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Глава I. Увод 
 

Европейският парламент (ЕП) е една от трите главни институции в Европейския 

съюз заедно със Съвета на министрите и Европейската комисия. Половинвековен 

процес на постъпателно нарастване на правомощията на ЕП предхожда това настоящо 

положение. Тази дипломна работа си поставя много ясна задача – след преглед на 

развитието на правомощията на Европейския парламент в рамките на 

институционалния градеж на Европейската общност/съюз и причините за тяхното 

разширяване да потърси отговор на въпроса какво представлява демократичният 

дефицит на европейския интеграционен проект. Може ли ЕП да бъде обвиняван за 

възникването и битуването му, или напротив – може ли на Парламента да бъдат 

възложени надеждите за преодоляването му? 

Задачата е разделена на две подцели – първата подцел на дипломната работа е да 

проучи правомощията на Европейския парламент при различните законодателни 

процедури и да изследва относителната власт на Парламента спрямо другите 

европейски институции, участници в законодателния процес. Втората подцел на 

дипломната работа е да се опита да даде изчерпателна и приемлива дефиниция на 

демократичния дефицит, която да послужи като основа за очертаване на възможните 

подходи за преодоляването му, както и ролята, която ЕП би могъл да играе в този 

процес. 

В Глава II ще разгледаме нарастващите правомощия на Европейския парламент. В 

първата й част ще бъде направен исторически преглед на развитието на нормативната 

основа за статуса на ЕП, преминавайки хронологически през всички значими за 

Парламента моменти от историята на ЕС – въвеждането на преки избори, реформите на 

учредителните договори от предишните години, неосъщественият проект за 

Конституция за Европа, както и най-новият Договор от Лисабон. Във втората част на 

втора глава ще направим преглед на нормотворческите правомощия на Парламента във 

всяка от законодателните процедури, които се използват или са били използвани през 

годините – консултация, одобрение, сътрудничество и съвместно вземане на решения. 

В третата част на втора глава ще опишем някои важни контролни правомощия на 

Парламента спрямо изпълнителната власт – процедурите по инвеститура и гласуване на 

вот на недоверие на Европейската комисия и участието на ЕП в комитологията. 

Четвърта част на втора глава е посветена на редица други правомощия на ЕП – в 
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бюджетната процедура, назначаването на други органи на ЕС, както и някои контролни 

функции. Последната, пета част на втора глава ще отдели внимание на 

институционалния баланс в ЕС и мястото на ЕП в него. Ще бъдат подробно изследвани 

различните теории за формирането на законодателни коалиции в европейския 

законодателен процес при различните процедури. Ще бъдат разгледани възгледите за 

силата на ЕП на водещи анализатори като Цебелис, Кромбец, Хикс, Маурер, Ритбергер 

и др. 

В Глава III ще обърнем поглед към конкуриращите се теоретични обяснения за 

овластяването на ЕП през годините и нарастващите му правомощия. Ще направим опит 

да опишем не само механизма, по който ЕП постига разширяване на своите 

правомощия (чрез собствени действия и чрез помощта на Европейския съд), но и 

предпоставките, които позволяват това да се случи. Те ще бъдат разгледани както в 

светлината на съществуващите три големи теории за европейската интеграция, така и в 

светлината на някои алтернативни обяснения. 

В Глава IV ще се опитаме да дадем отговор на въпроса води ли нарастването на 

правомощията на Европейския парламент до по-качествена демокрация на европейско 

ниво и до намаляване на демократичния дефицит. В първа и втора част ще представим 

някои теоретични постановки относно същността на демокрацията и съставните 

елементи на демократичния дефицит в ЕС, които ще ни послужат като отправна точка 

за разсъжденията в третата част за подходите за преодоляване на демократичния 

дефицит. Ще застъпим тезата, че става въпрос не за дефицит на демокрация, а по-скоро 

за дефицит на легитимност на ЕС, произтичаща не толкова от липса на достатъчно 

правомощия за единствения пряко избиран от гражданите европейски орган, а най-вече 

от липса на прозрачност, главен „виновник” за която е Съветът на министрите. За 

преодоляването на демократичния дефицит не е необходима радикална трансформация 

на съществуващата институционална система в ЕС, а поставяне на по-силно ударение 

върху разширяване на каналите за достъп на граждански интереси (чрез заинтересовани 

групи) до правенето на политика на европейско ниво като един от начините за 

пълноценно политическо представителство. Това е процес, на който трябва да се 

посветят както Европейският парламент, така и Комисията, така и националните 

парламенти. 

Ще завършим със Заключение, в което ще направим кратък преглед на основните 

изводи от цялостния текст и ще очертаем някои тенденции и насоки за бъдещо 

развитие. 
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Глава II. Нарастващите правомощия на 

Европейския парламент 
 

А. Развитие на нормативната основа за статуса на ЕП – исторически 

преглед 

Цялата политическа власт на европейско ниво – и законодателна, и изпълнителна 

– произхожда от правителствата на държавите членки, събрани в Съвета на 

министрите. Като „господари на договорите” правителствата командват процеса, чрез 

който се разпределя властта на европейско ниво. Заедно те контролират и 

законодателния процес: всички законодателни актове се нуждаят от одобрението на 

Съвета. Освен това правителствата носят основната отговорност за прилагането на 

европейските политики, което се извършва от националните администрации1. 

С течение на времето обаче Съветът започва да споделя законодателната власт и 

да делегира правомощия в сферата на изпълнителната власт. В ЕС законодателната и 

изпълнителната власт не са формално разделени и не са възложени на отделни точно 

определени институции. Съществуват многобройни законодателни процедури, както и 

многобройни изпълнителни процедури, които се променят с всяко изменение на 

учредителните договори. Приемайки факта, че вземането на решения вероятно би 

блокирало при постоянно изискване за единодушие, Съветът въвежда и вземане на 

решения чрез квалифицирано мнозинство. 

Междувременно Съветът споделя своите законодателни правомощия с Комисията 

и Парламента. Още с учредителния договор от Рим Съветът дава на Комисията правото 

на законодателна инициатива за законодателна материя, попадаща в обхвата на 

Европейската общност. Стъпка по стъпка Съветът започва да споделя властта си и с 

Европейския парламент. Първоначално участието на Парламента се изразява 

единствено в правото да бъде консултиран, минава през въвеждането на процедурата на 

сътрудничество, за да достигне до най-широко използваната днес процедура за 

съвместно вземане на решения, която позволява на Парламента да налага вето върху 

законодателни предложения на Съвета. Така в определени сфери Съветът позволява 

развитието на уникален, междуинституционален модус на създаване на 

законодателство – т.нар. „общностен метод” – ЕК притежава ексклузивно право на 

законодателна инициатива, ЕП притежава статус на съзаконодател, а Съветът решава с 
                                                 
1 Ben Crum, “Legislative-Executive Relations in the EU,” Journal of Common Market Studies 41/3 (2003): 376. 
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квалифицирано мнозинство. По въпроси извън обхвата на Европейската общност 

Съветът запазва пълен контрол върху законодателната власт. 

Все повече автори изразяват становището, че законодателната система на ЕС вече 

прилича на „класическо двукамарно законодателство”2, като Съветът представлява 

държавите, а Парламентът – гражданите. Особено в процедурата за съвместно вземане 

на решения двете институции са реални съзаконодатели, което кара някои автори (напр. 

Кромбец) да разглеждат ЕС като сигурно движещ се към федерация с горна камара 

Съветът и долна – Парламентът. Какво представлява „общностният метод”, как се стига 

до неговото формиране и как се променят правомощията на Европейския парламент 

през годините? 

 

1. Преки избори – 1979 г. 

Парламентът постига първия си голям успех през 1979 г., след като години наред е 

настоявал за прилагането на договорната разпоредба относно избирането на неговите 

членове чрез всеобщи преки избори. Въвеждането на преките избори само по себе си е 

мащабна конституционна промяна и изиграва решаваща роля за ускоряването на темпа 

на последвалите промени. Първоначално преките избори имат противоречив ефект. От 

една страна носят на Парламента по-голяма легитимност, но от друга пораждат по-

големи обществени очаквания в една донякъде объркваща за избирателите ситуация. 

Досега избирателите са свикнали да гласуват в национални парламентарни избори на 

базата на представянето на правителствата и да решават дали да гласуват нов кредит на 

доверие на управлявалите досега или да ги сменят. Сега се озовават в нова ситуация, в 

която трябва да гласуват за парламент, който няма властта да избира правителство, 

нито пък има решаващата дума при приемането на европейското законодателство и 

политики. Парламентът среща сарказма на пресата и неразбирането на обществото и се 

превръща в лесна мишена на противниците на европейския проект3. И все пак преките 

избори са крачка напред, защото превръщат ЕП в институция „на пълно работно време” 

и създават класа на професионални парламентаристи на европейско ниво (във всяка 

голяма национална политическа партия се появяват групи от политици, желаещи да 

работят на европейско ниво), които се превръщат във важно междинно звено между 

Общността и националните партии и успяват да насърчат по-активното участие на 

                                                 
2 Саймън Хикс, Политическата система на Европейския съюз (София: Парадигма, 2007), 95. 
3 Richard Corbett et al., “The European Parliament at Fifty: A View from the Inside,” Journal of Common 
Market Studies 41/2 (2003): 355. 
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последните в европейските дискусии и общия европейски проект. Корбет и съавтори4 

дават пример с голяма част от евродепутатите от Великобритания (лейбъристи) и 

Гърция (ПАСОК) в Парламентите от 1979 г. и 1984 г., които печелят местата си с анти-

европейска реторика, но впоследствие с течение на времето променят позициите си и 

освен това въздействат за промяна на тези на своите партии.  

Постановлението на Европейския съд по „случая с изоглюкозата” от 1980 г. е 

важен акт, свързан с разширяването на правомощията на Парламента, който протича в 

контекста на преките избори. Първите преки избори се провеждат през 1979 г., като в 

периода между разпускането на предишния парламент и встъпването в длъжност на 

новите пряко избирани евродепутати Съветът приема законодателен акт, без да се 

консултира с ЕП. Съдът постановява анулиране на акта на основание, че учредителният 

договор изисква Съветът да запознае Парламента с мнението си и да се консултира с 

него. Според Съда консултацията е съществен елемент, за да бъде запазен 

предвиденият в договора баланс между институциите. Чрез този прецедент 

Парламентът получава „правото да отлага”5, което използва през 1989 г., когато 

заплашва да отложи разглеждането на предложение на Комисията относно първия етап 

на Икономическия и валутен съюз. Комисията, желаейки да спази предвидения график, 

приема поправките на Парламента към своето предложение. 

 

2. Единен европейски акт – 1987 г. 

Единният европейски акт (ЕЕА) е важен документ по пътя на разширяване на 

правомощията на ЕП, защото въвежда нова законодателна процедура – „процедура на 

сътрудничество”. Тя е описана в чл.252 от консолидираната версия на Договора за 

учредяване на ЕО, а към нея се отнасят други членове – десет на брой според ЕЕА. 

Процедурата на сътрудничество дава на Парламента правото на второ четене след 

общата позиция на Съвета и освен това прави отхвърлянето на приетите от ЕП на второ 

четене поправки по-трудно за Съвета. Процедурата се отнася само до 10 члена, но 

всъщност те са договорната база за близо 1/3 от цялото законодателство – единния 

пазар, програми за научни изследвания, някои решения относно структурните фондове 

и др. ЕЕА въвежда и „процедура на съгласие”, при която Парламентът има правото да 

одобри или отхвърли ан блок предложението на Съвета, без да има възможност да 

                                                 
4 Corbett et al., 2003, p. 356. 
5 Хикс, 2007, с. 101-2. 
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предлага промени по него. Тази процедура се използва за приемането на нови страни 

членки и за подписването на споразумения за асоцииране с държави извън ЕС6. 

 

3. Договор от Маастрихт – 1993 г. 

Поради дългогодишното придържане към т.нар. „метод на Моне”, според който 

европейското сътрудничество и интеграция следва да се развива стъпка по стъпка и на 

основата на прецеденти (case by case), логично в рамките на ЕС се натрупват 

множество законодателни процедури и институции без цялостна последователна 

концепция, което намалява ефективността. Изпълнителната власт страда от още по-

голяма липса на прозрачност и е уязвима от постоянните напрежения между 

европейското и националното ниво. Договорът от Маастрихт, създаващ Европейския 

съюз, може да се разглежда като основополагащ разрив с „метода на Моне”, тъй като 

предоставя цялостна рамка за трите европейски общности – Европейската 

икономическа общност, Европейската общност за въглища и стомана и Евратом – и два 

нови „стълба” на общата политика по външните работи и сигурността и по 

правосъдието и вътрешните работи. 

Договорът от Маастрихт разширява употребата на процедурата на съгласие и 

въвежда четвърта процедура – „съвместно вземане на решения”, описана в чл.251 от 

консолидираната версия на договора, която дава право на вето на Парламента. В случай 

че Парламентът и Съветът не успеят да постигнат съгласие по дадено законодателно 

предложение, се свиква помирителна комисия. След решението на помирителната 

комисия ЕП може да използва това право на вето и направо да отхвърли проектозакона. 

Съвместното вземане на решения заменя сътрудничеството като основна законодателна 

процедура в областта на единния пазар, както и в областите на здравеопазване, защита 

на потребителите, образование и култура7. 

Ролята на ЕП в политическия процес на ЕС е предмет на противоречиви 

становища и обяснения в научните среди от години насам. След влизането в сила на 

Договора от Маастрихт много изследователи твърдят, че Парламентът е най-големият 

печеливш от въведените с договора институционални промени и че той отбелязва 

исторически момент от развитието на европейската интеграция, в който ЕП се 

превръща в долната камара на една истинска законодателна институция. Други автори 

възразяват, че въпреки че след въвеждането на процедурата за съвместно вземане на 

                                                 
6 Хикс, 2007, с. 102. 
7 Хикс, 2007, с. 102. 
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решения ЕП изглежда получава повече контрол върху законодателния процес чрез 

правото си на вето, то самата процедура на изпращане и препращане на актове между 

институциите е толкова сложна, продължителна и тежка, че законодателната 

ефективност на ЕС значително намалява. Други автори основават критиките си на 

факта, че материята за урегулиране, предвиждаща създаване на общностно 

законодателство чрез съвместно вземане на решения – а именно законодателство във 

връзка с единния вътрешен пазар – е твърде ограничена по своя обхват.8 

 

4. Договор от Амстердам – 1999 г. 

Договорът от Амстердам значително изменя институционалния баланс между 

главните актьори в Съюза и увеличава правомощията на ЕП по няколко различни 

начина: разширява обхвата на процедурите за съвместно вземане на решения и 

съгласие; опростява процедурата за съвместно вземане на решения; изменя 

процедурите за номиниране на президента и другите членове на Комисията. Освен че 

разширява обхвата на съвместното вземане на решения, Договорът от Амстердам 

опростява процедурата по няколко начина. Първо, новата процедура дава възможност 

за приемане на законодателството на първо четене, ако ЕП и Съветът са съгласни на 

този етап – тази възможност води до значителни икономиии на време. Второ, отпада 

фазата, в която ЕП може да гласува „намерение да отхвърли” общата позиция на 

Съвета – сега ако ЕП гласува да отхвърли общата позиция, законодателното 

предложение отпада. Трето, отпада и т.нар. трето четене, на което Съветът може да 

предложи наново общата си позиция след пропадане на помирителния процес. 

Елиминирането на този елемент е един от най-противоречивите въпроси на 

междуправителствената конференция в Амстердам, но накрая Франция приема новата 

процедура, тъй като в замяна получава гаранции, че ролята на националните 

парламенти ще бъде засилена. В резултат на промените в третото четене, 

реформираната процедура предвижда предложението да пропадне, ако през 

помирението не се достигне до споразумение. 

Премахването на фазата на третото четене поставя Парламента в равностойна 

позиция със Съвета на всеки етап на процедурата. В първоначалния вариант на 

процедурата за съвместно вземане на решения Съветът може да прави обструкции на 

Парламента с предложения тип „или го приемаш така, както ние го предлагаме, или 

                                                 
8 Andreas Maurer, “The Legislative Powers and Impact of the European Parliament,” Journal of Common 
Market Studies 41/2 (2003): 228. 
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нищо не се споразумяваме” след пропадане на процеса на помиряване. Това 

„изравняване” на двата законодателни клона сега означава балансиран набор от права 

на вето. Съветът и Парламентът споделят отговорността за приемането и пропадането 

на предложените законодателни актове. Промените, въведени с Договора от 

Амстердам, са по-скоро изглаждане на разпоредбите от Маастрихт, отколкото напълно 

нова концептуализация на конституционната база на Съюза9. Обновената процедура се 

нарича „съвместно вземане на решения II”, за да се различава от процедурата в 

Договора от Маастрихт, която за удобство пък се означава като „съвместно вземане на 

решения I”. 

Договорът от Амстердам разкрива тенденция към политическа общност на 

няколко нива, където компетенциите са споделени не само между членовете на Съвета, 

но и между Съвета като цяло и Парламента. По отношение на Парламента 

разпоредбите на Амстердам са поредната стъпка в бавния, но непрекъснат процес на 

договорни реформи, осигуряващи все по-голям достъп на ЕП до процеса на вземане на 

решения. Налице е ясна тенденция за нарастване на употребата на съвместно вземане 

на решения за сметка на процедурата на сътрудничество, като основната причина е 

смяната на процедурата по чл.95 от Договора за Европейската общност (ДЕО), общата 

база за хармонизиращите мерки в рамките на вътрешния пазар, от сътрудничество на 

съвместно вземане на решения. 45.9% от приключените между ноември 1993 г. и юли 

2002 г. процедури по съвместно вземане на решения попадат под този член10. 

След 1996 г. почти една четвърт от законодателството на ЕС, разглеждано от ЕП, 

се приема чрез процедурата на съвместно вземане на решения. Договорът от Маастрихт 

засилва позициите и законодателната роля на Парламента в свързани с вътрешния 

пазар области, включително околна среда, изследователска дейност и образование. 

Вземайки предвид общия брой на законодателството, прието от 1986-87 г. нататък и 

като се сметнат заедно процентите на случаите, в които са били използвани както 

сътрудничеството, така и съвместното вземане на решения, обхватът на приложение на 

тези процедури в ЕП се е разширил значително – от 11.3 % през 1987 г. до почти 34% 

през 2001 г.). Все пак, разглеждайки общия брой на задължително законодателство, 

прието или от Съвета, или от Парламента и Съвета съвместно, резултатът малко се 

изменя – през 2001 г. законодателните актове, приети чрез сътрудничество и чрез 

съвместно вземане на решения, представляват едва 21.3% от всичкото законодателство, 

                                                 
9 Maurer, 2003, p. 230. 
10 Maurer, 2003, p. 234. 
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прието от Съвета. Това обаче се дължи на факта, че Съветът делегира на Комисията 

голяма част от техническото законодателство в селскостопанската политика. Голям 

процент от приетите от Съвета актове са изпълнителни или административни актове в 

сферите селско стопанство, конкуренция, търговия и митническа политика. ЕП никога 

не е изявявал желание да участва в случаите, в които Съветът действа като 

ценоопределящ орган или потвърждава номинациите на страните членки за някой от 

постоянните си комитети11. 

 

5. Договор от Ница – 2003 г. 

Договорът от Ница още повече разширява приложния обхват на процедурата за 

съвместно вземане на решения като добавя няколко допълнителни области и така 

повечето области във връзка с регулирането на единния пазар – околна среда, 

здравеопазване, социална политика, хармонизиране на стандартите – се покриват от 

процедурата за съвместно вземане на решения. Процедурата за сътрудничество почти 

не се използва, освен в някои клаузи, отнасящи се до икономическия и валутния съюз. 

Процедурата на консултиране все още се използва в някои области, а тази на съгласие – 

по отношение на международни споразумения12. Един от анализите на реформите, 

въведени с Договора от Ница, твърди, че промените на формалните правила за вземане 

на решения и особено новото изискване за тройно мнозинство в Съвета вероятно ще 

изместят баланса на силите в полза на Съвета13. От друга страна обаче 

присъединяването на нови десет страни членки, заради което Договорът от Ница 

разписва правила за реформиране на институциите, затруднява единството в Съвета и 

поддържането на общ глас – контратежест на възможно засилване на 

междуправителствения елемент. 

 

6. Европейски конвент за бъдещето на Европа и неприетият проект за 

Конституция – 2004 г. 

През 2001 г., когато се подписва Договорът от Ница, съвкупността от нормативни 

актове на ЕС, съставляващи нещо като „конституционен пакет”, наброява 8 договора и 

над 50 протоколи и анекси. Това предопределя една комплексност, която прави 

европейската структура трудна за разбиране от обикновените граждани. Налага се 
                                                 
11 Maurer, 2003, p. 234. 
12 Хикс, 2007, с. 103. 
13 Robert Thomson and Madeleine Hosli, “Who Has Power in the EU? The Commission, Council and Parliament 
in Legislative Decision-making,” Journal of Common Market Studies 44/2 (2006): 415. 
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реформиране и опростяване на процедурите за вземане на решения, за да се 

предотврати парализа. Това е една от основните цели, с които се събира Конвентът (в 

него участват представители на държавите членки, ЕП, ЕК и националните 

парламенти), който да изработи проект за Конституция за Европа. Създаването на 

Конвента е следствие от решение на Европейския съвет на срещата на върха в Лаакен 

през 2001 г. След серия публични дебати през 2002 и 2003 г. Конвентът излиза с проект 

на договор за Конституция за Европа, който да направи ЕС по-ефективен, прозрачен и 

разбираем за гражданите. Последвалата междуправителствена конференция между 

2003 и 2004 г. постига съгласие проектът за конституция да замести всички договори с 

изключение на Договора за Евратом. Следва подписване на Договора за Конституция за 

Европа от представителите на всички държави членки. Както е известно, впоследствие 

той не бе ратифициран от всички държави членки и така не успя да влезе в сила. 

Полезно обаче би било да споменем основните характеристики на неприетата 

Конституция, защото голяма част от тях присъстват и в новия Договор от Лисабон.  

Според Договора за Конституция ЕС придобива юридическа самоличност и вече е 

субект на международното право. Премахва се тристълбовата структура и вторият и 

третият стълб минават под контрола на Общността. Част втора от Договора – 

Европейската харта за основните права – става неразделна част от принципите и целите 

на ЕС. Въвежда се нова, много по-ясно и стриктно дефинирана класификация на 

компетенциите на Съюза на изключителни (в областта на митническия съюз, общата 

търговска политика, монетарната политика в еврозоната), споделени с държавите 

членки (в области като околната среда, защитата на потребителите, транспорта, 

енергетиката и вътрешния пазар) и поддържащи действията на държавите членки 

(например в образованието, спорта и др.), както и ясни разпоредби за областите, в 

които се прилагат те. Въвежда се клауза, според която държавите членки могат 

доброволно да напускат ЕС. Нормативните актове на ЕС се систематизират в стегната 

система, съдържаща следните възможности: европейски закон, който замества 

регламента, европейски рамков закон, който замества директивата, европейска 

регулация, решение, препоръка, становище. За първи път е въведено действително 

право на законодателна инициатива от страна на гражданите. 

Проектът за Конституция въвежда изменения и в основните институции на ЕС. 

Местата в ЕП се разпределят по низходящо пропорционален ред в зависимост от броя 

на държавите членки. Европейският съвет формално получава статут на институция, а 

ротационното му председателство се премахва и се заменя от президент с мандат две 
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години и половина. Броят на комисарите се намалява, така че да бъде равен на две 

трети от броя на страните членки, при което правото на държавите да излъчат комисар 

ще се определя на ротационен принцип. Председателят на Комисията ще се избира от 

ЕП по предложение на Европейския съвет. Създава се пост на министър на външните 

работи, който обединява длъжностите на комисар по външните отношения и на 

върховен представител за външната политика и сигурността. 

Относно процедурите за вземане на решения проектоконституцията въвежда 

няколко изменения. Първо, установяват се нови правила за квалифицираното 

мнозинство при гласуванията в Съвета – 55% от държавите членки, представляващи 

най-малко 65% от населението на Съюза. Второ, към досегашните 20 области, в които 

Съветът взема решения с квалифицирано мнозинство, се добавят още 20. Трето, 

процедурата за съвместно вземане на решения става обикновената законодателна 

процедура в ЕС.14 

 

7. Договор от Лисабон – 2007 г. 

Лисабонският договор, най-новата ревизия на договора за ЕС, бе подписан на 13 

декември 2007 г. и се очаква да бъде ратифициран от всички страни членки до 2009 г. 

След неуспеха на референдумите за проекта на Конституция на ЕС във Франция и 

Нидерландия бе обявен период на размисъл относно бъдещето на Европа. Германското 

президентство на ЕС през втората половина на 2007 г. постави като основна своя задача 

постигането на ново споразумение, което да сплоти държавите членки на ЕС и да върне 

вярата в европейския проект. Така на срещата на Европейския съвет през юни 2007 г. 

лидерите на държавите членки постигнаха съгласие около основните моменти на нов 

договор, предложени от немския канцлер Ангела Меркел. Текстът на новия договор за 

изменение на Договора за ЕС бе изготвен през октомври 2007 г. Официалното 

подписване се състоя на специална среща на върха в Лисабон. 

Сред разпоредбите, имащи отношение към Европейския парламент, са 

намаляването на броя на членовете на Парламента до максималните 750 + 1, извоюван 

от Италия (най-малко 6 и най-много 96 за държава членка), и засилването на ролята на 

националните парламенти чрез правото да повдигат възражения срещу проектите за 

европейско законодателство, ако според тях те не съответстват на принципа на 

субсидиарност. Законодателните правомощия на Парламента се разширяват, като 

                                                 
14 Европортал, „Конституция за Европа,” http://www.evropa.bg/bg/del/europe-a-to-z/eu-constitution.html 
(прегледана на 21.01.2008 г.). 
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процедурата за съвместно вземане на решения (преименувана на „обикновена 

законодателна процедура”) ще се прилага в 43 нови области, включително и в областта 

на правосъдието и вътрешните работи. Въвеждат се опростени процедури за изменение 

на Договора за функционирането на ЕС (както се преименува Договорът за създаване 

на ЕО), според които Европейският съвет може след консултация с ЕП и ЕК с 

единодушие да вземе решение за поправки в част трета на договора , която урежда 

вътрешните политики на ЕС. За да влязат в сила, те подлежат на ратификация от 

държавите членки. Освен това Европейският съвет може да вземе с единодушие и след 

одобрението на Парламента решение за прилагане на гласуване с квалифицирано 

мнозинство в области, където по принцип се изисква единодушие, както и да вземе 

решение за преминаване от специална към обикновена законодателна процедура. Ако 

национален парламент заяви несъгласие с което и да е от двете решения, то може да 

бъде блокирано15.  

