезия) (извън струк-
турните фондове), мерките, свързани с някои въпроси на Шенгенското споразумение. 

Икономически и паричен съюз (ИПС) (Economic and Monetary Union – EMU)  

Част от първия стълб е и Икономическият и паричен съюз. Неговата същност е катего-
ричното фиксиране на обменните курсове на различните валути, въвеждането на единната 
валута евро и на единната валутна и парична политика, която Европейската централна банка 
провежда на наднационално ниво. Днес всички държави-членки, с изключение на Обедине-
ното кралство, Швеция и Дания (както и 10-те новоприети), членуват и в ИПС. Условието за 
встъпване в членство е изпълнението на т.нар. Маастрихтски конвергентни критерии:  

 Размерът на инфлацията в съответната страна следва да не надвишава с повече от 
1,5 процентни пункта средната стойност на инфлацията в трите държави-членки с 
най-стабилни цени в течение на годината преди прегледа на изпълнението на кри-
териите;  

 Съотношението между планирания или фактическия бюджетен дефицит и БВП по 
пазарни цени следва да не надвишава 3%;  

 Съотношението между държавния дълг и БВП по пазарни цени следва да не над-
вишава 60%, освен ако това съотношение намалява достатъчно и доближава тази 
стойност със задоволителни темпове;  

 Средният дългосрочен лихвен процент в страната за период от една година преди 
осъществяването на прегледа следва да не надвишава с повече от 2 процентни 
пункта лихвените проценти в трите държави-членки с най-добри показатели в об-
ластта на ценовата стабилност;  

 Спазване на нормалните граници на отклонение в съответствие с валутнокурсовия 
механизъм на ЕС в продължение на най-малко две години, без да е осъществявано 
девалвиране спрямо националната валута на която и да е от останалите държави-
членки.  

България прие задължението да се присъедини към ИПС, като най-ранният реалисти-
чен срок за това е периодът 2009-2010 г. До влизането в ИПС България ще има статут на 
държава-членка с права на изключение (дерогация).  

Вземане на решения във втория стълб 
Вторият стълб, те. стълб Обща външна политика и политика на сигурност, включва: 

 Защита на общите ценности и интереси; 
 Засилване на сигурността и защита на целостта; 
 Международно сътрудничество; 
 Мирни действия; 
 Помощ за трети страни. 
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Механизмите на Общата външна политика и политика на сигурност се различават от 
първия стълб по това, че формирането и реализацията им се опират на държавите-членки, те. 
на Съвета и неговите подготвителни органи (съответните работни групи и комитети). За при-
емането на решение следователно се използва т.нар. междуправителствена форма на сът-
рудничество.  

ЕК е свързана с Общата външна политика и политика на сигурност, право на инициати-
ва обаче освен нея има и всяка държава-членка (за разлика от първия стълб). В практиката 
инициативите идват преди всичко от страна на Председателството, държавите-членки или 
върховния представител за Общата външна политика и политика на сигурност.  

ЕП се консултира от Председателството за принципните промени в рамките на Общата 
външна политика и политика на сигурност и се информира за тяхното развитие. ЕП също 
може да задава въпроси на Съвета, да дава препоръки и всяка година по правило през юни да 
организира дебат за тези две политики.  

Въпросите, свързани с Общата външна политика и политика на сигурност, не влизат в 
юрисдикцията на Съда на ЕО.  

Съветът решава с единодушие въпросите на Общата външна политика и политика на 
сигурност с три изключения:  

 Решенията, основани на обща стратегия, се приемат с квалифицирано мнозинство; 
 Решенията за прилагане на общи действия и позиции се приемат с квалифицирано 

мнозинство;  
 Процедурните въпроси се приемат с обикновено мнозинство. 

В случите на вземане на решение с квалифицирано мнозинство обаче, въпросите от во-
енен характер и свързаните с отбраната въпроси винаги трябва да се приемат с единодушие. 
Държавите-членки могат също така да приложат национално условие и да се противопоста-
вят на някои от тези решения. В този случай единодушно решава Европейският съвет.  

Инструменти на Общата външна политика и политиката на сигурност 
Европейският съвет одобрява общи стратегии (common strategies) въз основа на препо-

ръките на Съвета в областите от голям интерес за ЕС (например стратегията спрямо Русия).  

Стратегиите се прилагат чрез: 

 съвместни действия (Joint Actions) в специфични ситуации, в които ЕС определя 
оперативните инициативи за целесъобразни;  

 съвместни действия с определена цел, размер и средствата, които ЕС ще получи 
на разположение;  

 съвместни позиции (common positions). 

Това са рамкови документи, в които държавите-членки определят подхода на ЕС към 
някои тематични или географски въпроси (например санкциите срещу Югославия). Държа-
вите-членки се грижат за това техните национални политики да са в хармония със съвмест-
ните позиции.  

Декларациите са публично заявени позиции, изисквания, респективно очакване от 
страните на ЕС във връзка с други държави или по въпроси от международен характер. Мо-
же да има декларации на ЕС, когато са одобрени от Съвета, или декларации на Председател-
ството от името на ЕС, когато Съветът не се събере за одобрението им.  
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Връзките на ЕС с трети страни се реализират преди всичко чрез политически диалог, 
обсъждания на най-различно ниво, на срещи на върха и чрез демарш. Политическият диалог 
протича с множество държави или групи държави по въпросите на международната полити-
ка. Поверителен характер имат демаршите, които издава в отношенията си с трети страни 
Председателството или Тройката (виж по-долу) от името на ЕС. Тяхната цел обикновено е да 
привлекат вниманието към въпросите за човешките права и демокрацията или към хумани-
тарните действия, свързани със страните, към които са насочени.  