Сред другите основни нововъведения, които всъщност запазват голяма част от 

предвидените в неприетия проект за Конституция на ЕС разпоредби, е правилото за 

двойно мнозинство при гласуванията в Съвета – гласове, представляващи 55% от 

страните членки и 55% от населението на ЕС, трябва да подкрепят дадено 

законодателно предложение, за да бъде прието чрез гласуване с квалифицирано 

мнозинство. Блокиращото мнозинство трябва да бъде образувано от най-малко четири 

страни членки. Поради силната опозиция на Полша срещу тази клауза бе решено 

новите правила за гласуване да влязат в сила от 2014 г., и то с допълнителен преходен 

период до 2017 г, по време на който изискването за брой гласове в Съвета, 

представляващи населението на ЕС, ще бъде 65% вместо 55%. Запазва се правилото за 

вземане на решения с единодушие по въпросите на общата външна политика и 

политиката на сигурност. 

Броят на комисарите в ЕК ще бъде намален от 27 на 15 до 2014 г. Създава се пост 

на постоянен председател на Европейския съвет, който в продължение на две години и 

половина ще има мандат да председателства срещите на Европейския съвет. Въвежда 

се пост на „Върховен представител на ЕС по въпросите на външните работи и 

политиката на сигурност”, който слива в едно постовете на Върховен представител на 

ЕС и Комисар по външните отношения. Въвежда се единна правосубектност на ЕС, 

                                                 
15 Министерство на външните работи на България, „Договор от Лисабон,” 
http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=16838&Itemid=544 (прегледана на 
19.01.2008 г.). 
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която заменя тристълбовата структура от Договора от Маастрихт. Европейската 

общност прекратява съществуването си, а неин правоприемник е новият правен субект 

ЕС. Договорът от Лисабон изброява и областите, в които ЕС има изключителна 

законодателна компетентност, областите на споделена между ЕС и държавите членки 

законодателна компетентност и областите на подпомагащи или допълващи действия, 

където страните членки запазват основната компетентност. 

От новия договор отпадат някои от нововъведенията, предвидени в проекта за 

Конституция за Европа – особено тези, засягащи сфери от националния суверенитет, 

към които държавите са особено чувствителни. Избягват се всякакви формулировки, 

които биха могли да направят ЕС да „звучи” като федерална държава – не случайно 

вместо „министър на външните работи” новият пост, обединяващ постовете на 

Върховен представител на ЕС и Комисар по външните отношения, бе преформулиран в 

явно компромисното, но твърде тромаво звучащо „Върховен представител на ЕС по 

въпросите на външните работи и политиката на сигурност” по изричното настояване на 

Великобритания. Отпадат понятията „закон” и „рамков закон” и се запазват 

досегашните „регламент”, „директива” и „решение”. Хартата на основните права, която 

бе интегрална част от проекта за Конституция, няма да бъде включена в новия договор 

и ще остане отделен документ, който обаче бе публикуван в Официален вестник на ЕС 

и ще има същата правна стойност като Договора за ЕС и Договора за функционирането 

на ЕС. Хартата няма да се прилага спрямо Великобритания и Полша16.  

 

Б. Нормотворческата компетентност на ЕП – от консултация към 

равноправно участие в законодателството 

Според Хикс17 независимо от сложността си, системата за приемане на 

законодателство, която се е формирала в ЕС с течение на времето, демонстрира висока 

ефективност в законотворчеството и се адаптира добре към нарастващия обем на 

законодателството. През 90-те години ЕС създава по над 100 закона годишно. 

Правилата за приемане на законодателство еволюират през годините след 

подписването на Римския договор, който не упоменава една-единствена задължителна 

процедура за приемане на вторично законодателство, а регламентира конкретни 

правила за всеки отделен член. Разбира се, правилата по брой не се равняват на броя на 
                                                 
16 Министерство на външните работи на България. „Договор от Лисабон”. 
http://www.mfa.bg/bg/index.php?option=com_content&task=view&id=16838&Itemid=544. Прегледана на 
19.01.2008. 
17 Хикс, 2007, с. 100. 
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членовете, защото една и съща процедура се повтаря за група членове, което позволява 

да се очертаят няколко основни процедури. Всяка следваща поправка на учредителните 

договори въвежда нова процедура, всяка от които ще бъде разгледана подробно по-

надолу. Основните разлики между процедурите се изразяват в това какво правило за 

гласуване се използва в Съвета (единодушие или гласуване с квалифицирано 

мнозинство) и доколко Парламентът е въвлечен в процеса на приемане на законите 

(дали е консултиран или участието му е по-съществено). 

 

1. Консултация 

При тази най-стара и опростена процедура ЕП получава възможността да изкаже 

своето мнение по законодателните предложения на Комисията. След като мнението е 

изказано, дори и да е негативно, Съветът може да вземе каквото решение пожелае. За 

одобряване на предложението на Комисията в Съвета е необходимо квалифицирано 

мнозинство, а за неговата промяна – единодушие. Според Кромбец тези правила за 

гласуване в Съвета дават значителна власт на Комисията. Предложението й трябва да 

отговаря на две условия, за да бъде прието – да бъде предпочитано пред статуквото от 

квалифицирано мнозинство от държави или да бъде предпочитано пред всички 

останали политики от всички държави. Комисията може да си избере най-удобната за 

нея политика от всички, удовлетворяващи тези две условия. Ако правилото на 

гласуване в Съвета беше обикновено мнозинство, Съветът щеше да приеме идеалната 

точка на средната държава като краен резултат, независимо от предложението на 

Комисията и тя нямаше да има никаква власт18. Кромбец смята, че при тази процедура 

Парламентът е безпомощен, но това не е точно така, защото той има важен съюзник в 

лицето на Европейския съд и освен това може да се възползва от формалните 

процедурни правила, разписани в Договора за Европейската общност (ДЕО). 

Ако Съветът действа прибързано и не изчака Парламента да огласи своите 

възгледи, проектозаконодателството ще бъде отсъдено невалидно от Съда. Всякакви 

съмнения относно готовността на Съда да отсъди по такъв начин изчезват след 

постановлението по „случая с изоглюкозата” през 1980 г. Съдът анулира приетия от 

Съвета регламент на основание на това, че е издаден преди Парламентът да обяви 

своята позиция. Постановлението по „случая с изоглюкозата” не дава на ЕП 

неограничено вето върху проектозаконодателството при процедурата на консултация, 

                                                 
18 Christophe Crombez, “The Co-Decision Procedure in the European Union,” Legislative Studies Quarterly 22/1 
(1997): 98-99. 
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защото позицията му по правило е само съвещателна, но все пак му дава важна власт да 

отлага вземането на решения. 

Степента, до която Парламентът може да се възползва от процедурата по 

консултация, зависи и от собствената му компетентност по обсъжданото 

законодателство, както и от тактическите му умения. Стандартният подход е да се 

възползва от чл.250(2) ДЕО, който разпорежда: „Докато Съветът не се е произнесъл, 

Комисията може да измени своето предложение по всяко време в хода на процедурите 

по приемане на общностен акт.” Ако Комисията може да бъде убедена да промени 

дадено предложение, така че да включи съображенията на ЕП, шансовете тези 

съображения да станат част от окончателно одобрения от Съвета текст нарастват 

значително. Обикновено оказването на натиск върху Комисията приема формата на 

гласуване по поправките към законодателните предложения, но забавяне на 

гласуването по резолюцията, която формално представлява позицията на Парламента 

докато Комисията не е обявила – както е длъжна – дали приема или не поправките. Ако 

Комисията приеме поправките, ЕП гласува в полза на законодателната резолюция и 

поправките стават интегрална част от предложението на Комисията. Ако Комисията не 

приеме поправките, или не всички поправки, Парламентът може да оцени нейната 

позиция като незадоволителна и може да реши да забави прогреса на предложението, 

изпращайки го обратно за обсъждане в респективната парламентарна комисия.19 

 

2. Одобрение 

При тази процедура ЕП може да разглежда постъпилите законодателни проекти 

само на едно четене като цялостен текст и няма право да нанася каквито и да било 

поправки. В някои случаи процедурата по одобрение изисква гласуване с абсолютно 

мнозинство от членовете на Парламента. Така, при тази процедура ЕП разполага с 

право на вето, но в действителност процедурата не му дава реални нормотворчески 

правомощия, поради факта, че не може да внася промени в изпратеното му 

законодателно предложение. 

 

3. Сътрудничество 

За разлика от процедурата на консултация, където има едно-единствено четене, 

процедурата на сътрудничество въвежда второ четене. Законодателният процес започва 

                                                 
19 Neill Nugent, The Government and Politics of the European Union (London: Palgrave Macmillan, 2003), 199. 
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след като Комисията изпрати предложението си на Парламента. Съветът може да 

започне да обсъжда предложението, но не може да вземе решение преди да е получил 

становището на ЕП. На първо четене Парламентът може да одобри, измени или 

отхвърли предложението. След решението на Парламента предложението се връща 

обратно в ЕК, която може да преправи първоначалния му вариант, така че да включва 

съображенията на Парламента. След това Комисията изпраща предложението с 

всичките му изменения на Съвета, който трябва да приеме „обща позиция” с 

квалифицирано мнозинство. В това първо четене на предложението няма времеви 

ограничения, което означава, че всяка от институциите на практика може да направи 

така, че законодателството да отпадне на тази фаза. След като Съветът приеме общата 

си позиция започва второто четене. Общата позиция, заедно с пълната й обосновка, се 

изпраща на Парламента. Единният европейски акт задължава Съвета да даде на 

Парламента обяснение на своята обща позиция, включително и да изтъкне причините, 

поради които е отхвърлил предложените от Парламента изменения, ако има такива. 

Ако в срок от три месеца след съобщаването на общата позиция Парламентът не се 

произнесе или се произнесе одобрително, Съветът приема окончателно съответния акт. 

Парламентът може в същия тримесечен срок да предложи изменения на общата 

позиция или цялостното й отхвърляне, за което е необходимо абсолютното мнозинство 

на неговите членове. Ако Парламентът е отхвърлил общата позиция на Съвета, тече 

едномесечен срок за преразглеждане на предложението. В срок от три месеца Съветът 

може да приеме с единодушие своята обща позиция. Ако Съветът не вземе решение в 

този срок, предложението отпада. Ако ЕП е предложил изменения на общата позиция 

на Съвета, Комисията може да преработи предложението, вземайки (или не вземайки) 

предвид тези изменения. За Съвета остава или да одобри измененото предложение с 

квалифицирано мнозинство, или да го измени с единодушие, или да не вземе никакво 

решение в срок от три месеца, което означава, че предложението отпада. Тези 

гласувания, в които Парламентът може с абсолютно мнозинство да промени или 

отхвърли общата позиция на Съвета, не се равняват на право на вето, но тъй като могат 

да бъдат преодоляни от Съвета само с единодушие, имат политическа важност и 

оказват значителен натиск върху Комисията и Съвета да вземат позицията на 

Парламента насериозно и да навлизат в междуинституционален пазарлък. 

 

4. Съвместно вземане на решения I & II 
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Тази процедура е подобна на процедурата по сътрудничество до момента на 

второто четене в Парламента, с изключение на това, че предложението може да бъде 

прието още на първо четене, ако Съветът и Парламентът постигнат съгласие по текста 

още тогава. В останалите случаи Съветът приема обща позиция, която съобщава на 

Парламента заедно с всичките си основания за приемането й. В срок от три месеца ЕП 

може да направи едно от следните неща – първо, да одобри общата позиция или да не 

се произнесе по нея, което автоматично води до приемане на проектоакта; второ, да 

отхвърли общата позиция с абсолютно мнозинство, при което актът се счита за 

неприет; трето, да предложи изменения в общата позиция с абсолютно мнозинство от 

своите членове, след което измененият текст се изпраща на Съвета и Комисията. 

Следва трета фаза, в която на ход е Съветът, който в срок от три месеца на свой ред 

може да направи едно от следните неща – първо, да одобри всички предложени от 

Парламента изменения с квалифицирано мнозинство, което означава, че предложеният 

акт се счита за приет; второ, да приеме с единодушие всички изменения, по които ЕК е 

дала отрицателно становище, след което актът също се счита за приет; трето, да не 

одобри всички изменения, което е последвано от свикването на помирителна комисия в 

шестседмичен срок. Започва четвъртата фаза на съвместното вземане на решения, в 

която помирителната комисия има за задача да постигне съгласие по общ текст. 

Комисията се състои от еднакъв брой представители на Съвета и на Парламента. 

Комисията взема участие в работата на помирителната комисия и предлага инициативи 

за подпомагане на сближаването на позициите на Парламента и Съвета. В срок от шест 

седмици помирителната комисия трябва да постигне съгласие по съвместен текст, в 

противен случай проектозаконодателството пропада. Ако комисията излезе с общ 

проект, в срок от шест седмици Парламентът и Съветът могат да одобрят този проект 

съответно с абсолютно и квалифицирано мнозинство. Ако някоя от двете институции 

не одобри предложения общ проект в указания срок, актът се счита за неприет. 

Ключовата характеристика на процедурата по съвместно вземане на решения е 

това, че дава на Парламента потенциалната възможност да налага вето на 

законодателните предложения. Основната разлика между маастрихтския вариант на 

процедурата и този от Амстердам е, че маастрихтската процедура позволяваше на 

Съвета все пак да потвърди общата си позиция независимо от провал на работата на 

помирителната комисия и общата позиция да се превърне в законодателство, ако 

Парламентът се съгласи. Ако обаче Парламентът откаже, статуквото се запазва. 
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Договорът от Амстердам премахна тази последна опция на Съвета да отправя към 

Парламента предложения от типа „или приемаш, или отхвърляш”. 

Процедурата за съвместно вземане на решения има значителен ефект върху 

функционирането и вътрешното управление на ЕП. След въвеждането й на Парламента 

е нужен период на адаптация. Съвместното вземане на решения довежда до 

свръхконцентрация на работната тежест върху три комисии – по околната среда, 

здравеопазване и безопасност на храните; по транспортната политика; по правни 

въпроси. На тези три комисии се падат 58% от всички приключени до юли 2002 г. 

процедури. Концентрацията в тези три комисии се дължи на използването на 

договорната база за приемане на законодателство, която в повечето случаи е чл.95, 

въвличащ тези три комисии. Така, разширяването на процедурата за съвместно вземане 

на решения допринася за вътрешната специализация и диференциация на ЕП на 

„законодателстващи”, „консултирани” и „не-законодателстващи” комисии. 

Въпреки очакванията, процедурата за съвместно вземане на решения изглежда не 

води до сериозни забавяния при крайното приемане на общностното законодателство. 

Първоначално въведената с Договора от Маастрихт процедура се разглежда като 

тромава и мудна и очакванията са, че ще бъде дълга и сложна, описвана е като 

компромис, който дава възможност на ЕП да се включи по-масирано в законодателния 

процес за сметка на капацитета за решаване на проблеми в ЕС, т.е. за сметка на 

ефективността. На практика обаче се оказва, че процедурата не забавя значително 

крайното приемане на вторично законодателство. И сътрудничеството, и съвместното 

вземане на решения правят разлика между първа фаза, в която ЕП и Съветът могат да 

се бавят толкова, колкото желаят с приемането на позиция на първо четене относно 

предложението на Комисията, и втора фаза, в която има фиксирани времеви граници. 

По правилата от Маастрихт сътрудничеството може да продължи най-много 9 месеца 

от момента на общата позиция на Съвета до крайното приемане на акта. Съвместното 

вземане на решения, в съкратения си вариант от Амстердам, може да отнеме 14 месеца 

от момента на общата позиция на Съвета. От 1993 г. до 2002 г. продължителността на 

процедурата е намаляла от 769 дни на 409 дни20. Според Маурер причината е не 

толкова институционален егоизъм и предпочитане на втората най-добра алтернатива с 

цел избягване на изтощителни преговорни битки за постигане на взаимно съгласие, 

колкото „социализацията” на евродепутатите, членовете на КОРЕПЕР и Комисията, 

                                                 
20 Maurer, 2003, p. 239. 
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видно и от факта, че между 1994 и 2002 г. нараства броят на случаите, в които се 

свикват помирителни комисии. Основната причина за закъсненията при процедурата за 

съвместно вземане на решения са продължителните процедури преди първото четене в 

ЕП и общата позиция на Съвета, по време на които текат многобройни неформални 

срещи и лобиране между институциите по въпроси като правното основание за 

предложеното законодателство, необходимите финансови ресурси, други въпроси по 

съществото на предложеното законодателство21. Ако се съсредоточим само върху 

процедурите, основани на чл.95 (най-съществената договорна основа за съвместното 

вземане на решения), то става видно, че Съветът и ЕП са минали през сериозен „учебен 

процес” – средната продължителност на процедурите през 1991 г. е 882 дни, в 

следващите 6 години тя спада до 257 дни22. 

 

В. Политически контрол над изпълнителната власт 

1. Процедура по инвеститурата на ЕК 

През 1983 г. настъпва съществен момент в разширяването на правомощията за 

назначаване, с които се ползва Парламентът – този път по отношение на Комисията. 

Държавните и правителствени глави приемат тържествена декларация от Щутгарт, чрез 

която гарантират на Парламента консултативна роля при назначаването на 

председателя на Комисията. Още с първата Комисия „Делор” се налага и впоследствие 

утвърждава традицията новоназначеният председател да се явява пред Парламента и да 

участва в дебат относно бъдещите политически намерения на новата Комисия. През 

1989 и 1993 г. втората и третата Комисия „Делор” рафинира процедурата, като изчаква 

докато Парламентът гласува своя „вот на доверие” и едва след това полага клетва за 

встъпване в длъжност пред Съда. Очевидното внушение е, че ако Парламентът не е 

гласувал своето доверие, новата Комисия би следвало да се чувства възпряна да встъпи 

в длъжност23.  

Договорът от Маастрихт утвърждава принципите на консултация и гласуване на 

доверие, видни в развитите от Парламента процедури. Според чл.158 (2) Парламентът 

трябва да бъде консултиран във връзка с избрания от държавните и правителствени 

глави кандидат за председател на Комисията. Изглежда немислимо държавните 

ръководители да потвърдят на поста отхвърлен от Парламента кандидат. Властта на 
                                                 
21 Maurer, 2003, p. 240. 
22 Maurer, 2003, p. 241. 
23 Martin Westlake, “The European Parliament’s Emerging Powers of Appointment,” Journal of Common 
Market Studies 36/3 (1998): 439. 
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Парламента следователно е подобна на тази при процедурата на одобрение или, както 

самият Парламент предпочита да я описва, на „потвърждение”. Последиците от тази 

процедура вече са значителни – от една страна кандидатът трябва да събере и поддържа 

подкрепата на парламентарно мнозинство (което при състава на Парламента ще трябва 

да обхваща повече от една парламентарна група) и от друга страна подкрепата на 

парламентарното мнозинство ще гарантира на председателя на Комисията политическа 

и морална автономност. 

Член 158(2) предвижда и номинираната Комисия като цяло да бъде подложена на 

вот на одобрение от страна на Парламента преди да бъде потвърдена от правителствата 

на държавите членки. Наблюдателите веднага отбелязват, че „много скоро 

предварителното одобрение на Комисията от Парламента ще стане решаващият фактор; 

крайното одобрение на правителствата ще остане единствено с формален характер”24. 

С други думи, дефинираните в чл.158(2) разпоредби са равнозначни на вот на доверие

Освен това одобряване на Комисията като цяло Парламентът създава и процедура, 

според която отделните номинирани членове на Комисията трябва да се явят пред 

респективните парламентарни комисии, които покриват техния ресор на действие. 

Няма разпоредба в договорите, която да задължава кандидатите да правят това, но на 

практика те имат малко избор освен да се съобразят напълно с така предложената 

процедура. 

. 

                                                

Договорът от Амстердам регламентира формално наложената в годините след 

приемането на договора от Маастрихт практика – сега вече държавните ръководители 

номинират председателя на Комисията след общо съгласие, а кандидатурата след това 

трябва да бъде одобрена от Парламента. 

 

2. Разпускане на ЕК 

Европейският парламент може да разпусне колегията от комисари (но не и 

комисарите по отделно) чрез вот на недоверие с мнозинство от две трети от подадените 

гласове, представляващи мнозинство от всички членове на Парламента. Това обаче 

очевидно е твърде „неелегантен” инструмент за контрол и никога не е бил прилаган 

досега. Все пак, през януари 1999 г. почти се стига дотам, когато редица фактори се 

натрупват, за да предизвикат буря от недоволство от Комисията „Сантер” сред 

членовете на ЕП. Сред факторите са: доклад на Сметната палата, който разкрива 

 
24 Westlake, 1998, p. 439. 
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поредни доказателства за „липсващи” европейски средства и прави силно критични 

изводи за практиките на Комисията по управлението на средствата; подозрения, че 

някои комисари фаворизират приятели и роднини при назначаването на постове и 

възлагането на договори за изпълнение на поръчки; твърде пренебрежителната реакция 

от страна на Жак Сантер на отправените към него и колегите му критики. Едва след 

като Сантер се съгласява да бъде създадена специална комисия от независими експерти 

за разследване на обвиненията в измама, непотизъм и злоупотреби с управлението на 

средствата, заплахата от освобождаване на Комисията се отдръпва, макар че дори и 

тогава 232 депутати подкрепят евентуален вот на недоверие, а 293 са против. Докладът 

на специалната комисия потвърждава критиките към работата и поведението на 

комисарите. Конкретно критики са отправени към Жак Сантер за това, че поради 

незаинтересоваността си към функционирането на Службата за сигурността на 

Комисията е позволил тя да се превърне в „държава в държавата”, към Едит Кресон 

(една от членовете на Комисията) за това, че е давала предимство на свои познати лица 

при възлагането на договори и към комисарите като цяло за това, че са избягвали да 

поемат отговорност за своите действия. Почти веднага след публикуването на доклада 

и изправена пред почти сигурното гласуване на вот на недоверие в Парламента, 

колегията колективно подава оставка, въпреки упорството на Сантер и Кресон да не се 

оттеглят. Оставката се тълкува единодушно като триумф за Парламента и като значим 

скок напред в дългата му кампания за повече парламентарен контрол върху дейността 

на Комисията25. 

 

3. Участие в комитологията 

Системата на комитология е основана от Съвета през 1987 г. и реформирана през 

1999 г. Комитологията е сложна система от стотици комитети от национални 

правителствени служители, чиято задача е да наблюдават предложените от Комисията 

мерки за прилагане на европейското законодателство. Комитетите са три вида – 

консултативни, управленски и регулаторни, като различен кръг правила и процедури 

ръководи работата на всеки от трите вида. Позицията на Комисията е най-силна при 

първата процедура и най-слаба при последната, респективно обратното важи за 

позицията на Съвета.26 

                                                 
25 Nugent, 2003, p. 208. 
26 Хикс, 2007, с. 75-77. 
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Въпреки че комитологията е предвидена като инструмент, позволяващ на Съвета 

да упражнява надзор върху Комисията, Парламентът също разполага с известни 

правомощия по консултативната, управленската и регулаторната процедура, 

изразяващи се в задължението на ЕК да предостави на Парламента целия дневен ред на 

комитета, протоколите от заседанията му, проекти за мерки във връзка със закони, 

приети чрез процедурата за съвместно вземане на решения, окончателни решения и 

списъци на представители на страните членки. Ако проектът за мерки е свързан със 

закони, приети чрез съвместно вземане на решения и Парламентът прецени, че 

дадената мярка надвишава правомощията за прилагане, указани в закона, Комисията 

следва да преразгледа предвидената мярка и да предложи нов проект за мярка, да 

продължи да настоява за приемането на същата мярка или да представи на Парламента 

и Съвета ново законодателно предложение. Комисията освен това е длъжна да уведоми 

Парламента, когато дадено решение бъде отнесено към Съвета.27 

Още от самото създаване на комитологията ЕП се отнася критично към нея, тъй 

като смята, че на системата липсва прозрачност поради скрития характер на 

процедурите в комитетите. Според парламента комитологията влиза в разрез с 

принципа за разделение на властите между законодателните органи на ЕС в лицето на 

Съвета и ЕП и изпълнителния орган в лицето на ЕК. Това възражение едва ли би могло 

да бъде основателно, тъй като в т.нар. „конституционната уредба” на ЕС не съществува 

класическо разделение на властите, а по-скоро размиване, при което някои органи 

притежават както законодателна, така и изпълнителна власт – напр. ЕК, която е 

едновременно правоприлагащ и законодателен орган, благодарение на правото си на 

законодателна инициатива. Възраженията на Парламента са продиктувани по-скоро от 

факта, че той се чувства изключен от функционирането на цялата система на 

комитология, тъй като в първоначалния си вид тя дава възможност въпросите да се 

връщат само към Съвета, но не и към Парламента. През 1988 г. Комисията и 

Парламентът се споразумяват Комисията да отнася към Парламента повечето от 

мерките за прилагане на законодателството в момента, в който постъпят в 

комитологичните комитети. През 1994 г. се постига временно споразумение, според 

което „ЕК трябва да изпраща всички мерки на ЕП и да информира ЕП за решенията в 

комитологията, а Съветът на ЕС трябва „да обръща сериозно внимание на гледната 

точка на ЕП”28. И накрая, през 1999 г. влизат в сила ревизирани правила относно 

                                                 
27 Хикс, 2007, с. 76. 
28 Хикс, 2007, с. 80. 
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комитологията, които освен всичко останало гарантират на ЕП по-пряко участие чрез 

задължително отнасяне на всички мерки, произтичащи от закони, приети чрез 

процедурата за съвместно вземане на решения, както към Съвета, така и към ЕП. 

 

Г. Още правомощия 

1. Бюджетна процедура 

Европейският съюз не събира данъци, поради което бюджетът му се финансира от 

държавите членки от четири източника, предоставени след консултация с ЕП. Четирите 

източника на т.нар. „собствени средства” са мита, произхождащи от общата 

митническа тарифа за трети страни (около 10% от приходите); земеделски такси за 

вноса на земеделски продукти от страни извън ЕС (около 1% от приходите); данък 

добавена стойност, при което всяка държава членка внася 1% от крайната продажна 

цена на стоките и услугите от хармонизираната потребителска кошница (около 14% от 

всички средства); брутен национален доход, представляващ приноса на всяка страна 

членка, изчислен според участието й в БНД на Общността, но не повече от 1.27% 

(около ¾ от всички средства)29.  

Заедно Парламентът и Съветът упражняват властта за определяне на бюджета на 

Европейския съюз и всяка година вземат решения относно разходната и приходната 

част на бюджета. Процедурата по обсъждане и приемане на бюджета протича между 

юни и декември всяка година. За задължителните разходи решаващата дума е на Съвета 

– разходи в областта на земеделието или разходи, произтичащи от международни 

споразумения, съставляващи около 2/5 от целия бюджет. По задължителните разходи 

Парламентът има правото да предлага „модификации”. Ако предложението има за 

следствие увеличение в общите разходи, необходимо е Съветът да го подкрепи с 

квалифицирано мнозинство, за да бъде прието. Ако няма да има за следствие 

увеличение на разходите (вероятно поради факта, че предложеното увеличение ще бъде 

неутрализирано от предложено намаление другаде), Съветът може да отхвърли 

предложението с квалифицирано мнозинство, т.нар. негативно мнозинство. За 

незадължителните разходи решенията се взимат съвместно от Парламента и Съвета. 

Парламентът има правото да предлага изменения по незадължителните разходи, които 

Съветът може да модифицира с квалифицирано мнозинство, но Парламентът може да 

                                                 
29 Уебсайт на Европейския Парламент, „Парламент: Правомощия: Бюджетът на Европейския съюз,” 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=46&pageRank=6&language=BG. 
(прегледана на 19.01.2008 г.). 
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ги вкара наново и настоява на тях на второто си четене на бюджета. Освен това по 

силата на чл.278(8) ДЕО Парламентът може с мнозинството от своите членове и две 

трети от подадените гласове, ако има важни причини за това, да отхвърли 

проектобюджета и да поиска да му бъде представен нов проект. Това на практика 

означава, че Парламентът може да отхвърли целия бюджет, ако не хареса финалния 

проект на Съвета. 

Бюджетът, както и във всяка държава, се гласува за период от една година и се 

изпълнява от 1 януари до 31 декември на всяка календарна година. Комисията изготвя 

проект за бюджет, който предоставя на Съвета за разглеждане. Съветът нанася всички 

свои поправки и предложения и изпраща документа на Парламента за първо четене. 

Парламентът връща проекта на Съвета с или без изменения, след което Съветът може 

на свой ред отново да внесе промени. Проектът отново отива в Парламента, който на 

второ четене трябва да го приеме или отхвърли. Бюджетът се утвърждава и подписва 

окончателно от председателя на Парламента и едва тогава може да започне 

изпълнението му. Цялата процедура по приемане на бюджета трае повече от осем 

месеца и протича в годината преди годината, за която се приема бюджетът30. Тя е 

подробно разписана в чл.278 от Договора за създаване на Европейската общност. 

След въвеждането на преки избори за ЕП Парламентът незабавно започва широко 

да използва описаните по-горе бюджетни правомощия. Практически всички аспекти на 

правилата, включително правото да отхвърля бюджета, са изпробвани, за да се тества 

докъде може да се стигне. Впечатлението е, че в опита си да се утвърди, Парламентът 

не само че не се опитва да избягва конфронтация със Съвета, а даже напротив – често я 

търси. И все пак, ефектът от действията на Парламента през по-голямата част от 80-те 

години се оказва частичен, въпреки формално изравнените правомощия със Съвета в 

бюджетната процедура, поради няколко ограничения. Първо, Парламентът е ограничен 

от Договора, който му предоставя много малко маневрено пространство в основния 

бюджетен сектор – този на задължителните разходи. Второ, Парламентът е ограничен 

от отношението на Съвета, който желае да ограничи парламентарното влияние 

възможно най-много. Трето, Парламентът е ограничен от собствената си неспособност 

да бъде напълно последователен и решителен в своя подход поради взаимно 

                                                 
30 Уебсайт на Европейския Парламент, „Парламент: Правомощия: Бюджетът на Европейския съюз,” 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=46&pageRank=6&language=BG. 
(прегледана на 19.01.2008 г.). 
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изключващите се понякога убеждения и лоялности на своите членове31. Тези 

ограничения до голяма степен все още важат, но през 1988 г. между ЕП, ЕК и Съвета се 

сключва Междуинституционално споразумение за бюджетната дисциплина и 

подобряването на бюджетната процедура, което обвързва трите институции с 

финансова перспектива за периода 1988-1992 г., предвиждаща значително намаляване 

на задължителните разходи и увеличаване на незадължителните разходи (една от 

целите, за които Парламентът е настоявал години наред), както и поставянето на ясни 

тавани за двата типа разходи. Сега за всяко увеличаване на тавана на задължителните 

разходи се иска одобрението на Парламента. Следващата финансова перспектива, 

покриваща периода 1993-1999 г. обаче, не се оказва толкова благоприятна за 

Парламента от гледна точка на влиянието и правомощията му. Въпреки неговите 

очаквания, че приемането й ще бъде обвързано с одобрението на Парламента, всъщност 

Комисията, Съветът и Европейският съвет я приемат без неговото участие. Тя съдържа 

елементи, които Парламентът одобрява – като съкращаване на селскостопанските 

разходи и още увеличения на другите разходи – но това е резултат от преговорите на 

ниво Съвет и Европейски съвет, отколкото на влиянието на Парламента. Подобно 

развитие съпътства и приемането на финансовата перспектива за 2000-2006 г. 

 

2. Назначаване на други органи 

От средата на 70-те години насам правомощията на Парламента да назначава 

нарастват постоянно – както чрез формални промени, така и чрез неформални развития. 

Стъпвайки на прецеденти, Парламентът си е изградил контингент от експерти с 

практически и теоретически познания, който се възползва в максимална степен от 

всяко формално увеличение в правомощията. Терминът „правомощия да назначава” в 

случая се използва за обозначаване на целия кръг правомощия на ЕП при назначенията 

на други институции и органи. В него се включват не само позиции в изпълнителната 

власт, но и други позиции като парламентарния омбудсман и Сметната палата. 

Мартин Уестлейк32 разглежда подробно всички правомощия, с които ЕП 

разполага относно назначаването. Най-ранното включване на Парламента в 

механизмите за назначаване датира от 1975 г., когато с Договора от Люксембург се 

създава Сметната палата. Според договора Съветът назначава членовете на палатата с 

единодушие и след консултация с Парламента. Тази на пръв поглед единствено 

                                                 
31 Nugent, 2003, p.205. 
32 Westlake, 1998, pp.431-44. 
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формална консултативна власт се оказва много повече от консултативна. Още от 

самото начало Парламентът разглежда Палатата като свое творение и счита, че тя е 

била създадена, за да помага на него и на Съвета да упражняват правомощията си във 

връзка с прилагането на бюджета. Поради това си отношение и особено след 

въвеждането на преки избори за евродепутати Парламентът подхожда с голямо 

внимание към номинираните от страните членки за членове на Сметната палата лица. 

Парламентът създава механизъм на парламентарно изслушване на номинираните 

кандидати в Комисията по бюджетен контрол. Няма разпоредба в договорите, която да 

задължава кандидатите да се явяват пред Комисията по този начин, но очевидно 

кандидат, който откаже да го направи, сериозно намалява шансовете си получи 

позитивната преценка на Парламента. През ноември 1989 г. Парламентът не удостоява 

с положителното си становище двама от шестте предложени от Съвета кандидати – 

един от Франция и един от Гърция. Френското правителство оттегля своя кандидат, 

гръцкото – не. В крайна сметка гръцкият кандидат, както и останалите четири 

предложени, са назначени, но все пак с неодобряването на френския кандидат ЕП 

създава важен прецедент. През 1993 г. обаче Съветът отказва да се съобрази с резервите 

на Парламента за двама кандидати и утвърждава техните кандидатури. Това е важен 

урок за Парламента – моралният авторитет, който преките избори му дават, е важно, но 

недостатъчно условие за пълното упражняване на неговите консултативни 

правомощия33. 

Истински консултативни правомощия ЕП придобива през 1993 г. във връзка с 

назначаването на президента на Европейския валутен институт – институция, създадена 

с основната цел да координира валутните политики и подготовката на ЕС за преход към 

валутен съюз. Президентът на Института следва да се избира след общото съгласие на 

правителствата на страните членки, представени на ниво държавни или правителствени 

глави след консултация със Съвета и Парламента34. Тук Парламентът получава еднакви 

правомощия със Съвета. Първият предложен кандидат е много опитен и дълбоко 

уважаван белгийски банкер, за чието крайно одобрение няма никакво съмнение. Върху 

Парламента има известен натиск много бързо да даде своето одобрение, но усещайки 

че му се удава възможност да създаде прецедент, той отказва да бъде пришпорван. 

Специализираната Комисия за икономически и парични въпроси разработва процедура 

по изслушване на кандидата, която много точно следва модела на утвърдителното 

                                                 
33 Westlake, 1998, p. 433. 
34 Westlake, 1998, p. 434. 

 29



изслушване в Сената на САЩ на номинирания за председател на Федералния резерв. 

Парламентът изпраща на кандидата писмен въпросник, който той трябва да попълни и 

след това трябва да се яви на формално изслушване в комисията. Изслушването 

продължава три часа, а отговорите на кандидата на парламентарния въпросник са 

изключително подробно и старателно разработени, което показва значението, което той 

придава на цялата процедура. Комисията дава положителното си становище, което 

Парламентът след това също потвърждава. С тази процедура Парламентът показва, че 

няма намерение да се задоволява с повърхностни и козметични процедури. Освен това 

показва желание да стъпи на своя и на този на американския Сенат предишен опит. 

Парламентът успешно прилага натрупания досега опит в ползването на 

правомощията си за назначаване и в процеса по назначаване на президента, вице-

президента и другите членове на Изпълнителния комитет на Европейската централна 

банка (ЕЦБ), които според разпоредбите на чл.112 следва да се назначат по общото 

съгласие на правителствата на страните членки на ниво държавни или правителствени 

глави по препоръка на Съвета и след консултация с Европейския парламент и 

Управителния съвет на ЕЦБ. 

В началото на май 1998 г. Съветът номинира президента, вицепрезидента и още 

четири члена на изпълнителния комитет на ЕЦБ. Парламентът провежда специална 

пленарна сесия, за да дебатира номинациите. Цялата процедура е организирана много 

внимателно – разработват се въпросници за всеки кандидат и се провеждат 

индивидуални изслушвания, кандидатурите се гласуват първо в Комисията по 

икономически и парични въпроси и след това в пленарна зала. Парламентът се 

подготвя много добре и в политическо отношение, като изработва много 

последователно и консенсусно „дневния ред” на собствените си цели във връзка с 

процеса на утвърждаване на кандидатите. Парламентът държи не само на високите 

професионални качества на кандидатите, но и на тяхното отношение към стартиране и 

поддържане на политически диалог с ЕП, изразяващ се в редовно предоставяне на 

информация, провеждане на тримесечни срещи между президента на ЕЦБ и ЕП, както и 

на годишен дебат – т.е. Парламентът акцентира върху необходимостта от демократична 

отчетност на кандидатите. 

Няма съмнение, че ЕП постига своята основна стратегическа цел – никъде в 

договорите не се съдържат разпоредби относно писмени въпросници, публични 

изслушвания, тримесечни доклади и т.н., но още веднъж Парламентът брилянтно 

използва потенциала на своята вътрешна самостоятелност при създаването на правила, 
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за да създаде ефективни процедури. Освен това процедурата е разработена по такъв 

начин, че да е в интереса на самите номинирани да сътрудничат – както от гледна точка 

на личното им положение пред Парламента, така и от гледна точна на цялостната 

достоверност и легитимност на процеса35. И не на последно място, правителствата на 

държавите членки знаят, че Парламентът се отнася изключително сериозно към своите 

правомощия и следователно се стремят да номинират сериозни кандидати, които да не 

провокират съмнения, че може да бъдат отхвърлени. 

След приемането на Договора от Маастрихт през 1993 г. Европейският парламент 

получава правото да назначава парламентарен омбудсман, който може да получава 

жалби от всеки гражданин на ЕС или всяко физическо или юридическо лице с 

постоянна адресна регистрация в ЕС относно случаи на злоупотреби при дейността на 

институциите и органите на Общността. Парламентът назначава омбудсмана след 

провеждането на избори за Европейски парламент, като мандатът му съвпада с този на 

самия Парламент. Процесът на изслушване на номинираните кандидати този път 

протича под формата на серия от интервюта. 

 

3. Контролни функции 

Няколко са начините, чрез които Европейският парламент може да упражнява 

контрол: 

а) Пряк граждански контрол – Всеки гражданин на ЕС има право да представи 

петиция пред Парламента и да поиска възстановяването на щети, предизвикани от 

дейности, касаещи въпроси от полето на действие на ЕС. Парламентарният омбудсман 

също разглежда оплаквания на граждани срещу институции или органи на ЕС с цел 

разрешаване на спора по взаимно съгласие. 

б) Контрол над страните членки – ЕП има право да създава анкетни комисии с цел 

разследване на нарушения или незадоволително приложение на правото на Общността 

в конкретната държава. Парламентът създава такава анкетна комисия по време на 

кризата с болестта „луда крава”, вследствие на което е създадена Европейската 

ветеринарна агенция. 

в) Чрез Европейския съд – ЕП има право да обжалва пред Съда актове, които не са 

приети в съответствие с европейското законодателство и да поиска обявяването им за 

                                                 
35 Westlake, 1998, p. 437. 
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нищожни. Може да се задейства и процедура относно неизпълнение на задълженията 

по прилагане на европейското законодателство от Комисията или Съвета. 

г) Финансов контрол – Парламентът има право на контрол в областта на 

икономиката и паричните въпроси. Председателят, заместник-председателят и 

членовете на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) се нуждаят 

от одобрението на Парламента преди да бъдат назначени от Съвета. Председателят на 

ЕЦБ представя годишния отчет на Банката пред пленарна зала в Парламента36. 

 

4. Правомощия във втория и третия стълб 

Правомощията на Европейския парламент в общата политика по външните работи 

и сигурността (ОПВРС) са описани в чл.21 от консолидираната версия Договора за ЕС. 

Те са ограничени до консултативна роля по главните аспекти и основните насоки на 

политиката във втория стълб. Председателството на Съвета, което представлява ЕС по 

въпросите от ОПВРС, следи становищата на Парламента да бъдат взети предвид и се 

грижи той да бъде своевременно и редовно информиран за развитието на въпросите от 

втория стълб. Парламентът може да отправя въпроси и препоръки до Съвета. Ежегодно 

той провежда дебат относно напредъка на ОПВРС. 

Правомощията на Парламента в третия стълб – полицейско и съдебно 

сътрудничество по наказателноправни въпроси – са подобни на тези във втория и са 

описани в чл.39 от Договора за ЕС. Съветът се консултира с Парламента преди 

приемането на рамкови решения за сближаване на законовите и подзаконовите 

разпоредби в държавите членки, други решения, които не предвиждат сближаване на 

законовите и подзаконовите разпоредби, и конвенции. Срокът, в който Парламентът се 

произнася, се определя от Съвета, но не може да бъде по-кратък от три месеца. Освен 

това ЕП има право да получава редовна информация за действията на Комисията и 

Съвета в третия стълб, както и да отправя въпроси и препоръки до Съвета и да 

провежда ежегоден дебат относно напредъка. 

 

Д. Институционален баланс в ЕС – колко силен е ЕП? 

Уместно е да започнем тази секция с едно важно уточнение, което Нъджънт 

прави: много трудно е да бъде измерено точното влияние на Европейския парламент 

                                                 
36 Уебсайт на Европейския парламент, „Парламент: Правомощия: Право на контрол,” 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=46&pageRank=8&language=BG 
(прегледана на 29.01.2008 г.). 
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върху окончателния вид на законодателните актове37. Това е така, тъй като голяма част 

от дейностите по убеждаване и лобиране, които Парламентът извършва, протичат по 

неформални канали на комуникация с Комисията и Съвета и следователно е 

невъзможно да бъдат измерени. Парламентът упражнява влияние не само чрез 

формалните средства на одобряване/отхвърляне/изменяне на предложенията за 

законодателство. Освен това статистическите анализи относно степента, до която 

поправките на ЕП се инкорпорират в крайния текст на законодателните актове се 

сблъскват с няколко типа проблеми: първо, адекватно да се „тегли чертата” между 

формални (технически) поправки и политически (по същество) поправки; второ, 

фактът, че значимостта на измененията, предложени от Парламента, варира според 

обстоятелствата; трето, като какви да се класифицират изменения, които само частично 

са приети от Съвета, т.е. нито са отхвърлени, нито са приети. Имайки предвид тези 

уговорки, по-надолу ще опишем основните възгледи относно влиянието на 

Европейския парламент в баланса между институциите в ЕС. 

Основният спор между изследователите, търсещи разбиране на законодателната 

политика на базата на формалните процедурни правила, във връзка с мястото на 

Европейския парламент в институционалния баланс е при коя от двете законодателни 

процедури – сътрудничество или съвместно вземане на решения – Парламентът има по-

голямо влияние. Различията се дължат на факта, че формалните правила са отворени за 

различни интерпретации. Мнозинството от авторите (напр. Кромбец, когото ще 

разгледаме след малко) подкрепя тезата, че правото на вето, което Парламентът 

получава при съвместното вземане на решения (в Амстердамския вариант на 

процедурата), категорично го прави по-силен, отколкото при процедурата на 

сътрудничество. По-малка група автори, водещ сред които е Цебелис, смята, че т.нар. 

„условна власт за определяне на дневния ред”, която ЕП получава при процедурата на 

сътрудничество, при наличието на определени условия всъщност предоставя на ЕП 

много по-значими лостове на влияние, отколкото правото на вето. 

Моделът, който Цебелис представя за първи път в своята статия “The Power of the 

European Parliament as a Conditional Agenda-Setter”38, е цялостен модел на формиране на 

законодателни коалиции при процедурата на сътрудничество. Ако ЕП успее да направи 

предложение, което е по-изгодно за Комисията и квалифицираното мнозинство в 

                                                 
37 Nugent, 2003, p. 201. 
38 George Tsebelis, “The Power of the European Parliament as a Conditional Agenda-Setter,” The American 
Political Science Review 88/1 (1994): 128-142. 
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Съвета, отколкото законодателство, което трябва да бъде гласувано с единодушие, това 

предложение ще бъде прието от всички институционални актьори39. Тази власт да се 

определя дневния ред е най-силна за притежаващите я, когато за вземащите решенията 

е невъзможно, трудно или скъпо да променят предложенията им. Властта на 

притежаващите правото да определят дневния ред е също толкова по-голяма, колкото 

по-нетърпелив е вземащият решенията орган, т.е. ако заплаща висока цена при 

непостигане на споразумение. Невъзможността да се изчака създава асиметрия в полза 

на предложението на определящия дневния ред. При процедурата на сътрудничество за 

Съвета е по-трудно да измени предложението на Парламента (при положение, че то е 

одобрено от Комисията), отколкото да го одобри. За одобряване е достатъчно 

квалифицирано мнозинство, докато за поправка е необходимо единодушие. Следните 

условия трябва да са изпълнени, за да се материализира условната власт за определяне 

на дневния ред – да съществува предложение, което за Съвета да е по-изгодно да 

приеме с квалифицирано мнозинство, отколкото да отхвърли с единодушие (а такова 

невинаги съществува); ЕП да може да направи такова предложение; Комисията да го 

приеме. Ако тези условия не са изпълнени, ЕП губи своята условна власт да определя 

дневния ред.  

Моделът на Цебелис прави няколко допускания с цел опростяване. Първо, 

Съветът се състои от 7 членa и при гласуване с квалифицирано мнозинство е 

необходимо съгласието на 5 от тях за вземане на решение. Второ, законодателният 

пазарлък протича в едноизмерно пространство по оста „повече или по-малко 

интеграция”. Трето, играчите имат идеални политически предпочитания, т.нар. 

„евклидови предпочитания” – стремят се към резултати, които са възможно най-близо 

до идеалната според тях политика, независимо дали тези резултати са от страната на 

„повече” или „по-малко” интеграция спрямо тяхната идеална точка и са равнодушни 

към предложения, които са еднакво отдалечени от тази точка, независимо дали са за 

„повече” или за „по-малко” интеграция (всъщност Цебелис говори за двуизмерно 

пространство, докато Хикс опростява допълнително този модел, въвеждайки 

едноизмерно пространство). Четвърто, държавите се разполагат в различни точки по 

оста „повече–по-малко интеграция”. Пето, Комисията и Парламентът са 

проинтеграционистки настроени в по-голяма степен отколкото всички държави в 

Съвета, т.е. са разположени по-надясно по оста. Шесто, статуквото, т.е. настоящата 

                                                 
39 Tsebelis, 1994, p. 131. 
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ситуация преди приемането на ново законодателство, е винаги по-малко 

проинтеграционистко, отколкото предпочитанията на всяка държава, т.е. е разположено 

най-вляво по оста. По-долу представяме фигура, илюстрираща по възможно най-

опростен начин този модел, която може да бъде намерена и при Хикс40: 

 

 

 

 

 

 

 

 
SQ U C1 Q C2

По-малко 
интеграция 

Повече 
интеграция 1 2 3 4 5 6 EP EC 7 

Фиг.1. Опростен модел на законодателен пазарлък при различните процедури при 

едноизмерно пространство 
Забележки: SQ – статукво, U – резултат при гласуване с единодушие в Съвета при процедура на 

сътрудничество, C1 – резултат при съвместно вземане на решения I, Q – резултат при гласуване с 

квалифицирано мнозинство в Съвета при процедура на сътрудничество, C2 – резултат при съвместно 

вземане на решения II, EP – идеална точка на Парламента, EC – идеална точка на Комисията, 1-7 – 

идеални точки на държавите членки в Съвета. 

Някои уточнения за разстоянията: разстоянието SQ-1 е равно на разстоянието 1-U; U-3 = 3-Q; 3-C2 = C2-

EP. 

 

При процедурата на сътрудничество Съветът решава дали да приеме 

предложените от Парламента и подкрепени от Комисията поправки с квалифицирано 

мнозинство или да ги отхвърли с единодушие. Ако Съветът иска да приеме дадена 

политика с единодушие, предложението трябва да е подкрепено от най-анти-

интеграционистки настроената държава, в случая 1. Но задачата на Парламента е по-

лека, защото той просто трябва да спечели подкрепата на държавата 3, имаща 

решаваща роля за успешното създаване на коалиция, която да одобри тяхното 

предложение с квалифицирано мнозинство. Ако ЕП направи предложение в точка 5, 

Съветът ще може да измени с единодушие това предложение и да приеме политика в 

точка U, тъй като точка U е по-близо до идеалните предпочитания на решаващата 

държава 3, отколкото е точка 5. Ако обаче ЕП направи предложението си в точка Q, 

държавата 3 ще го подкрепи, тъй като (поради уточнението, което направихме по-горе, 

за евклидовите предпочитания на актьорите) е безразлична между политиките U и Q, 
                                                 
40 Хикс, 2007, с. 129. 
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които отстоят на равни разстояния от нейната идеална точка. Цебелис твърди, че в 

такава ситуация, в каквато ЕП разполага със властта да определя дневния ред при 

процедурата за сътрудничество, той може значително да влияе върху политическите 

резултати, като предлага на Съвета поправки, които за него са по-лесни да приеме, 

отколкото да отхвърли.Определянето на дневния ред е условно, тъй като условието е 

държавите в Съвета да не са на единно мнение и SQ да е достатъчно близо до 

позицията на държава 1 (най-зле настроена срещу интеграцията), за да може държавата 

3 (с решаващо значение за формирането на печеливша коалиция при гласуване с 

квалифицирано мнозинство) да предпочете предложението на Парламента пред 

отхвърлянето и приемането на алтернатива с единодушие. Така, сравнявайки 

процедурата на сътрудничество и на съвместно вземане на решения I, Цебелис стига до 

извода, че въпреки привидно по-голямата власт на Парламента при съвместното 

вземане на решения (поради възможността да наложи вето върху общата позиция на 

Съвета), всъщност на Съвета принадлежи властта да определя дневния ред, което 

означава, че ако реши, Съветът може да провали работата на помирителната комисия и 

да потвърди първоначалната си обща позиция. За Парламента остава възможността или 

да приеме общата позиция на Съвета, или да я отхвърли и да остане на статуквото. 

Обаче ако нагласата на Парламента е силно проинтеграционна (както е в повечето 

случаи), той ще предпочете всяко предложение на Съвета (което вероятно ще се намира 

в позиция 3, което е идеалната точка на решаващата държава 3 за приемане на решение 

с квалифицирано мнозинство) пред алтернативата да се задоволи със статуквото. Така, 

резултатът, който ще се получи при процедурата за съвместно вземане на решения I е 

по-малко интеграционистки, отколкото този при процедурата за сътрудничество. 

Затова според Цебелис маастрихтската процедура за съвместно вземане на решенията, 

противно на очакванията, намалява, а не увеличава властта на ЕП. През 1994 г., когато 

Цебелис представя своя модел на влияние на ЕП при процедурата на сътрудничество, 

повечето изследователи считат Комисията за институцията, която държи властта да 

определя дневния ред. Според Цебелис практиката показва, че поправките на 

Парламента на второ четене ограничават Комисията при нейното предложение. Освен 

това обикновено Комисията или приема, или отхвърля парламентарните поправки, но 

твърде рядко ги изменя значително или добавя свои и докато това е така, властта да 

определя дневния ред принадлежи на Парламента. И не на последно място, от 

политическа гледна точка няма голямо значение дали ЕП или ЕК определя дневния ред, 

защото обикновено позициите им са близки една на друга. Цебелис разглежда 
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Парламента като единен играч, но прави уточнението, че това не е гарантирана 

ситуация, защото абсолютното мнозинство не е пренебрежима бариера и изисква 

съвпадане на позициите на социалисти и християндемократи от различни страни. 