Действащи елементи в Общата външна политика и политиката на сигурност 
Над рамката на участниците в процеса по вземане на решения и по прилагането им от 

първия стълб (Европейския съвет, Съвета, КОРЕПЕР, работните групи) има втори стълб, чи-
ито действащи елементи са изведени по-долу.  

Върховният представител на ОВППС (в момента Хавиер Солана) е същевременно и ге-
нерален секретар на Съвета. Той участва във формулирането, оформянето и реализацията на 
политическите решения в областта на ОВППС. Ако е необходимо, върховният представител 
предприема действия в рамките на политическия диалог с трети страни по молба на Предсе-
дателството от името на Съвета.  

Комитетът по политика и сигурност (КОПС) (използва се френското съкращение на 
името Comite politique et de sécurité – COPS) участва във формулирането на политиката в об-
ластта на външните отношения и сигурността. Тази дейност комитетът извършва съвместно с 
КОРЕПЕР, който също, както в първия стълб, подготвя и разглежда предварително темите на 
заседанията на Съвета, свързани с външните отношения.  

КОПС се среща на ниво т. нар. младши посланици на постоянните представителства в 
ЕС в Брюксел и неговата дейност включва мониторинг на международната ситуация, даване 
на становища на Съвета по негово искане или по собствена инициатива и същевременно кон-
трол над прилагането на одобрените мерки. Той е централният орган за реагиране от страна 
на ЕС по отношение на кризи. КОПС също участва в диалога с НАТО за възможното използ-
ване на капацитета на Алианса за операциите на ЕС.  

Специалните представители (Special Representatives – SR) имат определени мандати, 
които се състоят главно от установяване и развитие на по-тесни контакти между ЕС, от една 
страна, и правителството на дадена трета страна и други участници в политическия процес в 
трети страни, от друга.  

Тройката е оперативната формация за подкрепа на Председателството във връзка с 
външните дейности на ЕС, състояща се от представители на текущото Председателство и 
върховния представител на ОВППС с включване и на ЕК. На Председателството същевре-
менно помага държавата-членка, която ще поеме Председателството през следващия мандат.  

Работната група RELEX решава институционалните и правните въпроси при прехвър-
ляне на проблематиката между различните стълбове в областта на външните отношения – 
оформя концептуално окончателния вид на правилата за прилагане на заключенията на 
ОВППС.  

Съгласно Договорите държавите-членки трябва да участват максимално активно в реа-
лизирането на ОВППС. Всяка една от тях може да запознае Съвета с какъвто и да е проблем 
в тази област, включително и да предложи решението му. Секретариатът на Съвета, ЕК и 
столиците на държавите-членки са свързани чрез защитната комуникационна система 
COREU, която им позволява да обменят съобщения и да се консултират в реално време. Съг-
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ласуваността на становищата и на гледните точки на държавите-членки в рамките на ОВППС 
се осигурява от мрежата на т. нар. европейски кореспонденти (служители на националните 
министерства на външните работи).  

Европейска политика за сигурност и отбрана 
Договорът за ЕС също определя Европейската политика за сигурност и отбрана (ЕПСО 

– ESDP), която е свързана с всички въпроси, отнасящи се към сигурността в ЕС, включител-
но постепенното оформяне на обща политика на отбрана. ЕПСО в този контекст е част от 
ОВППС. ЕПСО е резултат от стремежа да се създаде автономна европейска сигурност, въп-
реки че в сегашната си форма тя не стига до специфични характеристики на политиката на 
сигурност и отбрана на държавите-членки и същевременно е в хармония с политиката, про-
веждана от НАТО. Едно от нейните настоящи преимущества е оформянето на европейска 
политика по въоръженията.  

Основна задача на ЕПСО е ролята на ЕС при овладяване на кризи (т. нар. Петербургски 
задачи – хуманитарни и задгранични задачи и миротворчески операции). В последните годи-
ни ЕПСО отбелязва динамично развитие, постепенно успява да преодолее националните раз-
лики между държавите-членки.  

Вземане на решения в третия стълб 
След преместването на визовата политика и политиката за даване на убежище в първия 

стълб (с цел за създаване на пространство на правосъдие, свобода и сигурност чрез Договора 
от Амстердам) т.нар. трети стълб се съдържа в глава VI от Договора за ЕС, която носи наи-
менованието полицейско и съдебно сътрудничество в наказателните дела. Областта на 
правосъдието и вътрешния ред (ПВР) (Justice and Home Affairs – JHA) е разделена между 
първия и третия стълб.  

Същността на междуправителственото полицейско и съдебно сътрудничество по нака-
зателните дела е диалог, обща подкрепа и общо усилие, включително сътрудничеството 
между митническите и граничните служби, имиграционните служби, министерствата на пра-
восъдието и полицията (между другото чрез посредничеството на общия полицейски орган 
Европол със седалище в Хага).  