Според Цебелис такава голяма коалиция е по-вероятно да се получи по социални 

въпроси или въпроси, засягащи качеството на живота (като околна среда, 

здравеопазване, образование, изследователска дейност), отколкото по икономически 

въпроси41. 

Към модела на Цебелис са отправени две основни възражения. Първо, Цебелис не 

отдава дължимото на Комисията, която има монопол върху правото на законодателна 

инициатива в ЕС. Второ, не отдава дължимото на възможността Комисията да игнорира 

поправките на Парламента като не ги включи в ревизираната позиция42. Сред 

поддръжниците на тезата за по-голямото влияние на Комисията е Мозер. Освен това 

Селк и Щойненберг показват, че не бива да се надценяват предпочитанията на играчите 

като единствен фактор в анализите на влиянието им, необходимо е да се изследват и 

техните възможности. Когато за един играч се знае, че предпочита даден резултат, 

който е и крайният резултат от процеса на вземане на решения, не е ясно дали това е 

следствие от възможностите на играча или от просто съвпадение, че играчът е заел 

печелившата позиция в правилния момент – т.е. трудно може еднозначно да се 

определи докъде се простира късметът и откъде започва властта. Ако Парламентът 

застъпва позиция, която Съветът в крайна сметка приеме, не е ясно дали това се дължи 

на ролята на Парламента в процеса на вземане на решения или на късмета. Чрез 

емпирични тестове авторите откриват, че при процедурата на консултация 

Парламентът е разположен по-близо до крайния резултат, отколкото при процедурата 

на съвместно вземане на решения. Това е противно на очакванията, че благодарение на 

по-големите си правомощия при съвместното вземане на решения Парламентът ще 

съумее да придърпа крайния резултат по-близо до предпочитаната си позиция. 

Авторите смятат, че това може да се дължи както на късмет (чисто съвпадение, при 

което Парламентът е имал такова предпочитание, което после се е оказало идентично с 

приетия от Съвета резултат), така и на факта, че като играч, разполагащ само с 

консултативна роля в законодателния процес, ЕП ще обяви по-малко екстремна 

позиция, защото по-екстремната така или иначе ще бъде игнорирана от членовете на 

                                                 
41 Tsebelis, 1994, p.138. 
42 Torsten Selck and Bernard Steunenberg, “Between Power and Luck: The EP in the EU Legislative Process,” 
European Union Politics 5/1 (2004): 26. 
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Съвета, т.е. фактът, че Парламентът е предвидил печелившата позиция, съзнавайки 

политическата си слабост, съвсем не го прави силен играч. При съвместното вземане на 

решения, където правилата са други, и особено през фазата на помирителната комисия 

по-екстремна позиция на ЕП би му помогнала да постигне компромис, който е по-близо 

до предпочитанията му.43 Емпричните тестове на Селк и Щойненберг показват, че при 

съвместното вземане на решения Парламентът, наравно със Съвета, оказва значително 

влияние върху политическите резултати и така потвърждават теоретичните твърдения 

на Кромбец и други, които ще разгледаме в следващите редове. 

Кромбец прави оценка на процедурата за съвместно вземане на решения I на 

базата на няколко опростяващи допускания – пространството е едноизмерно, 

държавите и институциите имат евклидови предпочитания и разполагат с пълна 

информация едни за други и процесът протича в последователни етапи, като играчите 

действат стратегически с оглед на собствените си предпочитания и предвижданията си 

за ходовете на другите44. Той разглежда Комисията и Парламента като единни играчи, 

чиято идеална политика съвпада с идеалните предпочитания на техния среден 

избирател. Съветът не е единен играч, поради правилото за гласуване с квалифицирано 

мнозинство/единодушие.  

Подобно на модела на Цебелис, и тук наборът от политики, които могат да бъдат 

приети, предложението, което ЕК ще отправи, и политиката, при която ще има 

равновесие, са функция от идеалните предпочитания на страните членки, на ЕК и на ЕП 

и от местоположението на статуквото. Въпреки че Съветът не е единен играч, анализът 

може да се опрости чрез съсредоточаване върху решаващите за придвижване на 

политическия резултат наляво или надясно по едноизмерната ос държави при 

правилата за гласуване с квалифицирано мнозинство/единодушие. Коалиция между 

Парламента и квалифицирано мнозинство в Съвета е единствената възможна 

минимална печеливша коалиция за приемане на законодателство чрез съвместно 

вземане на решения. Това е коалицията, която може да приеме дадена политика или да 

достигне до компромис в помирителната комисия. В резултат на това при съвместното 

вземане на решения равновесният резултат е по-близо до идеалната политика на 

Парламента, отколкото при сътрудничеството, ако съществуват такива политики, които 

и Парламентът, и квалифицирано мнозинство в Съвета да предпочитат пред 

равновесния резултат при процедура на сътрудничество. 

                                                 
43 Selck and Steunenberg, 2004, p. 41. 
44 Crombez, 1997, p. 98. 
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Така, заключава Кромбец, Парламентът има повече власт при съвместното 

вземане на решения, отколкото при сътрудничеството. Според него фактът, че Съветът 

може да потвърди своята обща позиция, при положение че работата на помирителната 

комисия удари на камък, не отслабва позицията на Парламента, тъй като с обикновено 

мнозинство от своите членове той може да отхвърли общата позиция. Правото на 

Съвета да потвърди общата си позиция просто предоставя възможност за някакво 

решение, в случай че помирителната комисия не достигне до компромисен вариант. 

Предложението на Комисията може да бъде одобрено, само ако Парламентът и 

квалифицирано мнозинство в Съвета го предпочита пред статуквото и ако няма друга 

политика, която да предпочитат повече. Правото на помирителната комисия да 

съгласува съвместен текст означава загуба на власт за Комисията и нарастване на 

властта на Парламента и Съвета. 

Още една гледна точка към законодателния процес в ЕС е тази на Бертхолд 

Ритбергер. При това той предлага алтернатива на т.нар. „стандартен подход” на 

Цебелис, който подхожда от гледна точка на теориите на институционализма и 

рационалния избор45. Стандартната версия е критикувана за това, че рисува твърде 

статична картина на законодателния процес и го описва като игра, в която играчите 

разполагат с един-единствен „изстрел”. 

Алтернативният модел на Ритбергер обръща внимание на някои от другите 

недостатъци на стандартната версия. Той внася разнообразие в резултатите от 

законодателния процес като разглежда повече от едно измерение и включва втора 

ключова променлива – нивото на „нетърпеливост” на законодателите да постигнат 

споразумение по дадена политика. Освен измерението „повече-по-малко интеграция” 

се въвежда измерение „ляво-дясно” по идеологическата ос, чието значение все повече 

нараства според изследователите46. Съществува и трето възможно измерение – 

институционално, което е в състояние да предизвиква дълбоки разделения между 

Парламента, Съвета и Комисията. Промените в разпределението на властта между 

институциите на ЕС имат за резултат преразпределение на междуинституционалния 

баланс на силите. Най-вероятният вариант е пазарлък в едно- или двуизмерно 

пространство. Условието за многоизмерност предполага, че играчите придават 

                                                 
45 Berthold Rittberger, “Impatient Legislators and New Issue-dimensions: A Critique of the Garrett-Tsebelis 
“Standard Version” of Legislative Politics,” Journal of European Public Policy 7 (2000): 554-75. 
46 Rittberger, 2000, p. 558. 
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различно значение на различните въпроси и са готови на повече компромиси по едни, 

отколкото по други въпроси. 

Концепцията за нетърпеливостта е нещо, на което нито стандартният модел на 

Цебелис, нито моделите на Кромбец, Мозер и Щойненберг не обръщат внимание. 

Макар и да взема под внимание нетърпеливостта на играчите в своята теория, Цебелис 

не развива достатъчно подробно този фактор. Според него степента, до която 

Парламентът или държавите от Съвета се възползват от различните законодателни 

процедури, се определя от процедурните правила. Изолирайки процедурните правила 

като постоянна величина, Ритбергер показва, че отстъпките, които играчите правят, са 

плод не само на ограниченията на институционалната среда и на техните рационално 

разчетени последователни ходове, а и на различните им нива на нетърпеливост. 

Колкото по-нетърпелив е един играч, толкова повече бърза с приемането на дадено 

законодателно предложение и съответно е склонен да прави отстъпки на по-търпеливия 

играч. Нетърпеливостта се поражда от нарастването на разходите при забавянето на 

решение и зависи от типа и значението, което актьорите отдават на въпросите и 

измеренията, свързани с определен законодателен акт.47. Предпочитанията на 

законодателите не са статични и могат да се повлияят от много фактори по време на 

периода на приемане на дадено законодателство, който често трае години – напр. 

избори в държавите членки или избори за ЕП, които могат да променят мнозинствата в 

националните парламенти и правителства и в ЕП, или пък някои въпроси могат да 

загубят значимостта си, а други да придобият по-голяма важност за даден играч. Тази 

концепция не изключва институционалния възглед на Цебелис, а по-скоро го допълва. 

Последното допускане на Ритбергер е, че играчите не разполагат с перфектна 

информация един за друг и за своите предпочитания, защото ако това беше така, 

законодателният процес никога нямаше да достига крайните етапи на съвместното 

вземане на решения. 

Най-голяма е вероятността да бъде постигнато споразумение и прието 

законодателство по първото измерение, защото Парламентът може да бъде разглеждан 

като единен проинтеграционистки настроен играч, докато в Съвета има както про-, така 

и антиинтеграционистки настроени държави. Ако мнозинството от държави, 

настояващи за приемане на проинтеграционистко, хармонизиращо законодателство е 

достатъчно голямо, нивото на нетърпеливост на Съвета нараства и това мнозинство е 

                                                 
47 Rittberger, 2000, p. 559. 
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готово да прави отстъпки на онези правителства в Съвета, които желаят по-бавен темп 

на хармонизация/интеграция. 

В идеологическото измерение нетърпеливостта няма да е толкова отчетлива. Тук 

Парламентът не е единен актьор, следователно поради трудността от формиране на 

абсолютно мнозинство няма да е в състояние да прави амбициозни предложения и 

поправки. Съветът пък би бил нетърпелив, само ако необходимото за вземане на 

решение мнозинство от правителства със сходна идеологическа ориентация е в 

състояние да се обедини зад дадено предложение. 

В институционалното измерение Парламентът може да бъде считан за единен 

играч. Съветът печели най-много от настоящото статукво и асиметрията в 

разпределението на силите между институциите в ЕС, следователно може да бъде 

считан за търпелив играч, освен това институционалните правила могат да бъдат 

променяни само с единодушие на всички членове на Съвета. Парламентът обаче също 

може да бъде разглеждан като търпелив, защото ако правеше отстъпки на Съвета по 

институционални въпроси, щеше да е дори по-зле при съществуващите разпоредби. 

Общите заключения на Ритбергер са следните: 1) Нетърпеливите играчи правят 

отстъпки на по-малко нетърпеливите, докато търпеливите не правят отстъпки на 

останалите; 2) В измерението “повече-по-малко интеграция” вероятността Парламентът 

да е по-нетърпелив от Съвета е по-голяма. В идеологическото измерение липсата на 

сплотени мнозинства прави вероятността и двете институции да са нетърпеливи 

голяма. В институционалното измерение и Съветът, и Парламентът са сравнително 

търпеливи, следователно не много склонни да правят отстъпки. 

Стандартната версия на законодателния пазарлък предрича, че при съвместното 

вземане на решения Парламентът винаги ще предпочита някакво законодателство пред 

никакво и следователно никога няма да отхвърля законодателните предложения и няма 

да използва правото си на вето често. Ритбергер разглежда две важни директиви на ЕС 

– директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения (директива 

98/44/ЕО) и директивата относно установяването на вътрешен пазар за 

далекосъобщителни услуги чрез прилагането на осигуряване на свободен достъп до 

мрежата (ONP), наречена „Рамкова ONP директива” (директива 90/387/EИО), да тества 

тези постановки чрез алтернативната си теория. 

Случаят с директивата относно правната закрила на биотехнологичните 

изобретения илюстрира значението на наличието на още едно измерение в 

законодателната игра в ЕС. В проекта на директивата, представен от Комисията, 
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водещо е интеграционното измерение и нуждата от хармонизиране на националното 

законодателство в областта, но дебатите в Парламента и реакциите на държавите 

членки в Съвета разкриват наличието на второ, свързано с етиката и ценностите 

(относно това допустимо ли е да се раздават патенти върху жива материя), измерение, 

което повлиява върху разпределението на предпочитанията на играчите и довежда до 

разрив между „леви” и „десни” в Парламента, в резултат на който съвместният текст на 

помирителната комисия е отхвърлен от евродепутатите. Директивата е приета едва след 

като Комисията представя нов проект, включващ етичните съображения на много от 

членовете на ЕП. Този път и Съветът е по-нетърпелив по отношение на 

интеграционното измерение, поради икономически съображения и вътрешен натиск в 

повечето страни членки за насърчаване на инвестициите и заетостта. Докато в първите 

обсъждания на директивата доминиращо става идеологическото измерение, сега в 

доминиращо се превръща идеологическото. Така, благодарение на нетърпеливия Съвет 

по-търпеливият Парламент успява да доближи крайния резултат до идеалната си точка. 

Ако при сравнението между процедурите на сътрудничество и съвместно вземане 

на решения I дискусиите са неибезжни и дефинитивен отговор не може да бъде даден, 

то при съвместното вземане на решения в амстердамския му вариант нещата стоят по-

различно и това приема и самият Цебелис48. С отпадането на третото четене вариант II 

на процедурата премахва правото на Съвета да действа едностранно, ако 

помирителната комисия не достигне до компромисно становище. Така се предотвратява 

възможността Съветът да предложи на Парламента оферта тип „или приемаш, или 

отхвърляш”. При този вариант на процедурата вероятният изход от законодателния 

пазарлък е позиция C2 – средният вариант между общата позиция на Съвета в точка 3 и 

идеалната точка на Парламента, което на практика означава, че Съветът и Парламентът 

се превръщат в истински съзаконодатели. 

Изследователите, които включват неформалните институции в своите анализи, 

също достигат до различни заключения относно баланса на силите между Комисията, 

Съвета и Парламента. Неформалните институции са неписани и се състоят от норми за 

поведение, които самите играчи налагат помежду си49. Неформалните институции се 

оформят от различните времеви хоризонти на актьорите, различните им ресурси и 

чувствителност към провалите. Така например, времевият хоризонт на Парламента е 

                                                 
48 George Tsebelis and Geoffrey Garrett, “Legislative Politics in the European Union,” European Union Politics 
1/1 (2000): 15. 
49 Thomson and Hosli, 2006, p. 353. 
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по-дълъг от този на Съвета, който се определя най-вече от шестмесечните 

председателства. Това дава на Парламента предимство при преговорите. Парламентът 

има предимство и по отношение на ресурсите, тъй като парламентарните комисии се 

съсредоточават върху специфични области, докато членовете на Корепер в Съвета са 

по-скоро генералисти.50  

След проучване чрез провеждане на лични интервюта с малък брой представители 

на Комисията, секретариата на Съвета, членове на постоянните представителства на 

държавите членки в Съвета и евродепутати Томсън и Хосли установяват, че 1) 

формалните правила на процедурата за съвместно вземане на решения дават на ЕП и 

Съвета еднакъв потенциал да влияят върху решенията, 2) за ЕП недостигът на 

техническа експертиза в различните области на правене на политика често означава, че 

не може напълно да се възползва от потенциала, предоставян му от формалните 

процедурни правила, 3) дори и при процедурата на консултация мнението на 

Парламента се взема предвид, особено от Комисията, което се отдава на факта, че 

формиращите се при съвместното вземане на решения неформални правила и 

институции се пренасят и в процедурата на консултация.  

На основата на интервютата се открояват два възгледа – „наднационален” и даващ 

предимство на Съвета. Авторите тестват двата възгледа чрез прост модел на 

политически пазарлък, който наричат „компромисен модел”. Моделът генерира 

предвиждания относно решенията по 162 спорни въпроса, като претегля политическите 

позиции на актьорите по тях, възможностите им и значението, което отдават на 

въпросите. Възгледът, даващ предимство на Съвета се оказва по-точен в 

предвижданията си отколкото „наднационалния” възглед и при процедурата на 

консултиране, и при тази на съвместно вземане на решения, като „наднационалният” 

възглед твърде много надценява властта на Комисията и на ЕП. Така, преобладаващият 

сред интервюираните практици „наднационален” възглед не се потвърждава от 

емпиричния тест51, което разбира се съвсем не означава, че ЕК и ЕП са безпомощни, 

особено що се отнася до съвместното вземане на решения и до всички гласувания в 

Съвета, при които формалните правила предписват приемане на решения с 

квалифицирано мнозинство. 

Един от начините статистически да се „измери” влиянието на Парламента и да се 

тества моделът на законодателен пазарлък е да се проследят парламентарните поправки 

                                                 
50 Thomson and Hosli, 2006, p.394. 
51 Thomson and Hosli, 2006, p. 413. 

 43



и да се сравнят нивата на успех при съвместно вземане на решения с тези при 

сътрудничество (напр. Цебелис и съавтори, 2001, става въпрос за съвместно вземане на 

решения I). Цебелис и неговият екип изследват резултатите от над 5000 поправки на ЕП 

върху 230 законопроекта и откриват, че главният фактор, определящ дали Съветът ще 

приеме поправките на Парламента, е поведението на Комисията. При сътрудничество, 

ако Комисията отхвърли предложена от Парламента поправка, вероятността Съветът да 

я отхвърли е 88%, ако ЕК приеме предложената поправка, вероятността Съветът да я 

приеме е 83%. При съвместно вземане на решения I вероятността отхвърлена от ЕК 

поправка да бъде отхвърлена и от Съвета е 67%, а вероятността приета от ЕК поправка 

да бъде приета и от Съвета е 73%. Според тези резултати няма еднозначен отговор на 

въпроса коя процедура води до по-голямо влияние за Парламента. 

Втори метод, отново основан на количествени данни, е да се сравнят окончателно 

приетите варианти на актовете с предишните им версии. Трети метод е да се анализират 

по същество успешните и неуспешните поправки, предложени от Парламента. Първите 

два метода често не вземат предвид относителната политическа тежест на различните 

типове поправки, нито пък дават представа за степента, до която отхвърлените 

поправки в крайна сметка влизат в модифицирана форма в други, нови предложения – 

това например е направено от Крепел52. Тя открива, че Парламентът е по-успешен, 

когато предлага технически поправки, отколкото, когато предлага политически 

поправки „по същество”. Според Ърншоу и Джъдж53 обаче не е възможно да се 

разграничат „съществените” поправки, отправени с цел да бъдат приети, от 

„пропагандистките” поправки, направени с цел да придвижат даден въпрос по-напред в 

дневния ред на Съвета и Комисията (без никакви реалистични очаквания за 

включването им в окончателния текст). Следователно, заключава Маурер, не бива да се 

надценява обяснителната сила на количествените данни за успешните поправки на ЕП. 

Той по-скоро възприема посочения по-горе втори метод за измерване на влиянието на 

Парламента – чрез сравняване на крайните текстове с различните чернови, изготвени от 

Съвета и/или ЕП. Възможни са три варианта: окончателен текст, съответстващ на 

приетия от ЕП на второ четене, при което Съветът приема черновата на ЕП от второто 

четене без да я изменя; окончателен текст, съответстващ на общата позиция на Съвета, 

при което на второто си четене ЕП одобрява общата позиция на Съвета без да я 

                                                 
52 Amie Kreppel, “What Affects the European Parliament’s Legislative Influence? An Analysis of the Success of 
EP Amendments,” Journal of Common Market Studies 37/3 (1999): 512-38. 
53 Цитирани от Maurer, 2003, p. 242. 
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променя; окончателен текст, съответстващ на общия компромисен текст на 

помирителната комисия. Използвайки този метод, е проведен анализ на 124 акта, 

приети до юли 1998 г. Резултатите показват нарастване на влиянието на Съвета и спад 

на влиянието на Парламента. Това обаче не трябва задължително да се тълкува като 

провал за ЕП. Всеки един акт, дори тези, съответстващи на общата позиция на Съвета, е 

акт, приет със съгласието на Парламента. В своята обща позиция Съветът може да 

включи поправките на ЕП от първото четене и последният да не предложи нови 

поправки на второ четене54. 

Някои автори използват мащабни количествени изследвания на поведението при 

гласуване на депутатите от ЕП, за да тестват предположението, че с нарастване на 

законодателните правомощия на ЕП европейската политическа система става все по-

сложна и стабилна и демонстрира всички характерни черти на една национална 

политическа система. Нури55 например изследва данните за поведението при гласуване 

на евро-депутатите от третия и четвъртия парламент, използвайки голяма количествена 

извадка от 5118 поименни гласа, пуснати от 1085 евродепутата, и достига до извода, че 

основните актьори в европейската политическа система са политическите групи, 

групирани по идеологически принцип, а не националните делегации, стриктно 

обединени около националните предпочитания. Политическите групи демонстрират все 

по-голяма вътрешна сплотеност и стабилност.  

Поведението при гласуване показва, че двете основни измерения на политическия 

конфликт в ЕП са традиционното дясно-ляво измерение и измерението про-анти 

европейска интеграция, като така потвърждава и изследванията на Хикс, който 

използва контент анализ, за да достигне до същите изводи56. По първото, 

идеологическо измерение, най-вляво се намират Партията на европейските социалисти, 

заедно със Зелените и някои други по-малки групи. Вдясно са Европейската народна 

партия заедно с други по-малки дясни групи. По средата почти винаги се намират 

либералите. Второто измерение, за или против европейската интеграция, показва 

различно групиране – най-горе са социалистите и християндемократите, които като 

най-големи политически групи обяснимо се дефинират като про-европейски, докато 

всички останали по-малки групи застават на анти-европейски позиции, като либералите 

отново се позиционират в средата. 

                                                 
54 Maurer, 2003, p. 242. 
55 Abdul Noury, “Ideology, Nationality and Euro-Parliamentarians,” European Union Politics 3/1 (2002): 33-58. 
56 Noury, 2002, p. 36. 
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Резултатите на Нури показват, че националната принадлежност също играе роля в 

поведението при гласуване на депутатите от ЕП, формирайки трето и четвърто 

измерение, свързани до известна степен с националната идентичност – третото 

измерение той дефинира като „евро скептицизъм” и свързва основно с поведението на 

депутатите от Великобритания, а четвъртото – „север-юг” – илюстрира някои културни 

различия между европейския Север и Юг. Първите две измерения обаче обясняват над 

90% от резултатите при гласуване, докато третото и четвъртото не само че не 

притежават такава обяснителна сила, а се и характеризират с по-голяма степен на 

нестабилност. 

 

Глава III. Нарастващите правомощия –  

конкуриращи се теоретични обяснения 
 

А. Как? 

1. Чрез собствени действия, подготвящи промени в учредителните договори 

Ревизиите на учредителните договори, които имат отношение към правомощията 

на ЕП и мястото му в баланса на институциите в ЕС, вече бяха разгледани в 

хронологичен ред. Тези промени обаче не са прост резултат от преговорите между 

страните членки. Макар и да е вярно, че крайната форма на договорите зависи от 

предпочитанията и пазарлъка между тях, то в ежедневното функциониране на ЕС и 

отношенията между институциите в промеждутъка между всеки две големи договорни 

реформи Парламентът възприема изключително ефективен и целенасочен 

стратегически подход. Именно времевият отрязък между големите 

междуправителствени конференции има огромно значение за предопределяне на 

техния изход и в много случаи те просто узаконяват протеклото по време на 

промеждутъка развитие. 

Подходът на Европейския парламент във връзка с правомощията по назначаване 

на членовете на други европейски институции и органи е особено интересен и 

показателен за това как той сам действа и стъпка по стъпка неусетно постига своя 

„дневен ред” и институционализира на пръв поглед „ад хок” практики във всеобщо 

приети и спазвани от всички процедури, при това регламентирани и чрез промени в 

учредителните договори. За разлика от повечето национални парламенти, 

Европейският парламент не разглежда себе си като част от завършена институционнна 
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система, а по-скоро като част от система, изискваща еволюция или дори 

трансформация, за които Парламентът счита, че трябва да играе ролята на 

катализатор57. Парламентът не престава да настоява както за развитието на политики, 

така и за подобряване на собствената му позиция в институционалната рамка на ЕС. 

Той постига това не само чрез промени в договорите, но и като се възползва от 

определени тълкувания на договорите, като договаря междуинституционални 

споразумения, допълващи договорите, като си издейства задачи от Съвета и Комисията 

– накратко, чрез свои собствени действия, целящи увеличаване на влиянието му. 

В много случаи Парламентът съзнателно си поставя за цел да спечели подкрепа за 

специфични институционални промени – първо, изясняване и укрепване на 

отговорностите на ЕС; второ, по-ефективно упражняване на отговорностите на 

европейско ниво; трето, по-добър демократичен контрол и отчетност. По първата цел 

изцяло на Парламента е заслугата за налагането на тромавия и непознат преди 

Парламентът да започне да го използва през 80-те термин „субсидиарност” (принципът, 

според който Общността следва да упражнява само онези отговорности, които могат да 

бъдат упражнявани по-ефективно чрез общи политики, отколкото чрез самостоятелните 

действия на държавите членки) като интегрална част от политическия речник. Относно 

по-ефективното упражняване на отговорностите на европейско ниво Парламентът 

много последователно критикува практиката на вземане на решения с единодушие в 

Съвета, твърдейки че след като е постигнато съгласие политиката да се прави 

съвместно, даването на блокираща власт на всяка държава членка обезсмисля общото 

начинание. И не на последно място, Парламентът пледира за по-добър демократичен 

контрол и отчетност, заставайки зад позицията, че загубата на парламентарна власт на 

национално ниво трябва да бъде компенсирана чрез увеличаване на парламентарната 

власт на европейско ниво. По всички тези цели Парламентът успява успешно да 

въздейства при основните промени на учредителните договори, което показва колко 

голямо е потенциалното му влияние като катализатор за промяна58. 