Право на инициатива имат ЕК и държавите-членки, и то във всички области на ПВР. 
Ролята на ЕП в третия стълб е сведена до консултиране на Председателството по всички 
въпроси, които имат задължителен характер за ЕС. ЕП организира редовно всяка година де-
бати за напредъка в областта на ПВР.  

Съдът на ЕО има ограничена юрисдикция – може например да проверява законността 
на приетите решения или да решава спорове между държавите-членки.  
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Инструменти в третия стълб 
Съветът приема единодушно, с малки изключения, следните правни инструменти в об-

ластта на третия стълб:  

 Общите позиции, които определят подхода на ЕС по даден въпрос;  

 Рамковите решения за сближаване на законодателството и разяснителните инст-
рукции на държавите-членки, които са задължителни само във връзка с целта, ко-
ято трябва да бъде достигната;  

 Решенията, които не могат да имат пряк ефект върху ПВР и се допълват от разяс-
нителни мерки (дори в някои случаи е възможно да се приемат с квалифицирано 
мнозинство);  

 Конвенциите (conventions) трябва да бъдат приети в правния ред на държавите-
членки в съответствие с вътрешнодържавните правила и политически процеси.  

Шенгенско споразумение 
Шенгенското споразумение от 1985 г, разгърнато подробно в разяснителна уговорка от 

1990 г, е създадено извън рамките на ЕС. Шенгенското acquis е включено чрез Амстердамс-
кия договор в правната рамка на ЕО/ЕС (отчасти в първия, отчасти в третия стълб). Страни, 
подписали Шенгенското споразумение, са всички държави-членки на ЕС, освен Ирландия и 
Обединеното кралство. Допълнително са включени Норвегия и Исландия.  

Целта на споразумението е постепенното премахване на контрола върху движението на 
хора в общите вътрешни граници и улесняване на превоза и движението на стоки. Към най-
важните мерки за сигурност принадлежат засилването на контрола на външните граници, 
хармонизацията на визовата и външната политика, полицейското и съдебното сътрудничест-
во, съответно изграждането на т.нар. Шенгенска информационна система (SIS) c цел съз-
даване на Шенгенско пространство без вътрешни граници. Смисълът на SIS е възможността 
автоматично да се пристъпва към записване на хора и стоки на граничните пунктове. Включ-
ването на десетте новоприсъединили се държави-членки с оглед на изграждането на нова 
версия на SIS може да се очаква след 2007 г, а за България ще се осъществи на по-късен етап.  
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Раздел II 
Участие в работата на Европейския съюз 

Работни групи към Съвета 

Съветът на брюкселски жаргон може да означава институцията Съвет като цяло, 
включително КОРЕПЕР и всички работни групи и комитети към Съвета; обсъжданията на 
Съвета на ниво министри или самата сграда на Съвета в Брюксел (сградата Justus Lipsius).  

Заседания на работните групи към Съвета 
Преди съответните въпроси да бъдат разгледани от КОРЕПЕР, те се обсъждат и под-

готвят подробно в една от повечето от 250 работни групи и комитети към Съвета. В диску-
сиите на работните групи участват експерти от държавите-членки, съответно представители 
на постоянното представителство на държавите-членки в Брюксел.  

Начинът на работа на различните работни групи зависи в голяма степен от проблемати-
ката, която се обсъжда, и от институционалната култура на съответната група. Председателс-
твото също често влияе върху работата на групата. Някои групи се срещат редовно през оп-
ределен период; други се свикват само при нужда. В началото на заседанието Председателс-
твото следва да поясни въпросите, които ще бъдат обсъждани, основните документи, на кои-
то ще се базира дискусията, както и целите, които трябва да бъдат постигнати.  

Когато определен въпрос се обсъжда за първи път, страната, която го е предложила (в 
повечето случаи ЕК), е призована да представи предложението си. На държавите-членки съ-
що може да бъде дадена възможност за уводни бележки от общ характер преди да започне 
обсъждането на предложението в детайли.  

Председателството не следва да иска от държавите-членки да заемат позиция по текс-
тове, които са предоставени по време на самото заседание. Ако все пак се стигне до такова 
искане и предложението попада извън инструкциите на представителя, същият трябва да от-
бележи, че той не е готов да вземе отношение по време на същото заседание и да поиска въз-
ражение за преразглеждане (Review Reservation).  

Председателството води дебата и дава думата на тези държави-членки, които я поискат. 
Европейската комисия се включва в дебатите наравно с другите участници, а не присъства с 
цел подпомагане на Съвета. Неформално Председателството може да помоли ЕК за подкре-
па, например ако предложението на ЕК срещне силна опозиция сред делегациите. След края 
на дискусията Председателството прави кратко резюме. Основните цели на дискусията са да 
бъде потвърдено, че позициите на участниците са правилно разбрани, както и да се даде пос-
ледна възможност на участниците, които са отсъствали или не са се включили в дискусията, 
да изразят своята позиция. Ако определен участник счита, че интерпретацията на неговото 
становище е невярна или неточна, той може отново да поиска думата и да повтори основните 
моменти от своята позиция.  

В края на заседанието председателят обобщава проведената дискусия, решенията и 
въпросите, които остават нерешени. Обобщението се прави под формата на кратки изводи, 
които служат за основа на доклада на Секретариата на Съвета, както и на докладите, които се 
изготвят от Комисията и държавите-членки. Ако въпросът е широкообхватен и сложен, 
председателят може да поиска писмено становище от държавите-членки, което може да пре-
дотврати недоразумения.  
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Изразяване на несъгласие (възражения) 
В дейността на Съвета съществуват няколко типа възражения, които прилагат държа-

вите-членки, когато не могат или не искат да приемат направеното предложение. Въпреки че 
няма съвсем стриктно разграничение между тях, те биват:  

 Възражение спрямо съдържанието (на английски Reserve of Substance, на френ-
ски réserve de fond) се прилага, ако делегацията не е съгласна с предложението ка-
то цяло или с част от него;  

 Възражение за разглеждане (на английски Scrutiny Reserve, на френски réserve 
d'examen) се прилага, когато делегацията счита, че предложението е приемливо, 
но се нуждае от по-дълго време, за да го оцени;  

 Възражение за парламентарно разглеждане (на английски Parliamentary 
Scrutiny Reserve, на френски réserve d'examen parlementaire) се прилага, когато е 
необходимо да се изчака становище от националния парламент. Това възражение 
се повдига обикновено на КОРЕПЕР, най-често от Обединеното кралство и Да-
ния;  

 Възражение за изчакване (на английски Waiting Reserve, на френски réserve 
d'attente) се прилага, когато е необходимо повече време, за да се даде становище 
по текста (по точки „I" от заседание на КОРЕПЕР);  

 Възражение за превод (Language Reserve) се прилага, когато делегацията счита, 
че преводът е неприемлив или ако няма на разположение съответните документи 
на собствен език.  

Могат да бъдат повдигнати и следните типове допълнителни възражения: 

 Съгласие от собствено име (на английски agreement applied on a personal basis, 
на френски accord a litre personnel) се прилага, ако представителят не е получил 
инструкции и трябва да се консултира със столицата, но счита, че предложението 
е приемливо;  

 Съгласие с последващо потвърждение (на английски език agreement ad 
referendum, на френски език accord ad referendum) може да бъде използвано от 
държава-членка на обсъжданията на Съвета, за да покаже, че нейната позиция 
трябва да бъде потвърдена по-късно. Ако решението на Съвета зависи от потвър-
ждението на държавата-членка, същото трябва да бъде изчакано. Ако то бъде по-
лучено, се действа бързо все едно съгласието е получено по време на заседанието. 
Ако получаването на съгласие отнеме няколко дни, въпросът се включва в точки 
„А" от дневния ред на следващото заседание на Съвета.  

Ако несъгласието сред делегациите продължи, Председателството може да представи 
компромисно предложение. В случай, че по компромисното предложение не се получи нито 
ясна подкрепа, нито ясно несъгласие, Председателството може да го постави за разглеждане 
на следващото заседание. Подобни предложения обикновено се включват в дневния ред в 
скоби.  

Често срещани проблеми 
По време на дискусията е възможно да се появят редица важни проблеми, чието реше-

ние не може да бъде лесно намерено. Председателството трябва да положи усилия да се пос-
тигне компромис, който е приемлив за всички участници или поне за участниците, които 
съставят необходимото мнозинство. Съществуват няколко често прилагани подхода за прео-
доляване на по-тежките разногласия.  
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Председателството може например да промени датата на влизане в сила или да включи 
клаузи, които ще позволят преразглеждане на отделни разпоредби. Определени отговорности 
могат да бъдат възложени на Комисията, което ще позволи създаването на комитет по прила-
гането, който да състави детайлна регулация. Възможно е за отделна държава-членка да бъде 
предвиден преходен период, ако въпросът е от особено важно естество за нея. Играта с ду-
мите също не е за подценяване и включването на по-общи формулировки понякога може да 
задоволи всички участници. Често проблем създава законовото основание, на чиято основа 
следва да се издаде разглежданият нормативен акт. Гледната точка на юристите на Съвета не 
винаги съвпада с гледната точка на юристите на Комисията. Бюджетните въпроси също са 
често особено сложни и нерядко за решаването им се създава помирителен комитет с Евро-
пейския парламент. Въпроси, свързани с комитологията и разделението на правомощията 
между Европейската комисия и държавите-членки, също биват причина за несъгласие.  

Време и място на заседанията 
Заседанията на работните групи към Съвета обикновено се провеждат в сградата на Съ-

вета в Брюксел (Justus Lipsius) и започват обикновено в 10.00 ч., въпреки че по решение на 
Председателя заседанието може да започне и в друг час (например в 9.30 ч. или в 15.00 ч.). 
Обикновено се предвижда обедна почивка между 13.00 ч. и 14.30 или 15.00 ч. По правило за-
седанията завършват до 18.00 ч., когато приключва работният ден на преводачите. В изклю-
чителни случаи заседанието продължава без преводачи, като обикновено се говори на анг-
лийски или френски език.  