Тихо и незабележимо изпълнителната власт започва да черпи своята легитимност 

от законодателната (в лицето както на Съвета, така и на Парламента във все по-голяма 

степен) и все повече се очертава един класически западноевропейски модел на 

изпълнителна и законодателна власт. Всяка от големите формални промени на 

учредителните договори е съпътствана от широки дискусии, както в Европейския 

                                                 
57 Corbett et al., 2003, p. 355. 
58 Corbett, Jacobs and Shackleton, 2003, p. 356-7. 
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парламент, така и в националните парламенти, но никога не е имало – защото не би 

могло да има – широка дискусия относно цялостния финален модел, който ще бъде 

резултат на това постепенно развитие стъпка по стъпка. Европейският парламент се 

оказва изключително гъвкав, предвидлив и сръчен в адаптирането към една постепенно 

еволюираща институционална среда. Може да се твърди, че след Европейския съд, 

който категорично е най-умело възползвалата се от постъпателното развитие на 

институционалната рамка на европейската интеграция институция, Парламентът е 

другата институция, която регистрира най-голям „нетен приход”. Парламентът съумява 

много успешно да манипулира ситуациите по такъв начин, че да придобие власт, която 

договорите не му предоставят изрично. Освен това промените в договорите, 

узаконяващи новопридобитата власт, доста често следват основната логика на самия 

Парламент за конституционното развитие на ЕС, като трансформират така вещо 

установените от него практики във формални договорни разпоредби59. 

Много уместен пример, илюстриращ как Парламентът чрез собствените си 

действия подготвя последващи промени в договорите, дава Хикс60. След въвеждането 

на маастрихтския вариант на процедурата за съвместно вземане на решения 

Парламентът добавя ново правило 78 към своя вътрешен правилник в съзнателен опит 

да подкопае възможността на Съвета да потвърди общата си позиция на трето четене. 

Правилото гласи, че ако помирителната комисия не достигне до общ текст, 

Парламентът ще поиска от Комисията да оттегли законодателното предложение и ако 

тя откаже и Съветът потвърди своята обща позиция, на следващата пленарна сесия 

ръководството на Парламента автоматично ще предложи отхвърляне на позицията на 

Съвета. ЕП дава ясна индикация, че ако бъде изправен пред предложение „или 

приемаш, или отхвърляш”, ще предпочете да наложи вето като въпрос на принцип, 

дори и предложението на Съвета да е по-удовлетворяващо идеалните предпочитания на 

ЕП, отколкото статуквото. В първия случай, когато Съветът се опитва да използва 

правото си да препотвърди общата си позиция (при изготвянето на директивата за 

предоставяне на услуги за гласова телефония), ЕП я отхвърля, което показва, че 

правило 78 е правдоподобна заплаха. След този случай Съветът никога не е отправял на 

Парламента подобни притискащи го до стената предложения. Парламентът ясно дава 

да се разбере, че според него процедурата по съвместно вземане на решения в 

маастрихтския й вариант завършва с помирителната комисия. 

                                                 
59 Westlake, 1998, p. 444. 
60 Хикс, 2007, с. 133-4. 
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За ЕП е важно третото четене от съвместното вземане на решения да бъде 

премахнато, за да получи по-благоприятна позиция за пазарлък със Съвета. Затова и в 

преговорите по договора от Амстердам той предлага реформиране на процедурата. 

Държавите членки приемат предложението, защото след въвеждането на Правило 78 

това вече се е наложило като фактическото статукво и на практика процедурата се 

провежда без трето четене. 

 

2. Чрез Европейския съд 

Широко се споделя становището, че сред всички институции на ЕС Съдът е най-

големият съюзник на Парламента. Съдът използва принципа на „институционалния 

баланс”, за да постановява решения, които разширяват правомощията на Парламента. 

Вече бе споменат „случая с изоглюкозата”, който дава на ЕП важното право да отлага 

приемането на законодателни предложения на Комисията при процедурата на 

консултация, но тук с още два конкретни казуса – „случая с титаниевия диоксид” и 

„случая Чернобил” – ще илюстрираме основателността на това схващане. В 

юрисдикцията на Европейския съд попада и произнасяне по спорове между 

институциите на ЕС относно техните компетенции при дадена законодателна 

процедура, определени от „законовата база” – конкретния член от договора, който 

разписва изискуемата в съответната област процедура. 

В делото „Чернобил” (решение от 1990 г. по дело C-70/88) Съдът постановява, че 

за да бъде гарантиран балансът между институциите след Единния европейски акт, 

Парламентът трябва да има правото да предприема действия срещу Съвета и 

Комисията в случаи, касаещи парламентарните прерогативи. Договорите са създали 

система за разпределяне на властите между различните институции на Общността и 

спазването на този институционален баланс означава, че всяка институция трябва да 

упражнява правомощията си, съобразявайки се с тези на другите институции и че всяко 

нарушаване на това правило трябва да може да се наказва. Съдът, на когото договорите 

възлагат задачата да гарантира, че при тълкуването и прилагането им законът се спазва, 

трябва да следи за поддържането на институционалния баланс. Макар и договорите да 

не съдържат разпоредба, даваща на Парламента правото да завежда дела за анулиране, 

Съдът намира, че би било несъвместимо с фундаменталния интерес за поддържане на 

институционалния баланс, ако е възможно да се нарушават прерогативите на 

Парламента, без тази институция да може, като всички други институции, да прибегне 

до някое от правните удовлетворения, които договорите предоставят. Съдът 
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постановява, че е допустимо Парламентът да заведе дело за анулирането на приет от 

Съвета акт на основание, че Съветът е нарушил правомощията на ЕП, избирайки 

законова база, различна от изискваната от Договора61. 

В „делото за титаниевия диоксид” (решение на Съда от 11 юни 1991 г. по дело C-

300/89) Комисията, подкрепена от Парламента, оспорва избора на Съвета на законова 

база за директивата за отпадъците от производството на титаниев диоксид. Директивата 

има двойна цел – опазване на околната среда и подобряване на условията за свободна 

конкуренция чрез елиминиране на изкривяванията на пазара. Тези цели са неразривно 

свързани, но използването на двойна законова база е невъзможно, защото двете 

законови бази изискват различни правила за гласуване в Съвета, също както и различно 

ниво на въвличане на Парламента в законодателния процес. Законовата база за 

опазването на околната среда изисква единодушие в Съвета и консултиране на ЕП (т.е. 

процедура на консултация), докато законовата база за вътрешния пазар предписва 

прибягване до процедурата на сътрудничество. Използването на двойна законова база 

би означавало, че ЕП ще бъде само консултиран и така би застрашило самата цел на 

процедурата на сътрудничество – да разшири участието на ЕП в законодателния процес 

в ЕС. Двойната законова база би била в разрез с фундаменталния демократичен 

принцип, че на хората трябва да се даде възможност да участват в упражняването на 

властта чрез посредничеството на представително събрание. На основата на това 

тълкувание Съдът постановява, че разпоредбата за вътрешния пазар има предимство 

пред разпоредбата за околната среда, съгласявайки се с Комисията, че екологичната 

законова база не е адекватна за предложеното действие. След като се основава на 

неадекватна законова база, директивата е анулирана от Съда62. 

 

Б. Защо? 

Необходимо е да се отбележи, че в проучванията, свързани с Европейския 

парламент, липсва цялостно, мащабно и емпирично тествано изследване, обясняващо 

какво кара националните правителства да променят общностните договори, така че да 

дават по-големи правомощия на Парламента63. В случая с ЕС са представени общи 

                                                 
61 EUR-Lex, “Judgment of the Court of 22 May 1990,” http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61988J0070:EN:HTML (прегледана на 24.01.2008 г.). 
62 Maria Bergstrom, “Spillover or Activist Leapfrogging? Criminal Competence and the Sensitiveness of the 
ECJ,” European Policy Analysis 2 (2007): http://www.sieps.se/epa/2007/EPA_2_2007.pdf (прегледано на 
24.01.2008 г.). 
63 Simon Hix, Tapio Raunio and Roger Scully, “Fifty Years On: Research on the European Parliament,” Journal 
of Common Market Studies 41/2 (2003): 191-202. 
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теории за това как принципалите (националните държави) делегират правомощия на 

независими бюрократични или регулаторни агенции, разделят законодателната от 

съдебната власт и увеличават правомощията на съдилищата64, но липсва обяснение 

защо увеличават законодателните правомощия и правомощията по назначаване на 

членовете на изпълнителната власт на Парламента. Единствените по-съществени 

научни приноси в тази посока са две академични статии на Саймън Хикс и Бертхолд 

Ритбергер65. Теорията на Ритбергер, която ще разгледаме по-късно във връзка с 

демократичния дефицит, превръща демократичния дефицит в променлива с 

обяснителна сила за овластяването на ЕП. 

Правени са опити овластяването на Парламента да се обясни с една от двете 

водещи теории за процеса на европейска интеграция, затова накратко ще ги разгледаме 

тук. „Родоначалник” на неофункционализма е Ернст Хаас. Този теоретичен подход 

гледа на европейската интеграция като на детерминистичен процес – интеграцията 

започва в дадена сфера със специфична цел, но в хода на този процес става ясно, че 

поставената цел може да се постигне, само ако се предприемат допълнителни действия 

(така например, да се предоставят нови правомощия на наднационални институции), 

включително и в нови области. Именно концепцията за „разлив” (spillover) на 

интеграция от една сфера в съседни сфери е ключова за неофункционализма и е 

новаторският елемент в тази теория. Друга ключова концепция е тази за „променящите 

се лоялности” (shifting loyalties). Основна роля в процеса на интеграция играят не само 

наднационалните институции, но и субнационалните социални заинтересовани групи, 

които се опитват да заобиколят националната власт и за тях комуникацията с 

наднационалните органи предоставя нов, допълнителен канал, чрез който да 

упражняват натиск за постигането на целите и интересите си. Естествен техен съюзник 

в процеса са наднационалните институции, които разбираемо пък се опитват да 

спечелят повече правомощия, за да имат повече възможност да оказват влияние върху 

политическите резултати. 

Функционалната теория на делегацията има теоретична обяснителна сила относно 

голяма част от дизайна и промените в институциите на ЕС, но не е пригодена да обясни 

мотивациите на националните правителства за даване на правомощия на една 

мажоритарна парламентарна институция, каквато е ЕП. Защо принципалите биха дали 
                                                 
64 Описани от Хикс в Simon Hix, “Constitutional Agenda-Setting Through Discretion in Rule Interpretation: 
Why the European Parliament Won at Amsterdam,” British Journal of Political Science 32 (2002): 260. 
65 Berthold Rittberger, “The Creation and Empowerment of the European Parliament,” Journal of Common 
Market Studies 41/2 (2003): 203-25. 
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власт на институция, в която по самата й същност са заложени всички проблеми, 

принуждаващи ги да делегират власт на немажоритарни институции?  

Други фактори обясняват защо националните правителства са дали власт на ЕП – 

от загриженост за демократичния дефицит до различни домашни традиции за 

легитимиране на създаването на политика в унитарно или федерално организирани 

политически общности. Обясненията от този тип обаче също остават в по-голямата си 

част незадоволителни – или се опират на идеи, или не не изпробват хипотезите и 

изводите си емпирично, или разчитат на един-два конкретни казуса за подкрепа на 

твърденията си. 

Главни действащи лица във втората голяма теория за европейската интеграция – 

т.нар. интерговернментализъм66 – са националните правителства на държавите членки. 

Сред основните поддръжници на тази теория, възникнала през 60-те години, са Хофман 

и Моравчик. По-крайната й версия разглежда процеса на европейска интеграция като 

игра с нулева сума, при която пакетни сделки не могат да компенсират загубите в една 

област с придобивки в друга. Така, целият процес на интеграция е един вид „игра на 

котка и мишка”, в която никоя държава не би позволила да бъде излъгана, когато става 

въпрос за жизнени национални интереси като сигурност и суверенитет. По-мекият 

вариант на интерговернментализма разделя процеса на вземане на решения в и относно 

ЕС на два етапа, протичащи на различни нива. Първият етап представлява, образно 

казано, „търсене” на европейски политики от страна на националните икономики и 

социални актьори. Вторият и решаващ етап, „предлагането”, зависи от волята на 

националните държави, които чрез междуправителствени преговори решават до каква 

степен ще задоволят това търсене и ще отговорят на интересите на социалните групи. 

Наднационалните институции не могат да въздействат съществено върху крайните 

резултати.67 Така процесът на европейска интеграция според по-мекия вариант протича 

на две нива – първо вътрешнодържавно, в което в процеса на политическа борба между 

всички заинтересовани групи изкристализира националната позиция, и второ 

междуправителствено, в което чрез пазарлък държавите достигат до варианти за 

наднационална политика. Въпреки че по-мекият вариант допуска игра с ненулева сума, 

отново националните играчи са определящите актьори в процеса. 

                                                 
66 Поради липса на по-точен превод на български (не смятаме, че използваният в Хикс, 2007 
„междуправителственост” е по-подходящ), използваме този с ясното съзнание, че е твърде тромав. 
67 Хикс, 2007, с. 34-35. 
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Теорията на Хикс обрисува един по-различен механизъм, обяснявайки как ЕП е 

съумял да манипулира в практиката правилата, въведени с Договора от Маастрихт, и да 

накара правителствата на държавите членки да институционализират тези практики с 

Договора от Амстердам. Той обосновава нуждата от своята теория със слабата 

обяснителна сила на съществуващите теории. Едното съществуващо обяснение набляга 

на идеологическите мотиви на държавите членки да редуцират демократичния дефицит 

в ЕС. Според Хикс аргументът с демократичния дефицит е правдоподобен, но непълен, 

защото проблемът с демократичния дефицит на ЕС не е достатъчно значим във 

вътрешния обществен дневен ред на държавите членки, за да направи правителствата 

толкова загрижени, че да са готови да жертват загуба на правомощия на наднационално 

ниво, за да могат да спечелят електорална подкрепа на вътрешнодържавно ниво68. 

Второто съществуващо обяснение, чийто автор е Моравчик, е, че европейските 

социалдемократически партии (левичарските партии като цяло) са по-склонни да 

подкрепят разширяване на правомощията на ЕП. Според Моравчик консенсусът, който 

се оформя в Амстердам, се дължи на факта, че в средата на междуправителствената 

конференция националните избори във Франция и Великобритания са спечелени от две 

лявоцентристки партии. Същевременно мнозинството в ЕП също е лявоцентристко. 

Хикс възразява, че лявоцентристките правителства не могат да приемат, че 

мнозинството в ЕП винаги ще споделя техните политически предпочитания, защото 

изборите за ЕП се провеждат по средата на мандата на националните правителства и 

често служат като референдуми относно политиката на партията, спечелила последните 

национални избори, в които избирателите обичат да „наказват” управляващите.  

За разлика от тези обяснения Хикс основава своя анализ на резултатите от 

преговорите по изменението на договорите на ЕС върху общата теория на 

законодателния пазарлък, делегирането и свободата на лична преценка (discretion)69. 

Институциите на ЕС – Съвета, Комисията, Парламента и Съда – са отговорни за 

тълкуването на делегираните им правомощия и имат известна свобода на лична 

преценка при изпълнението на договорните ангажименти. Ако правителствата имат 

пълна информация за това колко далеч могат да стигнат институциите в упражняването 

на личната си преценка за своите правомощия, те ще бъдат далеч по-внимателни какви 

правомощия им делегират. Непълната към момента на реформиране на договорите 

информация за крайния резултат от делегирането на власт на институциите на ЕС често 

                                                 
68 Hix, 2002, p. 267. 
69 Hix, 2002, p. 269. 
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води до непредвидени от правителствата бъдещи последици70. Тази постановка досега 

е била използвана за обясняване на овластяването на Комисията и Съда, но не е била

прилагана по отношение на Парламента. 

 

                                                

Основните допускания на алтернативното обяснение на Хикс са следните: 1) 

фактическото функциониране на процедурите може да се различава от техния „де юре” 

вариант, разписан в договорите на хартия; 2) правителствата не разполагат с пълна 

информация как точно ЕП ще тълкува „де юре” правилата (тук ЕП дори разполага със 

сериозно предимство поради по-голямата си експертиза относно процедурите); 3) чрез 

процеса на тълкуване ЕП винаги се стреми да максимизира влиянието си върху 

резултатите; 4) ЕП заплашва правителствата, че няма да им сътрудничи, ако не приемат 

неговите тълкувания и тази заплаха е правдоподобна, защото ЕП е готов да загуби една 

битка, но да спечели в дългосрочен план; 5) в следващия кръг на реформи в договорите 

ЕП предлага промяна на „де юре” правилата, които просто узаконяват новото 

фактическо състояние; 6) правителствата са готови да приемат предложението на ЕП, 

ако редистрибутивната промяна в баланса на силите между ЕП и Съвета между новите 

„де юре” правила и старите „де факто” правила е нулева и ако предложението 

осигурява по-голяма прозрачност и опростява процедурите, така че правителствата да 

могат да твърдят, че са намалили демократичния дефицит без да позволят властта на 

ЕП да нарасне. 

В Маастрихт правителствата не са били в състояние да предвидят как точно ще се 

държи ЕП в условията на новите законодателни правила, защото процедурите им 

изглеждат сравнително еднозначно разписани. ЕП обаче впоследствие доказва, че те се 

поддават на свободно тълкуване и не се колебае да използва правото си на лична 

преценка и да принуди чрез стратегическо поведение правителствата да приемат 

неговото тълкуване. В резултат на това, твърди Хикс, правителствата предприемат 

реформите в Договора от Амстердам, не защото са загрижени за демократичния 

дефицит или защото смятат, че в ЕП има лявоцентристко мнозинство, а защото на 

практика просто институционализират съществуващата вече практика71. Парламентът 

използва много ефективно свободата си на лична преценка, за да придобие по-голяма 

власт при назначаването на председателя на Комисията. Договорът от Маастрихт дава 

на ЕП право единствено да даде съвещателното си становище за предложения от 
 

70 Концепцията за „непредвидените последици” е формулирана от Пол Пиърсън като част от теорията му 
за историческия институционализъм. Виж Paul Pierson, “The Path to European Integration: A Historical 
Institutionalist Analysis,” Comparative Political Studies 29 (1996): 123-63. 
71 Hix, 2002, p. 279. 
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Съвета кандидат, но както показахме и по-рано, ЕП тълкува по съвсем различен и 

благоприятен за себе си начин разписаните в договора правила и в резултат на тези си 

действия след реформата от Амстердам получава и формално потвърждение на 

фактическото си вече право да налага вето на предложения от Съвета кандидат. 

Механизмът, който теорията на Хикс за овластяването на ЕП обрисува, се вписва 

добре в постановките на третата водеща теория за европейската интеграция – 

историческия институционализъм. Историческият институционализъм, дава по-

различен отговор на въпроса „кое е първо – кокошката или яйцето”. Според 

интерговернментализма първо са държавите, после договорите, после институциите. 

Всяка ревизия на договорите зависи от пазарлъка между държавите, а не от волята на 

институциите. Историческият институционализъм обаче се вглежда по-подробно в 

„сложната среда на ежедневната политика в ЕС”72, в която действат вече създадените 

институции и която интерговернментализмът изглежда пропуска и там открива 

фактори, даващи основание да се смята, че наднационалните институции съумяват да 

влияят самостоятелно върху политическите резултати. 

Историческият институционализъм дава по-цялостно и многостранно обяснение 

на въдействието на наднационалните актьори върху европейската интеграция и на 

ограничаващите поведението на страните членки фактори, отколкото 

интерговернментализма, като същевременно признава и прави опит да преодолее 

слабостите на неофункционалистката теория. Както и неофункционализмът, 

историческият институционализъм отдава голямо значение на непредвидените 

последствия, „разлива” и наднационалните институции, но първият разглежда 

политическия контрол като феномен с нулева сума, при което властта постепенно 

преминава от страните членки към наднационалните актьори, докато вторият набляга 

на еволюцията на правилата и политиките и социалната адаптация, които заедно 

създават все по-структурирана общност, която ограничава достъпните за всички 

политически актьори опции73. 

По отношение на интеговернментализма историческият институционализъм не 

оспорва основното твърдение, че страните членки все още са най-важните единици, 

които вземат решения, но в условията на непълна информация (каквато е реалността 

обикновено) заключенията на интерговернментализма няма как да са общовалидни, 

защото страните членки на практика не могат да упражняват абсолютен контрол върху 

                                                 
72 Хикс, 2007, с. 37. 
73 Pierson, 1996, p. 147. 
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европейските политики. Процесът на интеграцията е не само вграден в 

институционална среда със свой собствен живот, но и се разгъва с течение на времето в 

постоянно променящи се контексти, като в крайна сметка дава „движеща се картина”, а 

не единичен кадър. Той предполага по-различна динамика, непредвидени последствия 

и развития на микрониво, които не могат да бъдат подчинени на стриктен контрол. 

Историческият институционализъм поставя акцент върху начина, по който 

ежедневното функциониране на институциите на ЕС оформя политическите резултати 

за големите актьори в следващия етап на междунационален пазарлък, затваряйки някои 

опции и създавайки други. Значимостта на периода преди/след пазарлъка, така 

артистично пренебрегван от интеговернментализма, е фундаметално откритие на 

историческия институционализъм. В този период страните членки са все по-ограничени 

от съществуването, интересите, действията и собственото развитие на общите 

институции, които сами са създали в по-ранен момент. Крайната цел не е война между 

държави и наднационални институции, в която повече власт за едните означава по-

малко власт за другите, а постигането на структурирана и консолидирана общност. 

Основната ценност на този теоретичен подход е, че търси обединяващия среден 

път между двете „велики” теории и сякаш съумява да го напипа. Често заети с по-

краткосрочни грижи (по-кратък времеви хоризонт), страните членки пропускат факта, 

че много от последиците на политическите решения ще се разкрият в дългосрочен 

план74. Политиците са склонни да отписват и недоглеждат дългосрочните 

институционални ефекти, тъй като логиката на електоралната политика разпорежда 

определящите политическия успех решения да се вземат в краткосрочен план. Освен 

това, когато „работят” със сложни социални процеси, вземащите решенията не могат да 

се надяват нито напълно да ги разберат, нито да ги контролират. Това е особено 

валидно в случая с ЕС, където самият обем и количество на вземаните решения 

ограничава възможността на страните членки да контролират отблизо развитието на 

политиката75. Проблемите на претовареността с работа нарастват и принуждават 

страните членки да делегират права за вземане на решения на експерти. В това 

ежедневно функциониране на институциите на ЕС принципалите не могат да гледат 

под лупа своите агенти, така както правят в моментите на големи пазарлъци. 

 

                                                 
74 Pierson, 1996, p. 135. 
75 Pierson, 1996, p. 137. 
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Глава IV. Повече правомощия за ЕП = повече демокрация, 

по-качествена демокрация? 

ЕП и демократичният дефицит в ЕС 
 

Саймън Хикс в своята книга „Политическата система на Европейския съюз”76 

достига до извода, че след като единният пазар е формиран и правомощията за 

неговото регулиране вече са разпределени, между институциите се е установило 

стабилно равновесие по отношение на устройството на ЕС, при което на европейско 

равнище протича създаването и регулирането на пазара; на национално равнище 

протича облагането с данъци и преразпределянето; а националните правителства носят 

колективна отговорност за вътрешната сигурност – правосъдие и престъпност – и 

външата сигурност – отбрана. В основни линии още Единният европейския акт 

формира това устройство, като измененията и допълненията, въведени от договорите от 

Маастрихт, Амстердам, Ница и проекта за Конституция, внасят допълващи, а не 

съществени политически и институционални промени. Така според Хикс водеща цел в 

процеса на европейска интеграция е не постоянното реформиране на институциите, тъй 

като устройството е стабилно, а страните членки би следвало да превърнат в своя 

водеща цел увеличаването на „ефективността и демократичната отговорност на 

системата като цяло”.  

 

А. Какво е демокрация? 

В теоретичната литература за демокрацията различните автори влагат различно 

съдържание в понятието демокрация и изказват различни възгледи за съставните му 

елементи. Процедурните, минималистични дефиниции, които са по-разпространени 

сред изследователите политолози, наблягат на необходимостта от наличието на един 

формален критерий, който според тях е същностната черта на демократичните режими 

– състезателния характер на изборите, чрез които се определят печелившите кандидати 

и политически програми. Демокрацията за тях представлява набор от процедурни 

правила за поведение, към които се придържат всички участници в играта. В тази 

„игра” изборите са основен механизъм. Те дават възможност на избирателите да дадат 

своя глас за най-добрата според тях алтернатива измежду конкуриращите се партийни 

                                                 
76 Хикс, 2007, с. 42. 
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политически програми, като „победилият отбор изпълнява своята програма, като 

поставя под свой контрол лостовете на публичната политика”77. 

Освен право на избор между конкуриращи се програми, изборите дават право на 

избор между конкуриращи се кандидати за политически постове, т.е. дават шанс на 

избирателите да „изхвърлят лошите”, ако не са достатъчно компетентни, не изпълнят 

предизборните си обещания, или по каквато и да било друга причина, която би могла да 

предизвика недоволството на избирателите, и да сложат на тяхно място други 

кандидати. Следователно, както Хикс обобщава, реално демокрацията съществува, 

само ако има реална възможност за избор между съревноваващи се платформи и 

кандидати и реален шанс за промяна в управлението78. Различават се, разбира се, 

няколко модела на демократично управление, при всеки от които обаче тази основна 

характеристика се запазва. Така, при представителната демокрация, която е 

доминиращата разновидност на демокрация, избирателите избират представители, 

които да запълнят висшите постове на публичната власт – при президентските 

демокрации най-важният избор е този на главата на изпълнителната власт, при 

парламентарните демокрации гласоподавателите избират множество представители, 

които формират законодателната власт и излъчват из своите редици представителите на 

изпълнителната. Освен тази разновидност възможно е да се практикува и пряка 

демокрация, която в днешно време се свежда до провеждането на референдуми, на 

които избирателите могат пряко да решават конкретни значими въпроси от 

политическия живот. 