Информация за заседанията и дневния ред 
Проектът на дневен ред за заседанията на работните групи се изпраща по електронна 

поща до постоянното представителство и отговорните институции. Първият вариант се изп-
раща обикновено няколко дни преди заседанието, но промени могат да бъдат направени дори 
по време на самото заседание. Малко преди заседанието или на самото заседание могат да 
бъдат внесени и нови документи. Неофициални документи рядко се предоставят на заседа-
нието на други езици, освен английски и френски. Делегациите имат право да откажат да да-
дат окончателно становище преди документът да бъде предоставен на техния език. Протоко-
лът от заседанието се изпраща на лицата, които обикновено участват в заседанията (най-
често по списъка на участниците от предишното заседание), и на постоянното представител-
ство. Държавите-членки могат да поискат протоколът да бъде изпратен и до други лица по 
тяхна преценка.  

Достъп до заседанията 
Само определените от изпълнителната власт на държавата-членка лица могат да вземат 

участие в заседанията на работните групи и комитетите. Тези от тях, които участват редовно 
в подобни заседания, получават постоянни пропуски, на базата на писмо от постоянното 
представителство. Участници в отделно заседание получават дневен пропуск, след като по-
кажат документ за самоличност и съобщение/дневен ред за провеждане на заседанието. Про-
пуските се получават на входа на сградата на Съвета. По подобен начин стои въпросът за по-
лучаване на пропуск за сграда на Комисията. Ако заседанието се провежда в сграда на Коми-
сията, е необходимо да се покаже документ за самоличност и съобщение за провеждане на 
заседанието.  
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Разположение на местата 
Председателят и Секретариатът на Съвета седят от едната къса страна на правоъгълната 

маса (юристът от Съвета отдясно на Председателя, секретарят отляво). Срещу тях седят 
представителите на Европейската комисия. Представителите на държавите-членки седят на 
двете дълги страни на масата. Техните места следват реда на Председателствата на ЕС, като 
се започва от държавата, която е председател в момента. С присъединяването на десетте под-
реждането е изменено, като представителите на новите държави-членки са разположени на 
интервали между делегатите от старите държави-членки съобразно предишната подредба.  

Изказване 
Председателят дава думата по реда, по който думата е поискана (чрез вдигане на ръка), 

като в това е подпомогнат от Секретариата на Съвета. Обикновено за да се вземе думата, не 
се вдига националният знак/знаме, каквато е практиката при други международни събития. 

Поведение 
Тонът по време на заседанията на работните групи и комитетите е спокоен и учтив. 

Проявява се значителна толерантност към участници, които се изказват дълго. Участниците 
по принцип не проявяват други чувства, освен изненада (когато считат, че някой е прекалил с 
изказването си), объркване (когато считат, че изказването е глупаво) или разочарование. Аг-
ресивното поведение се счита за неподходящо и е често контрапродуктивно. Все пак нерядко 
си заслужава представителят да държи на своята позиция до самия край на дискусията.  

Писмено становище 
Практиката показва, че много рядко се налага държавите-членки да предоставят писме-

ни становища или предложения за промяна на текстове (това се прави обикновено след засе-
данието от Председателството, Комисията или Секретариата на Съвета), въпреки че практи-
ката в различните работни групи варира. Подобна необходимост се налага, ако въпросът е 
много технически или държавата-членка желае промяна в текста. Понякога държавите-
членки предоставят писмени становища поради стратегически причини, например ако искат 
да покажат подкрепа от други държави за своята гледна точка. Останалите държави-членки 
обикновено не дават мнение по писмени становища преди коментара на Комисията, но прак-
тиката и тук е различна.  

Гласуване 
На заседания на работни групи или комитети никога не се провежда гласуване, с изк-

лючение на Комитета по бюджета. Все пак се провежда неформален “tour de table”, за да се 
види дали е налице квалифицирано мнозинство.  

Доклади 
След провеждане на заседание на комитет, работна група, КОРЕПЕР или Съвета винаги 

се изготвя писмен доклад, обикновено в срок до 24 часа след края му. Докладът трябва да 
включва кратко обобщение, което показва основните резултати от срещата, и е насочен ос-
новно към идентифициране на бъдещите действия.  

Секретариатът не винаги изготвя официален протокол от заседанията на работните 
групи, но в такива случаи изпраща резюме (compte rendu). Държава-членка, която счита, че 
позицията й не е отразена правилно в резюмето, трябва да съобщи това на Постоянното 
представителство, като то препраща информацията до Секретариата на Съвета. Реагирането 
при подобни случаи е важно, тъй като ако позицията на държавата-членка не е отразена в ре-
зюмето, за нея ще е трудно да повдигне въпроса в КОРЕПЕР и да получи подкрепа.  
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За абревиатури на държавите-членки в документите се използват международните сък-
ращения от автомобилните номера, а именно: 

А=Австрия  
В=Белгия 
BG=България  
СН=Швейцария  
СZ=Чехия  
CYR=Кипър 
D=Германия  
DK=Дания 
Е=Испания 
ЕЕ=Естония 

F=Франция 
FIN=Финландия 
FL= Лихтенщайн 
GR=Гърция 
Н=Унгария 
IRL=Ирландия 
I=Италия  
IS=Исландия 
L=Люксембург  
LT=Литва  

LV=Латвия 
NL=Нидерландия 
N=Норвегия  
Р=Португалия 
PL=Полша 
RO=Румъния 
S=Швеция  
SK=Словакия  
SLO=C ловения 
К=Обединено кралство 

Използват се също така и следните съкращения:  

СОМ=Европейска комисия  

ЕР=Европейски парламент  

PRES=Президент  

OJ=Официален вестник на ЕС 

Езици и превод 
Всичките 20 езика на държавите-членки на ЕС се смятат за официални езици5. Редица 

документи на ЕС в първоначалната фаза са на разположение на работните езици на ЕС, т.е. 
английски и френски. На френски се правят проекти на законодателните текстове. Ако не са 
на разположение преводи, е възможно предварително да се изиска получаване на текста на 
националния език (езиково възражение). В Съвета могат да бъдат вземани решения само въз 
основа на документи и предложения, преведени на всички официални езици на ЕС.  

Работните групи, които се срещат редовно, имат собствена практика на езиков режим. 
Качеството на синхронния превод е ключово за задоволителното протичане на заседанието. 
В някои случаи, което е по-лесно за разбиране и спестява време, заседанието се провежда на 
двата работни езика на ЕС.  

От 1 май 2004 г. в ЕС е въведен следният режим на синхронен превод: пълен синхронен 
превод по време на заседанията на Съвета и Европейския съвет, финансиран от бюджета на 
Съвета, и на 20 работни групи също с пълен синхронен превод, финансиран от Съвета; без 
синхронен превод за работните групи с изключение на пет в секции В и С (В – работните 
групи, които спадат към Общи въпроси, и С – работните групи, които спадат към Външни 
отношения/Сигурност и отбрана), пет работни групи и всички координационни срещи, орга-
низирани извън централата на Съвета; при останалите работни групи синхронен превод се 
осигурява само въз основа на молба от държавите-членки.  

                                                 
5 'Ирландският език става официален език на ЕС от 1.1.2007 г. От датата на присъединяване официални езици на ЕС 

ще станат и българският, и румънският език 
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Правила за заседания със синхронен превод 
Устните преводачи правят едновременно три неща: слушат изказването, избират ос-

новните му аспекти и ги повтарят на чужд език. Те говорят няколко секунди, дори цели изре-
чения, след изказващия се, а понякога се налага да изчакат края на дълго изречение, за да за-
почнат да го превеждат.  

Две са основните правила, когато се говори със синхронен превод. На първо място, 
важно е да се говори ясно и не много бързо. Второ, важно е да помните, че предаването на 
вашето послание зависи от преводачите. Ако преводът не е добър, не трябва да го критикува-
те по време на заседанието, а да изтъкнете, че въпросът вероятно не е бил достатъчно добре 
обяснен. Важно е да „привлечете" преводачите на своя страна, независимо дали сте предсе-
дател или делегат. Някои други основни препоръки:  

 За предпочитане е да се говори свободно, а не да се чете предварително подготвен 
текст. Усложненият изказ и играта на думи трябва да се избягват;  

 Добре е основните аргументи да бъдат повторени няколко пъти по различен начин 
в изказването; тяхното номериране често се оказва добра идея;  

 Трябва да се избягва употребата на съкращения, тъй като преводът им на други 
езици е различен и за преводачите е трудно и често невъзможно да го намерят;  

 Не сменяйте езика, на който говорите в рамките на изказването, освен ако не ци-
тирате на друг език; ако ще цитирате, първо направете пауза и обяснете какво ще 
направите;  

 Внимавайте с шегите, тъй като те често са непреводими. 

Правила за прозрачност в ЕС 
Правото на обществеността на достъп до документите на Европейския парламент, Съ-

вета и Комисията е установено в член 255 от Договора за създаване на Европейската общ-
ност, като детайлните разпоредби за условията и ограниченията на това право са разписани в 
Регламент 1049/2001/ЕО относно обществения достъп до документи на Европейския парла-
мент, Съвета и Комисията.  

Съгласно тези разпоредби гражданите имат право да поискат копие от всички докумен-
ти на Европейския парламент, Съвета и Комисията, независимо дали са изготвени от съот-
ветната институция или са изпратени до нея, например от компания или организация. Единс-
твено изключение се прави за документи, обявени за секретни. Институциите имат задълже-
ние да съхраняват регистър на своите документи. Преди поискването на документа е въз-
можно да бъде извършена справка с регистъра по Интернет и в много случаи документът 
може да бъде получен направо от регистъра.  

Заседания на Съвета 
Заседанията на Съвета по правило не са отворени за обществеността или за масмедии-

те, освен ако Съветът не вземе специално решение за това с единодушие. На заседанието на 
Европейския съвет в Севиля е решено, че дебатите в Съвета по законодателни инициативи, за 
чието приемане е необходима процедурата за съвместно вземане на решения с Европейския 
парламент, трябва да са отворени за обществеността при определени условия. От юли 2002 г. 
е взето решение при обсъждането на законодателни инициативи, за чието приемане е необ-
ходима процедурата за съвместно вземане на решения с Европейския парламент, да бъдат 
достъпни за обществеността следните въпроси:  
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 Представянето от страна на Европейската комисия на най-важните законодателни 
инициативи и последващия дебат в Съвета. Списъкът на важните инициативи се 
определя от Съвета във формат СОВВО в началото на всеки шестмесечен период;  

 Гласуването по законодателни инициативи, заключителните дискусии в Съвета и 
съответните мотиви за гласуването.  