Има и нормативни, максималистични дефиниции, които поставят различни 

критерии (съвкупно или като комбинации между тях), като наличие на многобройна 

средна класа, високо ниво на образованост на населението, частно предприемачество, 

граждански ценности (или „дух” на демокрация, толерантност, взаимно доверие и 

сътрудничество, готовност да се правят компромиси), капиталистическа икономическа 

система, протестантска етика (каквото и да означава тя), гражданско участие в 

управлението и др. за важни предпоставки за демократичната система на управление. 

Приемлив каталог на критериите предлага Робърт Дал79, според когото, за да е 

демократичен, политическият процес трябва да удовлетворява един общ, „висш” 

стремеж – равни права за участие във вземането на всички решения по политиката. 

                                                 
77 Хикс, 2007, с. 205. 
78 Хикс, 2007, с. 206 
79 Робърт Дал, За демокрацията (София: Обсидиан, 1999), 43. 
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Това се постига чрез изпълняване на няколко подкритерия – ефективно участие, т.е. 

реална възможност всеки един член да доведе до знанието на другите членове на 

общността своите възгледи; равенство при гласуването; просветено разбиране, т.е. в 

разумен срок всеки да има има възможност да се запознае с планираните политики и 

техните алтернативи и последици и да си състави мнение; контрол над дневния ред, т.е. 

всички да имат равни възможности да определят и решават кои въпроси ще бъдат 

включени в дневния ред; включване на пълнолетното население. Така Дал се ориентира 

към дефиниция на демокрацията, в която основен елемент е равноправното участие при 

определянето на политиката. Тази дефиниция съдържа както формални, така и 

нормативни критерии и можем да я приемем за междинен вариант на двете групи 

дефиниции, споменати досега. 

Други автори разделят демокрацията на „входяща” и „изходяща” демокрация, 

които всъщност отразяват отново формалния и субстантивния критерий за 

демокрацията – входящата демокрация означава, че възможно най-много гласове 

трябва да се чуят при правенето на политики, докато изходящата демокрация означава, 

че политиките  трябва да са добри за възможно най-много хора. Идеалният вариант е 

комбинация между тези два критерия, но на практика се налага да се правят 

компромиси и демокрацията за хората да се засилва за сметка на демокрацията от 

хората, или обратно. 

В днешни дни тези широко разпространени концепции за демокрацията 

продължават да търпят еволюция и все повече се налага още едно понятие – това за 

„съвещателната демокрация”80. Вземането на решения все повече протича в различни 

функционални мрежи, където участват разнообразни заинтересовани групи – 

тенденция, която още повече се засилва при ЕС, защото начинът на правене на 

политика там дава възможност на тези групи гласът им да бъде директно чут, за 

разлика от съвременните парламенти, които не успяват да предоставят нужния 

капацитет за справяне с целия спектър от проблеми на съвременното управление. 

Групите могат да са групи на потребители, профсъюзи, природозащитни групи или 

лобистки групи на определена компания, като всеки един европейски гражданин освен 

просто гражданин, може да е и член на такава група. Шанс да преследва интересите си 

получава всяка заинтересована група и това е сърцевината на съвещателната 

демокрация – изслушват се възможно най-много гледни точки и за предпочитане 

                                                 
80 От англ. – deliberative democracy. 
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всички интереси, засегнати от определено предложение се включват във фазата на 

разработването му81. Според някои тези стъпки в процеса на правене на политика са 

станали толкова важни, че може да се говори за края на парламентарната демокрация. 

Разпределените в различни функционални области заинтересовани групи заместват 

териториалното представителство (членовете на парламента). 

Това продължава да е демокрация, защото политиката продължава да се основава 

на подадени от обществото сигнали, но се „прави” различно – чрез преговори между 

различни интереси, в които парламентите не играят водеща роля. Водещ вече е 

принципът, че директно засегнатите страни имат правото да участват и да влияят върху 

политиката и законодателството. Така основният въпрос става необходимо ли е 

демокрацията да е организирана чрез парламентите, за да може да бъде дефинирана 

като демокрация по същество. Възможно ли е да се окаже, че парламентите са просто 

самоцел и пост-парламентарната демокрация функционира перфектно и осигурява по-

пълен „превод” на гласа на европейското население в европейски политики? Този тип 

управление изисква една по-напреднала в своето развитие общност, в която само 

високоорганизираните и силно мотивирани и активно търсещи удовлетворяване на 

своите интереси групи успяват да въздействат върху институциите, така че да получат 

конкретни политически резултати. 

Към тези дефиниции на демокрацията обаче, за да сме в състояние да обясним 

т.нар. „демократичен дефицит” в ЕС, струва ни се, трябва да се прибави и концепцията 

за легитимност. Освен това има нужда да се отговори на въпроса съставен елемент на 

демокрацията ли е легитимността, а също и да се изследва дали, при условие, че 

приемем горната процедурна дефиниция за демократична система на управление, 

именно такава е била успешно установена в ЕС и ако не – какво й липсва и какво е било 

направено, за да се доближи реалността до желания модел. Също така необходимо е да 

се отговори на въпроса дали желаният модел наистина правилно дефинира 

демокрацията, защото ако дефиницията не е правилна, твърде възможно е 

предприетите мерки, макар и потенциално адекватни в определена ситуация, в 

конкретната да не водят до редуциране на дефицита в Европейския съюз. 

 

 

 

                                                 
81 Hendrick Vos and Jeroen Decock, “Democratic Legitimacy in the EU: the Role of National Parliaments” 
(paper presented at the biennial conference of the European Union Studies Association, March 27-29, 2003). 
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Б. Какво е демократичен дефицит? 

Концепцията за „дефицит на демокрация” (или „демократичен дефицит”) се 

появява в академичните списания към средата и края на 80-те години. За дефицит на 

демокрация се говори не само в контекста на Европейския съюз, тъй като 

глобализацията като много по-общ феномен, пораждащ надхвърлящи държавните 

граници и възможности проблеми, води до отслабване на националния контрол върху 

много процеси. Един от възможните отговори на многоизмерността на съвременните 

проблеми, който до известна степен може да редуцира появилия се вече демократичен 

дефицит, е създаването на силни международни и наднационални институции, които 

могат по-ефективно от отделните държави да направляват международните процеси. 

Прехвърляйки се към контекста на ЕС, в началото на 90-те, след срива на подкрепата за 

ЕС, научният дебат за демократичния дефицит получава и по-широк медиен отзвук. 

При наличието на толкова много различни определения за демокрация, не е 

изненадващо, че многообразието от дефиниции за демократичен дефицит е също 

толкова голямо.  

 

1. „Стандартна версия” 

Макар за понятието да няма универсално приета дефиниция, многобройните 

публикации в областта позволяват да се извлече т.нар. „стандартна версия” на 

демократичния дефицит, която включва няколко основни аргумента82: 

- Отслабване на контрола на националните парламенти и засилване на 

изпълнителната власт – основните актьори с най-голяма тежест при вземането на 

решения в ЕС са представители на изпълнителната власт – и в Комисията, и в 

Съвета. Властта на националните парламенти отслабва, защото правителствата 

могат да ги игнорират при вземането на решения в Брюксел. 

- Твърде малко правомощия за Европейския парламент – въпреки постъпателното 

нарастване на правомощията на Парламента, той все още реално не е 

съзаконодател наравно със Съвета, следователно това нарастване на 

правомощията не е в състояние да компенсира загубата на парламентарен контрол 

на национално ниво. 

- Липсват истински европейски избори – преките избори за Европейски парламент 

не решават този проблем, тъй като те са в много по-голяма степен „второразредни 

                                                 
82 „Стандартната версия” е изведена от Вайлер и допълнена от Зидентоп (вж. Хикс, 2007, с. 207). 
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национални състезания”, отколкото решаващи общоевропейски такива. При тях 

избирателите нямат възможност да решават кой ще заеме висшите изпълнителни 

постове на европейско ниво. Предизборната борба протича по-скоро по 

национални въпроси и избирателите не получават правото да избират между 

европейски политики и европейски платформи. Това е причината често изборите 

за ЕП да се печелят от опозиционни партии, които в средата между два 

национални парламентарни избора се възползват от натрупаното разочарование у 

избирателите и печелят „протестния” вот. Освен това следствие от по-маловажния 

характер на изборите за Европейски парламент е фактът, че гласоподавателите 

имат слаба мотивация и често избирателната активност е стряскащо ниска (с 

изключение на държавите, в които гласуването на избори за ЕП е задължително). 

Докато правителствата продължават да са единствените, които имат право да 

номинират своите представители в ЕК и Съвета, а ЕП няма реалната власт да 

влияе върху тяхното назначаване, изборите за ЕП няма да привличат висока 

избирателна активност. 

- ЕС е неразбираем за повечето граждани – разделението на властите в ЕС е твърде 

нетрадиционно и различно от вътрешнонационалното, с което гражданите са 

свикнали. Комисията не е нито правителство, нито администрация, упражнява 

едновременно и изпълнителна, и законодателна власт. Същото важи и за Съвета, 

който освен всичко останало е „единственият законодателен орган в 

демократичния свят, който взема решения тайно”83. Политиката се прави по-скоро 

от технократи, отколкото от политици. 

- Отклонение на политиката от идеалните политически предпочитания на 

гласоподавателите – ЕС приема политики, които голяма част от гражданите на 

страните членки не подкрепят – напр. неолиберална регулаторна рамка за единния 

пазар, валутна рамка за Икономическия и валутен съюз, съчетани със солидни 

субсидии за фермерите. На ниво ЕС правителствата могат да приемат политики, 

които в домашна среда не биха могли, защото са ограничени от национални 

парламенти, съдилища и корпоративни заинтересовани групи. 

 

 

 

                                                 
83 Хикс, 2007, с. 208. 
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2. Демократичният дефицит = дефицит на легитимност? 

В споменатата по-рано своя статия 84 Бертхолд Ритбергер хвърля светлина върху 

мотивиращите изборите на политическите елити сили при институционалния дизайн и 

промени. Голям брой изследователи обясняват, че политическите елити се опитват да 

предвидят ефектите или функциите на алтернативните институции и избират онези, 

които най-добре обслужват техните интереси. Това е функционалисткото обяснение на 

институционалния избор и то се е наложило като стандартно при обяснението на 

решенията на страните членки на ЕО/ЕС за обединяване и делегиране на суверенитет 

на агенти като Комисията, Европейския съд и Европейската централна банка. Те се 

водят от логика, според която за действията се съди по последиците (т.нар. “logic of 

consequentialism”) – принципалът изчислява очакваните разходи и ползи от 

делегирането и делегира правомощия на агентите, само ако очакваните ползи от 

делегирането надвишават очакваните разходи. 

Тук разликата между мажоритарни и немажоритарни институции има ключово 

значение. В съвременните демократични общества съществуват и двата типа 

институции. Мажоритарните институции, като парламентите, черпят своята 

легитимност от отчетността/отговорността си пред избирателите; избраните 

представители управляват от тяхно име и могат да бъдат премахнати чрез периодични 

избори. Легитимността на мажоритарните институции е по същество процедурна – 

политическите решения и резултати са легитимни, защото са взети и/или договорени от 

избрани чрез законово и социално допустими процедури лица. Немажоритарните 

институции, от своя страна, не са пряко отговорни нито пред избирателите, нито пред 

избраните служебни лица. Примери за такива са Европейската комисия или 

регулаторни органи като независими централни банки. Легитимността на тези 

институции не е процедурна по своята същност, а произхожда от преценката, че те 

могат да произвеждат „по-добри” публични политики от търсещите преизбиране 

длъжностни лица с кратък хоризонт на планиране – т.нар. „легитимност, ориентирана 

към крайния ефект”. При процедурната легитимност политическите избори се считат за 

легитимни, ако и защото отразяват „волята на хората”. При ориентираната към крайния 

ефект легитимност, от друга страна, политическите избори са легитимни, ако и защото 

ефективно подобряват общото благосъстояние на въпросната общност85. 

                                                 
84 Rittberger, 2003, pp. 203-25. 
85 Шарпф, цитиран от Ритбергер, Rittberger, 2003, p. 206. 
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Легитимността на политическия ред и съобразяването на актьорите със системата 

на управление се основава и на двата типа легитимност. Когато демократичните 

общества са изправени пред значими външни социално-икономически 

предизвикателства или заплахи за сигурността, с които не могат да се справят 

едностранно, политическите им елити трябва да направят компромис: от една страна да 

повишат капацитета на обществото си да се справи ефективно с тези предизвикателства 

чрез увеличаване на размера на политическата единица (т.е. чрез международно или 

наднационално сътрудничество) и от друга страна да се примирят със съпътстващото 

намаляване на възможността на гражданите и техните представители да влияят върху 

управлението86. С развитието на все по-влиятелни и мощни наднационални институции 

като Комисията и Съда централизацията на политиката на европейско ниво е нараснала 

значително в сравнение с началото на европейската интеграция. Обединяването и 

делегирането на национален суверенитет за справяне със заплахи за сигурността и 

социално-икономически проблеми отправя предизвикателство пред демократичните 

процеси. Проучване от 1996 г. показва, че около 50% от анкетираните депутати от 11 

държави от ЕО „не са особено удовлетворени” (40%) или „не са удовлетворени 

изобщо” (10%) от начина, по който функционира демокрацията в Общността. Само 

20% от запитаните депутати отговарят, че са неудовлетворени от начина, по който 

функционира демокрацията в собствената им държава87. 

При делегирането или трансфера на суверенитет от домашната сфера към 

наднационалното ниво може да се появят следните въпроси във връзка с процедурната 

легитимност: Пред кого се отчитат и кой държи отговорни наднационалните 

институции? Кой ще ги контролира? Може ли делегирането да бъде обосновано 

единствено с позоваване на материални придобивки (икономически, по-голяма 

сигурност и т.н.)? Обединяването и делегирането на суверенитет позволява на 

Общността да подобри капацитета си за разрешаване на проблеми, но от друга страна 

поставя под напрежение участието на гражданите. При обединяването (или 

споделянето на компетенции за вземане на решения чрез възприемането на правила за 

вземане на решение с мнозинство) възникват и други въпроси относно процедурната 

легитимност: Какво влияние оказва обединяването върху каналите за демократично 

участие, напр. парламентарните правомощия? Пред кого са отговорни националните 

правителства, ако част от техните правомощия за вземане на решения са споделени? 

                                                 
86 Rittberger, 2003, p. 207. 
87 Rittberger, 2003, p. 207. 
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Обединяването и делегирането на национален суверенитет предизвиква асиметрия 

между процедурната легитимност и легитимността, ориентирана към крайния ефект и 

изменя равновесието в полза на процедурната легитимност – така се поражда 

демократичният дефицит, който всъщност е дефицит на легитимността88. 

 

3. Демократичният дефицит според Кромбец 

При отговора на въпроса за демократичния дефицит, посочва Кромбец (както 

между впрочем и Ритбергер), може да се тръгне по два пътя. Първата възможност е да 

се наблюдава продуктът на политическия процес, законодателството и регулаторните 

практики, получени в резултат на него, и да се отговори на въпроса дали избирателите 

получават това, което искат, дали продуктът отразява политическите им 

предпочитания. Втората възможност е да се наблюдава самият политически процес и да 

се изучи дали избирателите получават адекватно представителство в различните стъпки 

на процеса и имат канали за влияние върху него. 

Ако се обърнем към продукта на политическия процес, въпросът дали хората 

получават онова, което искат, поражда редица други въпроси – какво искат хората; коя 

политика представлява демократично отражение на предпочитанията на 

гласоподавателите; как да се гарантира, че законодателният процес води до 

прилагането на тази политика89? Кромбец споделя схващането, че политиката, 

отразяваща предпочитанията на гласоподавателите по даден въпрос е идеалната 

политика на средния избирател по този въпрос. Тя гарантира, че всички избиратели 

имат еднакво влияние върху политиката. Разстоянието между средния избирател и 

резултата от политическия процес може да се счита за приемливо мерило за 

демократичния дефицит на процеса. За да бъдат политиците стимулирани да откликват 

на предпочитанията на избирателите, последните трябва да могат да следят какво се 

случва в законодателния процес. За да стане това, необходимо е да са изпълнени две 

условия: политическият процес да е прозрачен и да не създава твърде много етапи на 

делегиране на функции, защото това поражда шум в системата90. Прозрачността е 

необходима, за да може обществеността да формира мнение по въпросите, които се 

дискутират. По-голямата част от литературата за демократичния дефицит се фокусира 

върху самия законодателен процес и ролята на общественото мнение и заключава, че 
                                                 
88 Rittberger, 2003, p. 208. 
89 Christophe Crombez, “The Democratic Deficit in the European Union: Much Ado about Nothing?” European 
Union Politics 4 (2003): 104. 
90 Crombez, 2003, p. 105. 

 65



ЕС не функционира добре като демокрация, защото няма европейско обществено 

мнение, европейски електорат и европейски „демос”.  

Кромбец от своя страна се фокусира върху крайния продукт от законодателния 

процес и споменатата по-горе разлика между европейската политика и идеалните 

предпочитания на средния избирател като мерило за демократичния дефицит. Според 

него ЕС е успял да запази институциите и законодателния си процес в настоящия им 

вид, макар и да се смята, че функционират недемократично, защото продуктът от 

процеса като цяло е в съзвучие с предпочитанията на избирателите91. В 

институционалната подредба на ЕС – двукамарен законодателен орган в лицето на ЕП 

(представляващ хората)и Съвета (представляващ страните членки) и изпълнителен 

орган в лицето на ЕК – няма нищо необичайно и изначално недемократично. Възможно 

е обаче някои специфични елементи от дизайна на институциите и разпределението на 

местата в тях между държавите членки да водят до недемократични политики. Ако 

всички институции бяха избирани директно от гражданите на ЕС и всеки глас имаше 

еднаква тежест, шансът идеалните политики на ключовите играчи да бъдат по-близо до 

средния избирател нараства. Независимо от това, дори и в единствената пряко избирана 

от гражданите на ЕС институция – Парламентът – се получават изкривявания, като 

малките държави са по-добре представени от големите и биха могли да формират 

мнозинство без тяхна помощ и така идеалната политика на Парламента да се отклони 

от средния избирател. Както обаче вече споменахме по-горе, гласуването и коалициите 

в Парламента се формират по-скоро на идеологически, отколкото на национален 

принцип. Малките държави са по-добре представени и в Съвета, но там правилото за 

гласуване с квалифицирано мнозинство затруднява формирането на коалиции между 

тях. Изискването на Договора от Ница коалиция от държави, представляващи поне 62% 

от населението на ЕС, да може да приема законодателство, гарантира, че европейската 

политика не може да бъде изместена от средния избирател. Същевременно обаче за 

приемането на законодателство може да е необходима коалиция от държави, 

представляващи цели 88% от избирателите, което означава, че държави, 

представляващи 12% могат да блокират предложената политика. В Комисията 

комисари, представляващи 12% от избирателите (съгласно Договора от Ница) могат да 

внесат законодателно предложение. Сравнявайки тези цифри с данните за САЩ, 

                                                 
91 Crombez, 2003, p. 105. 
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Кромбец стига до извода, че европейските институции, с изключение на Комисията, не 

са по-малко демократични от американските политически институции. 

Следователно, причините ЕС да е по-малко демократичен се крият другаде. В 

състояние ли са избирателите да следят дали политиците ги представляват адекватно в 

законодателния процес? Законодателният процес в ЕС е твърде непрозрачен – срещите 

на Комисията и Съвета са закрити за обществеността. Освен това има твърде много 

стъпки на делегиране, при всяка от които се крие опасност от несъвършен мониторинг 

и прекаляване със свободата на действие от страна на агента. При ЕП има само една 

стъпка на делегиране, защото се избира директно от хората. При Съвета обаче стъпките 

са поне две: избор на членовете на националния парламент, които делегират власт на 

национално правителство, чиито членове представляват държавата си в Съвета. При 

Комисията има трета стъпка на делегиране, защото комисарите се назначават от 

националните правителства. Следователно, заключава Кромбец, демократичният 

дефицит в ЕС се дължи на липса на прозрачност и прекалено много стъпки на 

делегиране на правомощия92. 

 

4. Възражения срещу „стандартната версия” 

Някои автори възразяват срещу обобщената стандартна версия на демократичния 

дефицит. Основателно Маджоне възразява, че по същество ЕС е регулаторна общност и 

тъй като основната цел, поради която съществува, е да създава равноефективни 

регулиращи политики от полза за всички, процесът на формиране на тези политики 

следва да се изолира от стандартния процес на демократична политика, който само би 

го политизирал излишно. Според Маджоне дефицитът в ЕС не е дефицит на 

демокрация и въобще не би следвало очакванията за ЕС да се свързват с очаквания за 

демократичност и по това да се измерва успеваемостта на Съюза, а е по-скоро „дефицит 

на легитимност” (легитимност, разбирана като процедурна според класификацията на 

Ритбергер) или „криза на доверието”. Този дефицит най-успешно би могъл да бъде 

преодолян чрез процедурни, а не фундаментални промени – по-прозрачен процес на 

вземане на решения, повече експертни технически знания, възможност за 

преразглеждане от съдилища и омбудсмани, по-добър контрол от страна на частни 

играчи, медии и парламентаристи на ниво ЕС и на ниво национални държави93. Според 

Маджоне технократите, работните групи и агенциите в ЕС могат много по-добре да 

                                                 
92 Crombez, 2003, p. 114. 
93 Хикс, 2007, с. 209. 
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защитават интересите на гражданите, отколкото мнозинството в Европейския 

парламент и дори и последното да би означавало повече демокрация, то повече 

демокрация в случая не би означавала повече легитимност за ЕС. Ако ЕС успее да 

увеличи легитимността на процеса на правене на политики чрез подобряване на 

процедурните механизми, цялостната му легитимност в очите на обществеността ще 

нарастне и загрижеността за демократичния дефицит ще изчезне94. 

Моравчик също отхвърля съществуването на демократичен дефицит. Според него 

настоящата схема на функциониране на ЕС вече гарантира, че всички достигнати чрез 

консенсус и компромис между държавите и институциите решения и политики 

отговарят на интересите на мнозинството от гражданите в ЕС и следователно не е 

необходима пълна електорална демокрация, за да се отговаря на някакъв въображаем 

демократичен дефицит. По същество няма разминаване между предпочитанията на 

гражданите, тъй като, първо, системата на вземане на решения в ЕС осигурява 

необходимостта от пълен консенсус за приемане на всяка политика и, второ, 

истинските управляващи в ЕС са правителствата на държавите членки, които са 

избрани от своите гласоподаватели, а Комисията е само представител на тези 

правителства, следователно няма неочаквани последици от междуправителствените 

пазарлъци и разминаване между предпочитанията на избраните правителства и 

крайните политически резултати на европейско ниво. Тези възгледи на Моравчик са 

логично отражение на факта, че той е автор и поддръжник на теорията за 

интерговернментализма, според която „господари” на европейската интеграция са 

националните държави и от тях зависят посоката, темпът и крайният резултат от 

процеса на интеграция. 

Друг аргумент на Моравчик също заслужава сериозно внимание – той изтъква, че 

процесът на формиране на политика в ЕС е много по-отворен и по-прозрачен, 

отколкото в повечето национални държави, технократите трябва да вземат предвид 

интересите на голям брой обществени групи при създаването на законодателство, 

контролът от страна на съдебната власт в лицето на Европейския съд е силен, нарастват 

и контролните правомощия на ЕП и националните парламенти, така че място за 

притеснение относно съществуването на демократичен дефицит няма. Моравчик е 

съгласен с Маджоне, че е препоръчително правенето на регулаторни политики да се 

изолира от демократичните мнозинства, тъй като „универсалното участие в политиката 

                                                 
94 Andreas Follesdal and Simon Hix, “Why There is a Democratic Deficit in the EU: A Response to Majone and 
Moravcsik,” Journal of Common Market Studies 44/3 (2006): 538. 
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би изисквало цена, която никой модерен гражданин не е склонен да заплати”95 и освен 

това поставените встрани от мажоритарните настроения политици-технократи могат да 

са коректив на присъщите на мажоритарните демократични състезания „страсти и 

бури”. Така, заключава Моравчик, ЕС може да е „по-представителен” именно защото е 

по-малко „демократичен”96. 

 

5. Демократичният дефицит като дефицит на общоевропейска електорална 

система 

В отговор на тези аргументи в полза на „просветената форма на добронамерен 

авторитаризъм”97 Хикс и други автори изтъкват три причини, поради които 

електоралната демокрация е за предпочитане. Първо, изборите (но не изборите 

проформа, познати от близкото комунистическо минало на някои държави, а тези, при 

които има реална конкуренция между кандидатите) според Хикс гарантират, че 

избраните и тяхната политика отговарят на предпочитанията на избирателите. Според 

него един от основните проблеми в ЕС е, че политиките може и да са в интереса на 

гражданите, когато се постига първоначалното споразумение по тях, но без 

конкуренцията на изборите, която би карала „състезателите” да разработват и 

актуализират конкуриращи се политически програми, за да спечелят симпатиите на 

избирателите, ЕК и правителствата на страните членки не са мотивирани да променят 

политиките, за да отговорят на променящите се предпочитания на гражданите.  

Второ, присъщият на предизборната конкуренция политически дебат е основно 

средство, чрез което избирателите формират своите предпочитания по политическите 

въпроси. Тук можем да възразим, че няма гаранция, че изборите ще осигурят 

съответствие между формираното чрез политически дебат обществено мнение и 

провежданите в реалността политики. Разбира се, в такъв случай избирателите винаги 

имат възможността да оттеглят своя „кредит на доверие” от избраните представители, 

но каква е гаранцията, че следващата предизборна борба няма отново да се окаже 

процес на „надлъгване” между гласоподаватели и кандидати, в който избраните 

впоследствие отново няма да спазят своите обещания? По-надолу ще развием по-

подробно аргумента за необходимостта от непрекъснато активно участие на 

заинтересовани групи в процеса на формиране на политиките, а не толкова на пасивно 

                                                 
95 Follesdal and Hix, 2006, p. 541. 
96 Follesdal and Hix, 2006, p. 541. 
97 Follesdal and Hix, 2006, p. 534. 
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гласуващи в четиригодишни интервали граждани, които нерядко са принудени сякаш 

по задължение да формират позиция и да санкционират определена политическа 

програма, отивайки до избирателните урни – т.е. ще развием аргумента за 

„демокрацията на участието” на заинтересовани групи в опозиция на „електоралната 

демокрация” като средство за преодоляване на демократичния дефицит, в което 

основна роля би могъл да играе и Европейският парламент.  