Създаване на контакти и оказване на влияние в дейността на ЕС 

Оказване на влияние в дейността на ЕС 
За да се окаже влияние в процеса на вземане на решение в ЕС, е важно да се работи по 

много линии. Трябва да научим как работят институциите и кои са методите за влияние вър-
ху тях. Предпоставка за оказването на влияние е знанието за собствените приоритети: какви 
са целите на Република България? Друг инструмент е познаването на предложенията, по ко-
ито работи Европейската комисия или държавите-членки. Въпреки че Комисията е единстве-
ният орган, който има законодателна инициатива, държавите-членки могат да я информират 
по различни начини относно предложенията, които биха желали да направят, или начина, по 
който биха желали определено предложение да бъде изготвено. Това може да бъде извърше-
но от държавата-членка или съвместно чрез Съвета с помощта на различни видове изложе-
ния или искания към Комисията.  

Съвместната дейност с друга държава-членка по въпроси, по които има общи интереси, 
често е най-добрият начин за увеличаване на собственото влияние.  

Европейският парламент има голямо значение при все по-голям кръг от задачи, поради 
което процесът на вземане на решения в парламента също следва да се следи. Понякога може 
да бъде полезно да се изпрати българската позиция на членовете на Европейския парламент 
от България (или до момента на присъединяването – на наблюдателите в Европейския пар-
ламент). Личните контакти с членове на Европейския парламент и техни сътрудници могат 
да се окажат много полезни.  

Контакти с институции на ЕС и колеги от други държави-членки 
Най-голямо внимание трябва да се обърне на създаването на добри лични контакти с 

колегите в комитетите, работните групи и Комисията. По този начин се постига добра работ-
на атмосфера и може сериозно да се помогне за постигането на резултатите, които сме си 
поставили, и за разбирането и възприемането на нашите аргументи. Също толкова важно е да 
се поддържат контакти със сънародници, които работят в европейските институции.  

Контакти с медиите 

Общата цел на контактите с медиите е да бъде разпространена информация относно це-
лите, които си е поставила Република България в ЕС. Откритостта и достъпността са много 
важни за постигането на тази цел. Ние имаме задължение за съобщаване на нашите действия, 
като едновременно с това се нуждаем от медиите като носители на информацията, която ис-
каме да предадем на обществото. За инструкции относно контактите с медиите може да се 
обърнете към лицата, отговарящи за връзките в обществеността в Постоянното представи-
телство в Брюксел (до момента на присъединяването Мисия на Република България към Ев-
ропейските общности), във вашето собствено ведомство и в Министерството на външните 
работи.  
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Практически съвети при провеждане на интервю 
В случай, че с вас като държавен служител се свържат журналисти, се очаква, че ще 

можете да дадете определена информация по разглеждания въпрос. Обемът на информация-
та, която ще предоставите по време на дискусията, зависи от конкретните обстоятелства – 
положението на преговорите, секретност и т.н. Прекалената дискретност обаче може да бъде 
в полза на другата страна и да доведе до неправилно тълкуване на вашите думи и позиция. 
Поради тази причина като цяло следва да бъдете отворени към предоставянето на информа-
ция.  

Внимавайте с думите при неофициалните изявления (off the record). B такъв случай ин-
формацията, която предоставите, може да бъде публикувана с референция към „неназовани 
дипломатически източници от постоянното представителство". Официалните изявления (on 
the record) означават, че може да бъдете цитиран.  

Някои други съвети и препоръки: 

 Винаги се консултирайте с лицето, отговорно за връзките с обществеността, кога-
то не сте сигурни;  

 Говорете кратко и ясно. По този начин по-лесно ще предадете своето послание без 
риск да бъдете неразбран. Започнете със своето най-важно послание, избягвайте 
сложните обяснения, трудните думи и жаргона. Помнете, че интервюто продъл-
жава, докато говорите със журналиста;  

 Подгответе списък на темите. Често той ще ви помогне, ако предполагате, че въп-
росът ще предизвика интереса на медиите. В него трябва да е включено всичко, 
което искате да кажете по въпроса. Придържайте се към списъка на темите. Ако 
предварително бъде изготвен общ списък на темите, избягвате риска различни хо-
ра да кажат различни неща;  

 Никога не отговаряйте некоректно. Повечето журналисти са наясно, че не знаете 
всичко. Ако не сте сигурен, помолете за отсрочка. Въпреки че трябва да се има 
предвид, че медиите винаги бързат, по-добре е да се отговори късно, отколкото 
невярно или неясно. Винаги се обаждайте по телефона, ако сте обещали. Ако бъ-
дете изненадани, помолете да се обадите след известно време (например след 15 
минути) и се подгответе през това време;  

 Ако нямате право да отговорите, тъй като въпросът е секретен, по-добре кажете 
истинската причина, а не: „Не знам";  

 Никога не питайте журналиста за източника му на информация, нито за причината 
да иска тази информация;  

 Говорете на езика, който владеете най-добре. Не сте длъжни да се съгласявате да 
говорите например на френски или на немски, ако не се чувствате сигурен в зна-
нията си; повечето журналисти говорят добър английски;  

 Преди публикуването прегледайте всички цитати при официални (on the record) 
интервюта.  
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Работни групи към Европейската комисия 
Заседанията на групи към ЕК могат да се провеждат или: 

 като експертни обсъждания преди започването на законодателния процес, в рам-
ките на които ЕК събира информация за подготовката на законодателните пред-
ложения, или  

 като част от комитологията, те. системата за прилагане на съществуващото зако-
нодателство чрез консултативни, управителни и регулаторни комитети, съответно 
смесени комитети.  

Всеки един от тези комитети е специфичен, като общото е, че ЕК трябва да осигури 
всички делегирани директиви, регламенти или решения да бъдат потвърдени с гласуване (с 
изключение на консултативните комитети, в чиито рамки не се гласува). Процедурните пра-
вила на конкретния комитет е подходящо да бъдат предварително проверени. От 1 ноември 
2004 г. (с влизането в сила на съответните разпоредби на Договора от Ница) гласуване в ра-
ботните групи на ЕК (комитологията) се извършва при разпределение тежестта на гласовете, 
аналогично на това в Съвета – Франция, Германия, Италия и Обединеното кралство по 29 
гласа, Испания и Полша по 27 и т. н. (България ще има 10 гласа).  

Място и начин на провеждане 
Редица заседания на комитетите се организират в сградата Borschette на Rue Froissart, 

но е възможно тези да се провеждат и в друга сграда на ЕК. Конкретното място трябва да бъ-
де проверено предварително.  

При обсъжданията на ЕК достъпът не е ограничен само за държавни служители, деле-
гирани от отделните държави-членки. Обичайно е на експертните заседания да участват не-
зависими организации в случаите, в които изпълняват функции, подобни на тези, които се 
изпълняват от държавната администрация. Винаги обаче е целесъобразно да се провери въз-
можността за участие на делегат, който не е служител на държавната администрация, в пос-
тоянното представителство (Мисията на Република България).  

Ред на заседанията 
Заседанието е председателствано от представител на ЕК и държавите-членки са по 

принцип разположени по азбучен ред според името на различните страни в техния собствен 
език. В този случай заседателният ред е неизменим. Секретариатът на Съвета не е предста-
вен, неговите служители обаче са често неформално поканени.  

Характер на заседанията 
Заседанията на ЕК нямат преговорен характер, който е основен на заседанията в рамки-

те на Съвета, а по-скоро характер на убеждаване. По тази причина не са подходящи, нито се 
използват възражения, особено в експертните групи. Експертните групи обаче са много под-
ходяща форма за сигнализиране за неприемливостта на определен текст, респективно насоч-
ване на ЕК в исканата посока. Сериозната подготовка въз основа на обработената аргумента-
ция и предложената информация може да повлияе на желаната посока чрез предложенията 
още в началото на законодателния процес.  



 54 

Писмени източници на информация 

Подготвителни актове 
Преди публикуването на окончателен законодателен акт в Официален вестник в проце-

са на вземане на решение се публикуват редица документи. Тези документи често съдържат 
тезисна информация за предложението. Подготвените актове на ЕК са означени СОМ и за-
едно с други документи са на разположение в базата данни PRELEX 
(http://europa.eu.int/prelex/apcnet.cfm?CL=en), в която може да се търсят на английски и френ-
ски. PRELEX съдържа препратки към пълните текстове на документите в EURLEX и същев-
ременно прессъобщения от базата данни Rapid и дебати към дадената тема в EU Bulletin.  

PRELEX също съдържа документи на ЕК, които нямат законодателен характер, т.нар. 
зелени и бели книги. Зелените книги имат ориентиращ характер и насочват към стимулира-
не на дискусия на избрана тема, докато белите книги са предимно отражение на тази диску-
сия и съдържат становището на ЕК за това как смята да постъпи в определена област (нап-
ример Бяла книга за управлението). Съдържанието на PRELEX по принцип отговаря на съ-
държанието на гид в законодателния процес на страницата на ЕП 
(http://wwwdb.europarl.eu.int/dors/oeil/en/default.htm). Гидът има това преимущество, че съ-
държа индикация в коя фаза на процеса по вземане на решения се намира документът и вре-
мевият хоризонт на приемането му.  

Законодателство 
Важна търсачка за правни текстове е EURLEX (http://europa.eu.int/eur-

lex/en/index.html). В нея могат да се търсят валидните актове в глава „Legislation". Препрат-
ките съдържат преглед на всички промени в текста и информация дали съществува консоли-
дирана версия.  

Официален вестник (Official Journal – OJ) се публикува на хартиен носител, както и в 
Интернет на адрес: www.europa.eu.int/eurlex/en/search/search_oj.html и се дели на следните 
части (т.нар. серии):  

 L серия (законодателство) – съдържа първични и вторични актове на правото на 
ЕС и най-вече текстовете на регламенти, директиви и решения, чието публикува-
не е задължително;  

 С серия (информация, предварителни актове, бележки – notices) – съдържа ин-
формация за органите и институциите на ЕС, предварителни законодателни пред-
ложения, предупреждения за непредвидени жалби в Съда на ЕО, бележки от засе-
данията на ЕП, съобщения на Икономическия и социален комитет и Комитета на 
регионите и резолюции и декларации на Съвета;  

 S серия (допълнителни – supplement) – съдържа всички процедури за възлагане на 
обществени поръчки, обявявани в рамките на ЕС, които надхвърлят определен 
финансов праг. Серия S може да бъде открита чрез търсачката TED: 
http://ted.publications.eu.int/static/home/en/home-page.ini. 

  