Третият аргумент на Хикс в полза на електоралната демокрация е, че изборите 

„съдействат за постепенната еволюция на политическите идентичности”98. Според него 

европейската демократична идентичност не следва автоматично от простото наличие 

на европейски „демос”, а ще се формира само чрез практикуването на демократична 

конкуренция и масови избори. 

В обобщение, можем да заключим, че с твърдението си, че „системата на ЕС може 

да бъде смятана за наистина демократична, само ако посоката на политическия дневен 

ред на ЕС се определя в конкурентни избори”99, Хикс се нарежда сред поддръжниците 

на формалните критерии при определянето на демократичността на дадена политическа 

система. Така според него проблемът с дефицита на демокрация в ЕС ще бъде разрешен 

само със създаването на истинска система на конкурентна партийна демокрация, в 

която предизборният дебат протича по проблеми от политическата програма на ЕС и за 

политически постове в ЕС и спечелилите трябва да материализират своята програма на 

европейско ниво. Това би гарантирало, че политиката ще отговаря на предпочитанията 

на гражданите и те ще се чувстват мотивирани да гласуват в изборите за ЕП. Дали 

обаче си струва западноевропейският и американският идеал на електорална 

демокрация да се мултиплицира на европейско ниво и би ли могъл той да осигури 

драстично нарастване на мотивацията, имайки предвид глобалния спад на 

заинтересованост на широката общественост от участие в избори като гласоподавател и 

формиране на политическа позиция и предпочитания? Както самият Хикс споменава, 

изборите за Европейски парламент дават възможност на гражданите да гласуват 

искрено, а не стратегически и да подкрепят някоя малка партия, чиято платформа 

припокрива техните предпочитания, отколкото да изберат като „по-малкото зло” 

голяма партия, която има възможност да формира правителство. Удачно ли е тогава 

превръщането на изборите за ЕП в подобие на националните избори, в които хората 

гласуват стратегически и до голяма степен примиренчески и незаинтересовано? Дали 
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това не е сигнал, че възможностите на електоралната демокрация не са неограничени и 

че е необходимо да се потърсят други канали за удовлетворяване на предпочитанията 

на заинтересованите групи, които всъщност може би вече са очертани на европейско 

ниво? 

 

6. Демократичният дефицит като дефицит на „добри” политики 

Според други автори100 на ЕС липсва и друго освен формални механизми за 

общоевропейски избор на начините за правене на общоевропейска политика. ЕС не 

успява напълно да гарантира закрилата на обществото и околната среда, създаването на 

нови работни места и справянето с несправедливата фискална конкуренция. 

Демократичната перспектива, според техния възглед, изисква Европа да действа и в 

тези области ефективно, решително и отговорно. Освен това причината ЕС понякога да 

изглежда по-недемократичен, отколкото е в действителност, е склонността на 

националните политици да обвиняват Европа за всичко, което се обърка на 

националната сцена, както и да си приписват успехи, постигнати на европейската101. 

Легитимността на европейските институции според Вос и Декок ще нарастне реално, 

само ако политиките, които правят, съответстват на желаното и смятано за важно от 

европейското население. Според тях демократичният контрол върху вземането на 

решения на европейско ниво не е невъзможен, макар и много фази от процеса да 

остават встрани от демократичния контрол на националните парламенти и ЕП – 

например фазата преди внасянето на предложението на Комисията в Съвета и 

Парламента, определянето на дневния ред, част от изпълнението на политиките във 

връзка с процедурите на комитологията или разговорите в работните групи на Съвета.  

 

В. Подходи за преодоляване на демократичния дефицит 

Националните правителства и политическите партии предлагат коренно различни 

възгледи относно подходите за редуциране на демократичния дефицит. Важна роля тук 

играят представите за това какво съставлява една легитимна управленска структура. 

Съществува типология на легитимиращите вярвания, разработена от Яхтенфухс и 

съавтори, която се основава на качествен контент анализ на манифестите на различни 

партии. Тези вярвания направляват оценките на актьорите за демократичните 

достойнства на Общността. В зависимост от легитимиращите вярвания различните 

                                                 
100 Vos and Decock, 2003. 
101 Vos and Decock, 2003, p. 5. 
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политически елити отправят алтернативни предложения за решение на проблема с 

демократичния дефицит. 

За придържащите се към легитимиращото вярване на федералната държава 

легитимността се изразява чрез двойнствен обществен суверенитет – разделен и 

споделен между различните управленски нива (държавно и щатско). Легитимиращото 

вярване на федералната държава комбинира общностни и индивидуалистични елементи 

от демократичната легитимност и се осъществява на практика чрез комбинирана 

система на пряко народно представителство, от една страна и държавно 

представителство на федерално, съюзно ниво, от друга. 

Легитимиращото вярване на междуправителственото сътрудничество пък се 

основава на общностния принцип или социалната легитимност – легитимното 

управление принадлежи на нацията. Междудържавното сътрудничество и интеграцията 

са желателни, само ако оставят непокътнати автономността на националната 

демокрация и националните демократични процеси. 

Легитимиращото вярване на икономическата общност основава легитимността на 

наднационалната общност на ефективно разрешаване на проблемите на разпределянето 

на благата, които счита за най-удачно разрешими чрез пазарни механизми или чрез 

делегиране на правомощия на немажоритарни институции като независими 

регулаторни агенции. Четвъртото легитимиращо вярване е основано на управление 

чрез мрежи102. 

Подкрепящите легитимиращо вярване на федерална държава вероятно ще търсят 

редуциране на дефицита на легитимността чрез даване на повече правомощия на ЕП 

като компенсация за отслабването на законодателните и контролните функции на 

националните парламенти. Подкрепящите легитимиращата вяра на икономическата 

общност от своя страна няма да се притеснят особено от асиметрията между 

процедурната легитимност и основаната на крайния ефект легитимност, ако 

обединяването и/или делегирането поощрява повишена икономическа и управленска 

ефективност. Придържащите се към легитимиращото вярване на 

междуправителственото сътрудничество ще изтъкнат, че първични носители на 

процедурната легитимност са националните парламенти и ще настояват за облекчаване 

на демократичния дефицит на домашно ниво чрез разширяване на надзорните 

правомощия на националните парламенти например. 

                                                 
102 Ритбергер, по Яхтенфухс, Rittberger, 2003, p. 209. 
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Изследването на тези алтернативни легитимиращи вярвания показва, че 

дефицитът не легитимността няма да бъде възприеман еднозначно от различните 

членове на политическия елит. Съответно, предложенията за подходи за неговото 

преодоляване също ще се различават значително. Основният аргумент и особено 

оригинален подход на Ритбергер е демократичният дефицит да престане да се 

разглежда като зависима променлива, която трябва да бъде обяснявана, а като 

независима променлива, която обяснява други променливи – а именно решенията на 

правителствата на държавите членки на Общността да предоставят все по-големи 

правомощия на една наднационална институция, каквато е ЕП. В случаите, когато сред 

елитите надделява федералисткото легитимиращо разбиране, според което 

демократичният дефицит може да бъде преборен чрез засилване на Европейския 

парламент, винаги сме свидетели на увеличаване на правомощията на последния. 

Ритбергер илюстрира това с няколко конкретни казуса, като тук ще се задоволим 

да споменем с няколко изречения събитията около Единния европейски акт (ЕЕА). 

Въвеждането на процедурата по сътрудничество най-накрая дава на ЕП правото, 35 

години след създаването му, реално да влияе върху законодателството. Процедурата 

предоставя на ЕП особено значимата условна власт да определя дневния ред, 

изследвана в дълбочина от Цебелис. Основна характеристика на ЕЕА е прилагането на 

гласуване с квалифицирано мнозинство по практически всички въпроси, свързани с 

вътрешния пазар. Националните правителства заключават, че това значимо 

обединяване на суверенитет е приемливо и желателно, имайки предвид целта да се 

приемат около 300 законодателни документа на Общността до 1992 г. – определена 

като година, в която трябва да е завършено изграждането на вътрешния пазар. Въпреки 

че някои национални правителства и депутати от националните парламенти и ЕП 

редовно критикуват Общността за наличието на демократичен дефицит през 80-те 

години, това, което прави все по-вероятно увеличаването на законодателните 

правомощия на ЕП, са не тези критики, а потенциалният ефект от обединяването 

(pooling), т.е. гласуването с квалифицирано мнозинство и вероятността от промени в 

договора за ЕИО. Националните политически елити са наясно с връзката между 

предложенията за обединяване и произтичащите от това предизвикателства пред 

процедурната легитимност. Голяма част от представителите на държавите членки 

желаят институциите да станат не само по-ефективни, но и по-демократични, което да 

се изрази в засилване на ролята на ЕП. Споделя се разбирането, че с увеличаване на 

процедурите на съвместно вземане на решения при ограничен суверенитет (гласуване с 
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квалифицирано мнозинство) дефицитът на легитимност ще се изостри. Изтъква се 

необходимостта очакваната загуба на капацитет на националните парламенти да 

държат националната изпълнителна власт отговорна и отчетна в условията на вземане 

на решенията с квалифицирано мнозинство да бъде компенсирана чрез увеличаване на 

законодателната власт на ЕП. Такава е позицията на Германия, водена от своето 

федералистко легитимиращо вярване. Френското правителство отказва да се обвърже с 

позиция по въпроса за увеличаване на правомощията на ЕП. Британската 

консервативна партия отхвърля обезличаването на отделните суверенитети под марката 

на „Европейски съединени щати” и подкрепя по-голямо обединение, само ако то не 

означава нищо повече от „Европа на единния европейски пазар”103. Тя е съгласна да 

приеме гласуването с квалифицирано мнозинство в избрани случаи, но открито 

отхвърля идеята, че процесът на вземане на решения в Общността ще стане по-

демократичен, ако ЕП получи повече правомощия. Едно тяхно нарастване нито би 

направило вземането на решения по-ефективно (даже напротив), нито по-

демократично. Отказът от възприемане на възгледа, че ЕП може да бъде източник на 

демократична легитимност отразява придържането на британското правителство към 

легитимиращото вярване на икономическата общност. Все пак въпреки съпротивата на 

Великобритания и Дания, новият вариант на договора дава значително по-големи 

правомощия на ЕП от преди. Желанието да се възползват от положителните страни на 

вътрешния пазар се оказва достатъчно голямо, за да направят компромис относно 

овластяването на ЕП. 

Според Кромбец нито споровете върху точния състав на институциите и 

правилата за вземане на решения в Съвета, нито дискусиите между „федералисти” и 

„интерговернменталисти” дават ключ към намаляването на демократичния дефицит. 

Както „Европа на националните държави”, така и „федерална Европа” могат да 

функционират демократично, а дали наистина го правят зависи от други елементи. 

Демократичният дефицит може да бъде намален и без фундаментална промяна на 

институционалната рамка на ЕС чрез открити за обществеността заседания на Съвета, 

което ще даде възможност на избирателите да осъществяват по-добро наблюдение и да 

разбират по-добре законодателния процес. Този възглед се споделя и от Фолесдал и 

Хикс, които смятат, че Съветът трябва да публикува данни за гласуванията на 

държавите членки и да позволява на обществото чрез медиите да вижда кой какво е 
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предложил, какви коалиции са се формирали, кои изменения не са били приети и кои в 

крайна сметка за били печелившите и губещите104. Втори подход за намаляване на 

дефицита на демокрация е въвеждането на нова процедура за назначаване на 

Комисията, която да премахне излишъка на стъпки на делегиране. Единият от 

вариантите е пряк избор на председателя на Комисията, а другият – назначаване на 

Комисията от Парламента. Загубата на власт на Съвета може да бъде компенсирана 

чрез даване на Съвета, а и на Парламента, на право да инициират законодателство105. 

Политическата система на ЕС е единствена по рода си с това, че не дава на 

законодателния орган право на законодателна инициатива. 

По време на Конвента за бъдещето на Европа, предхождащ създаването на 

пропадналия проект за Европейска Конституция, Бен Кръм обобщава 

предизвикателствата, пред които е изправена бъдещата организация на ЕС и които 

продължават да стоят на дневен ред – двете главни са опростяване и рационализиране 

на процедурите и правомощията и демократична отчетност и отговорност. Те до голяма 

степен преповтарят разбирането на самия Съвет за необходимостта „Съюзът да стане 

по-демократичен, по-прозрачен и по-ефективен”106, отбелязано в Декларацията от 

Лаекен. 

В Европейския съюз първоначалната верига на демократична отговорност тече от 

електората към националните парламенти, които после държат отговорни 

националните правителства, които пък контролират упражняването на властта на 

европейско ниво чрез Съвета. Възможностите на тази верига обаче не са безкрайни, тъй 

като самата сложност и многообразие на процедурите затруднява изключително 

националните парламенти при следенето на всичко случващо се. Веригата се скъсва на 

местата, където поради приемането на гласуване с квалифицирано мнозинство, 

правителствата на страните членки могат да бъдат „надцакани” при гласуването от по-

голяма коалиция от повече други държави. 

По принцип там, където националните парламенти не успяват да държат Съвета 

отговорен, може да се намеси Европейският парламент. ЕП се избира директно от 

народа и по този начин предоставя алтернативна верига на демократична отговорност. 

Логично е винаги, когато Съветът взема решения с квалифицирано мнозинство, 

Парламентът да може да съзаконодателства чрез процедурата за съвместно вземане на 

                                                 
104 Follesdal and Hix, 2006, p. 553. 
105 Crombez, 2003, p. 116. 
106 Crum, 2003, p. 378. 
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решения. На практика този принцип не се спазва винаги – например Парламентът няма 

никаква власт в общата търговска политика, а ролята му в общата селскостопанска 

политика е ограничена единствено до консултация. Независимо от формалните 

законодателни правомощия, с които разполага Парламентът, демократичната му 

легитимност ще бъде под въпрос дотогава, докато депутатските места се оспорват и 

разпределят на „второразредни избори” с ниска избирателна активност, отразяваща 

най-вече вътрешната политическа ситуация107. 

Може основателно да бъде зададен въпросът доколко е необходимо ЕС да 

организира законодателната и изпълнителната власт около една-единствена верига на 

демократична отговорност. Някои автори предлагат две паралелни вериги на 

демократична отговорност – една през националните парламенти и една пред 

Европейския парламент – които да се допълват, вместо да се изключват взаимно. Така 

се очертава система, в която демократичната отговорност произтича от механизъм на 

„спънки и противотежести” (“checks and balances”), а не от една-единствена йерархична 

верига. Някои автори дори предлагат тази система да бъде още по-уравновесена чрез 

предвиждане на възможност председателят на Комисията да бъде пряко избиран от 

електората. Този подход обаче, предупреждава Кръм, не бива да бърка желаното с 

действителното. Настоящите канали на демократична отговорност в ЕС не са следствие 

от съзнателно придържане към системата на „спънки и противотежести”, а по-скоро 

следствие от диалектически компромис между необходимостта да се делегират задачи 

на наднационални институции и желанието на правителствата на държавите членки да 

запазят контрол. Някои автори уместно характеризират организацията на 

политическата власт в ЕС като „динамично смесване на властите”. Дори и да е 

възможно демократичната отговорност в ЕС да бъде постигната чрез система от 

„спънки и противотежести”, това ще наложи съществено ревизиране на настоящата 

организация. 

За посрещане на двете предизвикателства сред страните членки на ЕС се 

формират три „лагера” – федералисти, интерговернменталисти и междинен лагер на 

проповядващите „федерация от национални държави”. С отхвърлянето на проекта за 

европейска Конституция тези позиции продължават да бъдат актуални като визия за 

бъдещето на ЕС, което включва в себе си и бъдещето на Европейския парламент. 
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В лагера на федералистите традиционно освен Германия попадат Белгия, 

Нидерландия, Люксембург и Гърция. Те смятат, че на ЕП трябва да се даде пълна 

законодателна власт, равна на тази на Съвета, във всички сфери, а за упражняването на 

изпълнителната власт Комисията да се доразвие и префасонира в европейско 

правителство. Някои федералисти предлагат Съветът да еволюира в горна 

законодателна камара. 

Към интерговернменталистите спадат Великобритания, Ирландия, Швеция, 

Дания, Австрия. Стратегическата координация в ЕС според тях следва да протича под 

доминацията на Европейския съвет и президентството на ЕС. Не са склонни да се 

разширяват правомощията на ЕП, а по-скоро той да се съсредоточи върху сегашната си 

роля да подобрява законодателството в първия стълб. Ключът за демократичната 

отговорност е във връзката между правителствата в Съвета и техните национални 

парламенти – следователно необходимо е да се подсили позицията на националните 

парламенти спрямо техните правителства чрез предвиждането на „механизъм за ранно 

предупреждение”, който националните парламенти да могат да задвижват, когато 

според тях е нарушен принципът на субсидиарността. 

В третата група държави попадат Франция, Испания, Португалия и Финландия. 

Според тях „Европа е уникална политическа структура и неразтворима смес от два 

различни елемента: федералисткия идеал и реалността на националните държави”108. 

Този своеобразен „трети път” се застъпва за засилване на ролята на Европейския съвет 

и на Комисията, въвеждане на поста президент на Европейския съвет и създаване на 

постоянен Съвет на министрите, които в националните си правителства да имат статут 

на вицепремиери. Що се отнася до демократичната отговорност, „третият път” ще 

търси засилване на Парламента, но не чрез разширяване на правомощията му, а чрез 

превръщане на изборите за евродепутати в най-важното събитие в демократичния 

живот на Европа. Същевременно обаче необходимо е нарастването на ролята на ЕП да 

бъде съпроводено от респективно нарастване на ролята на националните парламенти, 

което поддръжниците на „третия път” предлагат да стане чрез Европейски конгрес, 

събиращ националните и евродепутатите. 

 

 

 

                                                 
108 Crum, 2003, p. 388. 
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1. Ролята на ЕП за преодоляване на демократичния дефицит 

Положителната роля на Европейския парламент би могла да се търси от една 

страна в активното му поведение с цел извоюване на повече законодателни 

правомощия за статут на реален съзаконодател в ЕС. Трудно може да се спори с тезата, 

че реалните законодателни правомощия на единствения пряко избиран от гражданите 

орган в ЕС са необходими и допринасят за намаляването на демократичния дефицит. 

Освен обаче чрез доближаване на прякото представителство в ЕС до общоприетия 

демократичен модел, Парламентът може да допринесе за преодоляване на 

демократичния дефицит и чрез подобряване на ефективността и прозрачността на 

своята работа, както и чрез разширяване на представителството на интереси и 

заинтересовани групи – сърцевината на споменатата по-рано „демокрация на активното 

участие” – което е втори канал за осигуряване на удовлетворяване на предпочитанията 

на гражданите. 

Значението на заинтересованите групи за осъществяване на по-пълноценно 

политическо представителство се изследва отдавна в научната литература109. Без 

обединяването на индивидуалните интереси в колективни стремежи, те не са 

достатъчно видими и структурирани, за да бъдат правилно разпознати и защитени от 

политическите актьори. След като дълги години ролята на заинтересованите групи във 

връзка с ЕС бе изследвана в светлината на техния принос към процеса на интеграция, 

напоследък се задълбочават изследванията във връзка с тяхната роля за разрешаване на 

проблемите с демократичното представителство. Докато в Германия един депутат 

представлява 67 668 избиратели, за Европейския парламент средната цифра е 429 729 

избиратели за един евродепутат. Самият несравнимо по-голям брой на 

представляваните неимоверно усложнява процеса, защото означава по-голямо 

разнообразие на интереси и по-голяма сложност на проблемите. Според Веселс в тази 

ситуация колективното представителство и каналите за комуникация с колективни 

актьори са единственото решение на липсата на директни контакти между 

институциите на ЕС и гражданите на страните членки110. Колективното 

представителство на функционален принцип би следвало да играе също толкова важна 

роля, колкото и териториалното представителство. 

                                                 
109 Bernhard Wessels, „European Parliament and Interest Groups,” in The European Parliament, the National 
Parliaments, and European Integration, ed. Richard Katz and Bernhard Wessels (Oxford: Oxford UPress, 1999), 
105. 
110 Wessels, 1999, p. 107. 
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Формирането на заинтересовани групи на наднационално ниво е пряко следствие 

от нарастването на правомощията и обхвата на ЕС. То протича на няколко вълни, 

следвайки нарастването на правомощията на европейските институции. След 80-те 

години се наблюдава сериозно увеличение на броя на частните лица и групите, които се 

стремят да упражняват влияние върху политическия процес на ЕС – според различните 

изчисления броят на групите се оценява на 2300-5000 групи, а броят на работещите в 

тях лица – на 10 000-30 000 души111. След въвеждането на процедурата по 

сътрудничество с Единния европейски акт във важна мишена за лобиране се превръща 

и Парламентът. Показател за активността на заинтересованите групи са пропуските, 

които ЕП издава годишно за външни хора – техният брой е 3400. Основната 

институция, която предоставя достъп на групите на гражданското общество до 

закондателния процес на ЕС е Европейската комисия, която се нуждае от техните 

експертни знания и информация при изготвянето на законодателни предложения. 

Публикуваните от Комисията „зелени книги”, събиращи предварителни предложения 

за законопроекти, са едно от средствата за отваряне на политическия дебат в ЕС към 

широката общественост. 

Европейският парламент също следва стратегия на привличане на заинтересовани 

групи. Макар и да няма право на законодателна инициатива, значителното нарастване 

на правомощията му предизвиква съответно увеличение на интереса на частните групи 

към него. Често лобирането в Комисията и Съвета минава първо през лобиране в 

Парламента. При писането на доклади и предложения за законодателните резолюции на 

ЕП докладчиците често търсят контакт със заинтересовани групи и проучват техните 

възгледи. Една от възможностите за заинтересованите групи е да подкрепят ЕП в 

предлагането на поправки, които модифицират позициите на Комисията и Съвета, 

друга възможност е да лобират евродепутатите, които могат сами да изработят 

политики в консултация с Комисията или Съвета или са в контакт с двете институции 

чрез други канали. Така може да се каже, че евродепутатите до голяма степен играят 

роля на централни брокери в процеса на лобиране112. 

Анкета от 2000 г., проведена сред евродепутатите, показва, че над 90% от тях имат 

контакти с представители на заинтересовани групи поне веднъж месечно. Съществува 

тенденция, според която депутатите са по-склонни да контактуват с групи със сходни 

идеологически и политически предпочитания – напр. дясноцентристките партии 

                                                 
111 Хикс, 2007, с. 244. 
112 Wessels, 1999, p. 125. 
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контактуват с групи, представляващи индустрията, търговията, селското стопанство, 

риболова, докато левите и лявоцентристките партии контактуват с профсъюзи, 

природозащитни организации и групи за закрила на човешките права113. Процедурата 

по съвместно вземане на решения получава най-сериозно внимание от страна на 

заинтересованите групи, което е логична последица от факта, че правомощията на ЕП 

там са най-големи. Бизнес групите и най-вече селскостопанските групи показват най-

голяма организационна способност и най-добре успяват да огласят своите интереси на 

европейско ниво. Един евродепутат осъществява по 55,85 контакта годишно с 

представители на национални и европейски бизнес групи, докато с представители на 

дифузни интереси (профсъюзи, природозащитни организации и др.) се осъществяват 

52,75 контакта годишно114. Бизнес интересите са доминирани от национални 

организации, докато далеч по-европеизираните арени на интереси са тези на 

потребителите, природозащитниците и профсъюзите. Това би могло да се дължи на 

факта, че ЕП е считан за техен „естествен съюзник”115. Колер Кох предрича, че 

Парламентът ще бъде по-склонен да подкрепя такива по-слабо организирани групи с 

по-общи интереси, защото те са в състояние да натрупат обществена легитимност за 

действията на Парламента и в очите на европейските граждани да го превърнат в 

институцията, представляваща обществения интерес116. Засега обаче не може да се 

твърди, че съществува европейска система за посредничество на интереси. Най-

вероятно двете измерения на представителството чрез заинтересовани групи – 

териториалното, разделено на европейско и национално ниво, и функционалното – ще 

продължат да съществуват паралелно. 

Ако се извърши примерно картиране на възможните арени на представителство на 

интереси в ЕП на функционален принцип, вземайки предвид постоянните комисии в 

Парламента, ясно се очертават следните по-големи арени: 1) арена на потребителските 

интереси, 2) арена на индустриалните интереси, 3) арена на търговските и транспортни 

интереси и 4) арена на селскостопанските и риболовни интереси. 

Съвместно с националните парламенти приносът на Европейският парламент към 

намаляването на дефицита на демокрация в ЕС би могъл да се изрази в стремеж към 

                                                 
113 Хикс, 2007, с. 263. 
114 Wessels, 1999, p. 110. 
115 Wessels, 1999, p. 116. 
116 Serban Cerkez, “European Parliament and Interest Groups Representation” (paper presented at the 
International Summer School on European Peripheries, Santander, Spain, 2-15 July, 2005, 
http://www.uta.fi/isss/monnetcentre/peripheries2/pdf/Serban_Cerkez.pdf): 8. 
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гарантиране на по-прозрачен, свободен и пълен достъп на заинтересованите групи и от 

четирите арени до процеса на функциониране и вземане на решения в ЕС. 

Депутатите в националните парламенти и в ЕП, за разлика от длъжностните лица 

в Комисията и комитологията, са пряко избирани от гласоподавателите и следователно 

потенциално са по-близо до тях и по-предразположени да „слушат” и „чуват” пулса на 

обществото. Освен това се предполага, че веднъж избран с подкрепата на определени 

национални заинтересовани групи, евродепутатът ще се опита да обслужва техните 

интереси, ако желае да бъде преизбран. Търсейки легитимност и политическа подкрепа 

от гражданите, Парламентът има шанса да се превърне в основната институция, 

представляваща хлабаво структурирани, слабо организирани и не добре представени 

заинтересовани групи на европейско ниво117. Също както и Комисията, Парламентът се 

нуждае от експертизата на заинтересованите групи за подготовката на своите позиции и 

предложения пред Комисията. Често евродепутатите се радват на по-голяма 

независимост от своята партийна група, отколкото своите колеги в националните 

парламенти, което ги прави по-отворени за лобиране от най-различни заинтересовани 

групи. Тази отвореност е нов канал за представителство и влияние на заинтересованите 

групи на европейско ниво. 

 

2. Ролята на националните парламенти 

В западноевропейската представа за демокрация парламентите традиционно се 

считат за мястото, където демократично се вземат решения. В парламентарните 

демокрации законите се приемат и изменят от парламент, който освен това контролира 

правителството при упражняването на изпълнителната власт. Доста време никой не се 

тревожи особено дали европейският проект отговаря на демократичните стандарти, тъй 

като му е даден начален кредит на доверие. С течение на времето това се променя, тъй 

като става ясно, че европейските регламенти, колкото и технически да изглеждат, 

изискват и политически избори – за връзката между екология и икономика, за 

значението на културното многообразие, за обхвата на либерализацията, за селското 

стопанство и развитието. Всички директиви и регламенти са отражение на определена 

визия за това как трябва да изглежда европейското общество. Днес повечето 

национални парламенти съзнават, че властта им е намаляла.118 Освен това според 

стандартната версия на демократичния дефицит, която обсъдихме по-горе, загубата на 

                                                 
117 Cerkez, 2005, 4. 
118 Vos and Decock, 2003, p. 2. 
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парламентарно влияние на национално ниво не се компенсира с основаването на 

подобни структури на европейско ниво. Според Вос и Декок въпросът е доколко е 

реалистично и полезно на ЕП на европейско ниво да се дава роля, подобна на тази на 

парламентите в националните държави. Не е реалистично да се очаква, че 

мнозинството държави членки ще са готови да превърнат ЕС във федерално 

образувание. Не е полезно да се смята, че класическият парламентарен подход за 

увеличаване на демократичната легитимност ще проработи в специалния случай на ЕС. 

Би могло да се търси хибриден подход, при който националните парламенти получават 

повече възможност да контролират процеса на вземане на решения на европейско ниво 

и освен това активно си сътрудничат с Европейския парламент. 

При ратифицирането на промените в учредителните договори на ЕО/ЕС 

националните парламенти разполагат с голяма власт на теория – могат изцяло да 

отхвърлят добавянето или премахването дори на една запетайка от договорите, но на 

практика процедурата по ревизиране на договорите ги оставя с един-единствен избор – 

„приемаш или отхвърляш”. Цената на отхвърлянето би могла да бъде сериозна, защото 

би предизвикала конституционна криза в ЕС. В Ница бе посочено, че е желателно да се 

използва нов метод на подготвяне на поправки в договорите, който да предоставя по-

голяма възможност на националните парламенти за участие. Участието в процеса и 

даването на насоки е далеч по-важно от това да разполагаш с правото на вето по време 

на процедурата по ратифициране119. 

Ще направим кратък преглед на развитието на сътрудничеството между 

Европейския парламент и националните парламенти през годините. Добрите връзки и 

гладката комуникация между тях могат да допринесат за по-добрата защита на 

националните интереси. Конкретни проблеми могат да бъдат повдигани пред членовете 

на ЕП от същия избирателен район или същата политическа ориентация, които 

впоследствие да се включат в предложенията за промени на законодателството, които 

прави ЕП. Освен това за националните парламенти е полезно да следят не само 

европейските законодателни мерки в напреднал стадий на развитие, но и „зелените” и 

„бели” доклади на Комисията, годишната й работна програма и др., които дават 

индикации за плановете й за законодателни предложения. Никой не може да попречи 

на националните парламенти да предложат своите гледни точки и становища по 

въпросите, след като всякакви видове лобита и кръгове могат да направят същото. 

                                                 
119 Vos and Decock, 2003, p. 3. 
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До 1979 г. двете парламентарни равнища са тясно свързани чрез принципа на 

двойния мандат, според който членовете на Европейския парламент са представители 

от националните парламенти. Преминаването към преки избори за Европейски 

парламент прекъсва тази връзка и в основен форум  за сътрудничество между 

Европейския и националните парламенти се превръщат конференциите на 

говорителите на парламентите на страните членки на ЕС и на ЕП, които се провеждат 

редовно от 1975 г., а от 1981 г. – два пъти годишно. Целите на конференциите са обмен 

на информация и засилване на парламентарния надзор над всички области от 

компетентността на ЕС. 

През 1977 г. Конференцията на говорителите на парламентите в ЕС поставя във 

Виена основите на Европейски център за парламентарни изследвания и документация, 

като отговорността по изграждането и администрирането на Центъра се поема от 

председателите на ЕП и на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ).  

На Конференцията на говорителите в Мадрид от 1980 г. се изразява желанието 

Центърът да работи съвместно с националните парламенти. В него имат право да 

участват и парламентите на страни, които не са членки на ЕС.  

Постепенно той се превръща във форум, на който парламентите на 45 държави, 

четири страни със статут на наблюдатели, ЕП, Асамблеята на ЗЕС и ПАСЕ 

осъществяват обмен на информация по въпроси от общ интерес. Богатата на 

информация и анализи база, възможностите за дискусии в рамките на работните групи 

към Центъра, организираните семинари по различни проблеми, засягащи 

парламентарния живот, допринасят за подобряване на законодателните практики в 

отделните парламенти, за по-доброто им информационно обезпечаване и цялостно 

функциониране. 

На среща в Мадрид през май 1989 г. говорителите на парламентите в ЕС се 

обединяват около идеята да се увеличи ролята на националните парламенти в процеса 

на вземане на решения в ЕС, като се организират периодични конференции на 

парламентарните комисии по европейски въпроси (COSAC). Първата такава среща е 

проведена още ноември 1989 г. в Париж. Конференциите на комисиите по 

европейските въпроси се провеждат два пъти годишно. На тях националните 

парламенти и ЕП участват с по 6 представители. На конференциите участват и по 

трима наблюдатели от парламентите на страните, кандидатстващи за членство и тези, 

подписали договори за присъединяване към ЕС. Основната дейност е свързана с обмен 

на информация между ЕП и националните парламенти. От изключителна важност е и 
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възможността комисиите с по-слаб контрол над правителствата си да черпят опит от 

тези, които дават строги инструкции на министрите си в Съвета.  

Идеята за Конференция на парламентите на Европейските общности на Франсоа 

Митеран е подкрепена в две резолюции на Европейския парламент. Одобрение среща и 

от COSAC и Конференцията на говорителите, която поема организацията. До момента 

единствената такава конференция е проведена в Рим през ноември 1990 г. при участие 

на 173 представители на националните парламенти и 85 на Европейския парламент. На 

нея се обсъждат бъдещето на Европейските общности, създаването на Икономически и 

Валутен Съюз, както и преминаването към европейско политическо обединение и 

ролята на ЕП и националните парламенти в него. 

В декларация 13 към договора от Маастрихт е посочена необходимостта от 

увеличаване на обмена на информация и задълбочаване на контактите между ЕП и 

националните парламенти чрез редовни срещи между членовете на парламентите, 

заинтересовани от едни и същи въпроси. Макар и с незадължителен характер, тази 

разпоредба създава положителен импулс за развитието на междупарламентарното 

общуване през следващите години. Другата декларация към договора, посветена на 

ролята на националните парламенти (№14), насърчава провеждането на конференции 

на парламентите на ЕС, на които да се изготвят становища по важни за Европейския 

Съюз въпроси. Конференцията от 1990 г. в Рим обаче остава единствената такава в 

историята на Европейските общности. 

Протокол Nо.9 от Договора от Амстердам определя, че всички предложения и 

съпровождащи документи на Комисията трябва да бъдат изпращани на националните 

парламенти. Предвиден е период от поне шест седмици между представянето на дадено 

предложение и решението на Съвета, именно за да се даде време на парламентите да го 

обмислят и вероятно да дадат някои инструкции на своите министри. На COSAC се 

дава правото да представя изложения на вниманието на институциите на ЕС, особено 

по проекти за законодателни актове, които представителите на правителствата на 

държавите членки по общо съгласие са представили на COSAC. В протокола се 

предвижда конференцията да разглежда законодателните предложения в сферата на 

установяването на пространство на свобода, сигурност и справедливост. По тези 

въпроси и по такива, свързани с основните права и с прилагането на принципа на 

субсидиарността, COSAC може да адресира изложения до институциите на ЕС. 

Изрично обаче се подчертава, че те не обвързват по никакъв начин националните 

парламенти. 
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В резултат от договорите от Маастрихт и Амстердам междупарламентарното 

сътрудничество се засилва. Все по-често започват да се организират двустранни и 

многостранни срещи между националните парламенти и Европейския парламент. 

Докладчици от Европейския парламент присъстват на заседанията на парламентарните 

комисии в държавите-членки. Засилва се сътрудничеството и между комисиите от 

различните парламенти, занимаващи се със сходни проблеми. 

Вос и Декок цитират мнението на Хилф и Бурмайстер, според които „участието и 

на националните парламенти при гласуването на вторично общностно законодателство 

няма да доведе до „повече” демокрация, а до неефективна и хаотична ситуация и 

упадък на демократичната легитимност.”120 Това съвсем не означава, че парламентите 

не могат да играят никаква роля, защото легитимността на решенията изисква 

демократичен контрол и реално участие на пряко избраните представители в процеса 

на вземане на решения. Не е необходимо министрите да отиват на заседания в Брюксел 

със строг мандат от националните си парламенти, но е необходимо парламентите да 

провеждат дебати по различните мерки, които се обсъждат, да дават насоки и 

препоръки, които няма начин да бъдат напълно игнорирани от страна на 

правителствените представители. Народните представители биха могли да участват в 

координационните комитети, в които се формира националната позиция на всяка 

държава. Строгите мандати няма как да проработят в наднационална общност като ЕС, 

където много от важните решения се вземат с квалифицирано мнозинство и където е 

напълно възможно, дори и придържайки се стриктно към своя мандат, националният 

представител да се окаже в „губещия отбор”. В някои случаи на представителя ще се 

наложи да се отклони от препоръките на парламента, за да приеме компромисно 

решение, чиято алтернатива би била в още по-голям разрез с предпочитанията на 

парламента. Тогава е възможно впоследствие съответният министър да бъде поканен да 

обоснове своето поведение пред парламента си.  

След като установихме, че настоящата система на управление в ЕС не може да 

бъде обвинена, че е развъдник на демократичен дефицит и всъщност осигурява 

адекватно представителство на разнообразни граждански интереси, националните 

парламенти (които вече така или иначе са загубили голяма част от контрола си върху 

нея) трябва да се опитат да се приспособят към нея и да намерят начини да предават 

волята на хората на европейско ниво. Националните парламенти имат потенциала да 

                                                 
120 Vos and Decock, 2003, p. 12. 
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дадат много по-точна картина на Комисията на „живите” граждански сили, които се 

разгръщат на територията на конкретната държава членка – не само на добре 

организираните заинтересовани групи, като например бизнеса, но и на по-хлабаво 

организираните групи, като например потребителите. По този начин те могат да 

изпълняват функция на „ранно предупреждение”, ако изглежда така, сякаш някои по-

слабо организирани интереси не успяват да пробият на европейско ниво и са 

систематично игнорирани. Националните парламенти могат да се опитат да определят 

дневния ред и да вдъхновяват европейската политика отгоре надолу, но за да го 

направят трябва много внимателно да следят какво се случва в предзаконодателната 

фаза и да се опитват да влияят както на ЕК, така и на ЕП още на този ранен етап. Освен 

това националните парламенти играят важна роля при изпълнението на европейското 

законодателство и по-специално на директивите, които оставят на всяка страна членка 

да избере метода и формите, чрез които да постигне предписаната цел. Националните 

парламенти обаче трябва да бъдат подготвени да интегрират европейската политика в 

ежедневната си дейност (което още е далечно пожелание, съдейки по 

заинтересоваността на депутатите към работата на постоянните парламентарни 

комисии по европейски въпроси, които доста от страните членки създават особено след 

средата на 80-те години, когато започват да осъзнават, че губят контрол върху 

вземането на решения на европейско ниво) и да осведомяват избирателите си за това. 

С Декларацията от Лаакен за бъдещето на ЕС от 15 декември 2001 г. е признато 

правото на представители както на ЕП, така и на националните парламенти да участват 

в Европейския Конвент, натоварен с изготвянето на проект за конституция на ЕС. С цел 

приближаване на гражданите към процеса на вземане на решения в ЕС чрез 

представляващите ги институции на започналия работата си на 28 февруари 2002 г. 

Конвент присъстват 30 представители на националните парламенти на страните-членки 

(по двама от всяка), 26 представители на страните-кандидат членки и 16 представители 

на Европейския Парламент. 

Приносът на Конвента за увеличаване на ролята на националните парламенти се 

оценява като най-съществен по отношение на прилагането на принципа на 

субсидиарността. Той има за цел да гарантира, че решенията се вземат възможно най-

близо до европейските граждани. Прилагането му допринася за преодоляването на 

демократичния  дефицит в ЕС чрез подобряване на връзката между гражданите и 

органа, който взема решенията, засягащи пряко тези граждани. Принципът на 

субсидиарността означава да не се предприемат действия на европейско равнище ( с 
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изключение на действия в областите от изключителна компетентност на ЕС), освен ако 

те не биха били по-ефикасни от аналогични действия, осъществени на национално, 

регионално или местно равнище. Принципът на субсидиарността е свързан с други два 

принципа – пропорционалност и необходимост, съгласно които действията, предприети 

на европейско равнище не трябва да надхвърлят необходимото за постигането на 

целите на Учредителните договори.  

В проекта за конституция, изработен от Конвента, за първи път формално се 

признава връзката между принципа на субсидиарността и националните парламенти 

чрез установяването на механизъм за ранно предупреждение. Уредбата му се съдържа в 

Протокола за прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност към 

договора за Европейска конституция. Процедурата включва няколко стъпки: 

- Преди да предложи приемането на даден законодателен акт, Комисията трябва 

да се увери, че въпросът не може да бъде по-добре уреден на национално, отколкото на 

европейско равнище и че предложените мерки са пропорционални на целта, която се 

преследва. 

- Комисията тогава изпраща мотивираните си законодателни предложения до 

националните парламенти, Европейския парламент и Съвета. Веднага след приемането 

им становищата на Европейския парламент и общата позиция на Съвета също се 

съобщават на националните парламенти. 

- В срок от 6 седмици от получаването на предложенията за законодателни актове 

на Комисията всеки национален парламент преценява дали е спазен принципът на 

субсидиарността и може да отправи до председателите на Европейския парламент, 

Съвета и Комисията мотивирано становище, излагащо причините, поради които смята, 

че въпросното предложение не е съобразено с принципа на субсидиарност. Задължение 

на всеки национален парламент или всяка камара е да се консултира в зависимост от 

случая с регионалните парламенти, които имат законодателни правомощия. 

- В случаите, когато мотивираните становища за незачитането на принципа на 

субсидиарност в даден законопроект на Комисията представляват най-малко 1/3 от 

общия брой на гласовете на парламентите на държавите членки, Комисията е длъжна 

отново да разгледа предложението си. Този праг е ¼, когато става въпрос за 

предложение относно пространството на свобода, сигурност и правосъдие. В резултат 

от повторното разглеждане Комисията може да реши да потвърди, измени или оттегли 

предложението си, като трябва да мотивира решението си. 
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Конституционният договор дава на националните парламенти още едно средство, 

чрез което да участват в процеса на вземане на решения в ЕС. Възможността да дават 

становището си по проекти за законодателни актове и да сезират Съда, ако даден акт се 

приеме, въпреки възраженията им за неспазване на принципа на субсидиарността, 

засилва позицията на националните парламенти спрямо техните правителства.  

Въвеждането на механизма за ранно предупреждение би създало усещането у 

националните парламенти, че наистина имат влияние в процеса на вземането на 

решения в ЕС и би ги мотивирало да влагат повече усилия в парламентарния надзор 

над европейския нормотворчески процес. Процедурата за преразглеждане от Комисията 

на своето законодателно предложение при наличие на 1/3 (1/4) гласове на 

националните парламенти поощрява обмена на информация между тях. Създава се и 

допълнителен стимул за Европейската комисия да прецизира предложенията  си за 

законодателни актове. 

 Макар и да представлява напредък в уредбата на участието на националните 

парламенти в процеса на вземане на решения в ЕС и най-голямото постижение относно 

ролята на националните парламенти в договора за Конституция, механизмът на ранно 

предупреждение не оправдава очакванията на националните парламенти за промени. 

Възникват основно възражения по повод на възможността Комисията да пренебрегне 

становищата на националните парламенти, налагайки предложението си в непроменен 

вид. Поради това и тъй като изготвянето на становище по въпроса за субсидиарността 

не е задължително, някои изследователи предполагат, че националните парламенти 

няма да прибягват често до предоставяната им възможност. 

Тук е мястото да направим кратък обзор и на онова, което новият Договор от 

Лисабон предвижда за националните парламенти. Създава се нов чл.8 В, който 

предвижда националните парламенти да бъдат информирани от институциите на ЕС за 

проектите за законодателни актове; да следят за спазването на принципа на 

субсидиарност; да участват в механизмите за оценка на изпълнението на политиките на 

ЕС в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и в политическия контрол 

върху Европол. Предвижда се засилена роля на националните парламенти в 

процедурите за преразглеждане на Договорите (нов чл. 33) и за приемане на нови 

държави членки (нов чл. 34) и засилено междупарламентарно сътрудничество с 

Европейския парламент. 

Към договора е прикачен Протокол относно ролята на националните парламенти в 

Европейския съюз, който задължава Комисията да изпраща на националните 
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парламенти в момента на публикуването им всички консултативни документи, като 

зелени и бели книги, както и годишната си законодателна програма. Същото важи и за 

законодателните предложения на Комисията, инициативите на ЕП и група държави 

членки, исканията на Съда и всички други документи на други законодателни 

институции, имащи за цел приемането на законодателен акт. Така националните 

парламенти получават същото право да бъдат информирани за законодателния процес, 

с каквото разполагат европейските институции. Друг важен момент е възможността 

националните парламенти да проверяват дали даден законопроект съответства на 

принципа на субсидиарност и да отправят мотивирано становище за това до ЕП, Съвета 

и ЕК. Съветът трябва да спази срок от осем седмици между датата (в сравнение с 

проекта за Конституция срокът се удължава), на която е изпратил даден законопроект 

на националните парламенти, и датата, за която е насрочил приемането му или 

приемането на обща позиция в рамките на някоя от законодателните процедури. 

Дневният ред и резултатите от всички заседания на Съвета, на които се обсъждат 

законодателни предложения, следва да бъдат изпращани и на националните 

парламенти. 

 

3. Ролята на Комисията 

Едно от разпространените схващания за Комисията е, че е орган, който не се 

избира пряко и не се отчита никому – олицетворение на истинската технократична 

институция. Това схващане не е напълно правилно, защото Комисията е колективно 

отговорна пред Парламента, който може да й гласува вот на недоверие. Първоначално 

Комисията е замислена като европейски „експертен и ресурсен център”121, чиято роля е 

да предлага законодателство на органите с истинска законодателна власт. Като подобен 

център независимостта й е била от първостепенно значение, а липсата на отчетност – 

плюс. Но с развитието на процеса на европейска интеграция на Комисията се поверяват 

все повече задачи, сред които и важни правомощия в изпълнителната власт. Така 

подходящите за един ресурсен център независимост и липса на отчетност не са особено 

подходящи за един изпълнителен орган. Множеството роли на Комисията са в 

сърцевината на дебата за демократичния дефицит и нуждата от институционална 

реформа. Структурата на процеса на вземане на решения на европейско ниво води до 

объркване относно разделението на властите между Комисията и Съвета. Макар и да е 

                                                 
121 Alberto Alesina and Roberto Perotti, “The European Union: A Politically Incorrect View,” Journal of 
Economic Perspectives 18/4 (2004): 30. 

 89



възможно система с припокриващо се участие на органите в повече от един клон на 

властта да функционира добре, както например в САЩ, Алесина и Пероти смятат, че 

Европа досега не се справя добре с елиминирането на объркването на ролите. Дори 

теоретично не е ясно доколко трябва да са подотчетни отделните органи. Как например 

да се определи колко отчетна трябва да е Комисията, след като различните й роли – 

изпълнителна, регулаторна, законодателна – предполагат различни нива на отговорност 

и политизация? Ако разглеждаме Комисията повече като „ресурсен център”, ясно е, че 

тя трябва да е възможно най-независима и технократска, ако обаче я разглеждаме 

основно като орган с изпълнителна власт, става ясно, че отчетността й се превръща в 

основен въпрос122. 

Една от препоръките във връзка с ролята на Комисията за преодоляване на 

демократичния дефицит е свързана с разделяне на чисто регулаторните дейности, които 

Комисията изпълнява понастоящем, от онези с по-политически характер123. След като 

общата рамка за политическите компетенции в ЕС е вече потвърдена, т.е. регулиране на 

пазара на европейско ниво и предоставяне на публични блага, свързани с публични 

разходи, на национално ниво, ролята на Комисията не се различава фундаментално от 

тази на класическите органи на изпълнителната власт. Чисто Парето-оптималните 

функции (в резултат, на които няма губещи и печеливши, за разлика от 

преразпределителните политики) на Комисията, като например контрол върху 

сливанията или наблюдение на прилагането на законодателството, могат да бъдат 

изолирани в нови независими агенции. Така, експлицитно „политическите” функции на 

Комисията, като съставяне на работна програма за пет години, иницииране на закони в 

икономиката, социалната сфера и опазването на околната среда и изготвяне на 

многогодишни и годишни бюджети, ще се отворят за дебат, съревнование и критики, 

което според Фолесдал и Хикс ще допринесе за генериране на дебат и конкуренция 

относно политиката в, а не само относно, ЕС и ще допринесе за формиране на 

общоевропейско политическо пространство. Тяхната препоръка е пряк избор на 

председателя на Комисията от гражданите или от националните парламенти. Друга по-

малко амбициозна препоръка е да се стимулира увеличаването на броя на кандидатите 

за поста председател на Комисията и конкуренцията между тях (като в „предизборната” 

борба те обявяват свои програми и приоритети), стъпки за което са направени с 

                                                 
122 Alesina and Perotti, 2004, p. 33. 
123 Follesdal and Hix, 2006, p. 554. 
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избирането на председателя с квалифицирано мнозинство, като след реформите от 

Ница за номинирането на кандидат е нужно по-малко мнозинство отколкото преди. 

 

Глава V. Заключение 
 

Европейският парламент е уникален сред институциите на Европейския съюз с 

това, че се избира пряко от гражданите. Той е единствената институция на пряко, 

едностепенно представителство. Логично е тогава, според постулатите на 

представителната демокрация, най-демократичният орган в ЕС да има правомощия, 

съответстващи на този му статус. Необходимо е европейският проект да продължава да 

държи на своята демократичност, защото ЕС не е изцяло и единствено регулаторна 

технократична общност. Европейският съюз е и политическа общност, макар и 

изследователите да твърдят, че все още не може да се говори за ясно обособено 

общоевропейско политическо пространство, нито пък за общоевропейска арена на 

обществен дискурс. Такива обаче вероятно тепърва ще се формират. 

В тази разработка подкрепихме схващането, че на демократичния процес трябва 

да се гледа двустранно – като процедурни правила и като краен продукт. Процедурните 

правила трябва да гарантират максимална отвореност на институциите към хората, 

било то чрез формално представителство под формата на преки избори, било то чрез 

увеличаване на прозрачността на процеса на вземане на решения или чрез разширяване 

на неформалните канали на участие на заинтересовани групи в него. Крайният продукт 

на политическия процес от своя страна трябва да отразява във възможно най-пълна 

степен предпочитанията на гражданите, т.е. да произвежда „добри” политики. 

Намирането на правилния баланс между тези паралелни характеристики на 

демократичния процес често е проблематично и е източник на проблеми с 

легитимността на политическата общност. 

Изследвайки дефицита на демокрация в Европейския съюз, достигнахме до 

извода, че в настоящата институционална уредба няма нищо изначално 

недемократично, но е възможно да бъдат направени някои стъпки в посока справяне с 

т.нар. от Маджоне „криза на доверието” в ЕС. Стъпките минават през изясняване на 

връзките, контролните правомощия и отговорностите на европейските институции една 

спрямо друга (тук може да се мисли в посока пряк избор на председателя на Комисията 

от Парламента) и увеличаване на прозрачността на процеса на изработване на 
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законодателство и стигат до разширяване на неформалните канали за активно 

гражданско участие. Това са процеси, които зависят от всички европейски институции, 

но най-вече от държавите членки. Европейският парламент може да направи много за 

намаляване на демократичния дефицит и без да зависи от Съвета, Комисията или 

страните членки. 

Фокусирайки се върху неформалните правила и комуникация в европейската 

политическа общност, на повърхността изплуват огромните възможности на ЕП да 

предостави нови, по-неформални и ежедневни канали на представителство за групи от 

гражданските общества на държавите членки. Парламентът има голям потенциал да 

бъде арена на представителство не само на граждански предпочитания, но и на 

граждански интереси. Този потенциал се обуславя от нарастващите му правомощия, 

които разгледахме подробно в глава II на дипломната работа. Нарастването на броя на 

търсещите представителство чрез Парламента заинтересовани групи е и най-сигурната 

индикация за реалното разширяване на неговите правомощия, защото тези групи се 

съсредоточават там, където е властта. Парламентът, благодарение на по-независимото 

положение на своите депутати, може да бъде много по-отворен и активен в този процес 

на комуникация и да го превърне в двустранен. Така например нерядко депутатите от 

ЕП сами търсят контакт с представители на заинтересовани групи, от чието съдействие 

се нуждаят за подготвянето на своите становища. Това е потенциал, който не зависи от 

формални правила, а единствено от умението на двете страни да го открият и 

използват. 

В заключение нека завършим така: демокрацията е постижима само за тези, които 

искат да я постигнат. 
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