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Уважаема г-жо Председател, 
 
Договорът от Лисабон, който влиза в сила днес, представлява голям напредък по 
отношение на ролята на националните парламенти в работата на Европейския 
съюз. Като заявява ясно за първи път, че „националните парламенти допринасят 
активно за доброто функциониране на Съюза“, новият Договор признава 
централното значение на националните парламенти в демократичната 
структура на ЕС. Договорът подчертава този подход, като предприема редица 
конкретни стъпки за увеличаване на ролята на националните парламенти.  
 
Ние сме убедени, че ролята, която играят 40-те камари, ще допринесе за това 
Европейският съюз да стане по-демократичен и по-прозрачен. Както знаете, 
тази Комисия винаги е била силен защитник на една по-голяма роля на 
националните парламенти. От влизането ни в длъжност през 2004 г. ние и 
нашите колеги сме провели над 500 срещи с националните парламенти и техни 
представители. През 2006 г. създадохме механизъм за политически диалог, за да 
се въведе в действие привилегирован канал за комуникация между Комисията и 
националните парламенти. Благодарни сме за ентусиазирания отклик на 
националните парламенти на този механизъм.  
 
Комисията понастоящем въвежда мерките, необходими за изпълнението на 
ключовите нови разпоредби на Договора, а именно членове 70, 85, 88 и 352 от 
Договора за функционирането на ЕС, както и частите от Протоколи № 1 и № 2, 
за които специално отговоря. От особено значение е новият механизъм, който 
дава на националните парламенти специална роля в контрола на изпълнението на 
принципа на субсидиарност.  
 
Преди всичко бихме искали да подчертаем, че Комисията вижда този механизъм 
като част от по-широки политически връзки между Комисията и националните 
парламенти, които да се прилагат успоредно с политическия диалог, който 
разбира се ще продължи и занапред. Това е очаквана възможност за подобряване 
на процеса на формулиране на политики и ефективното прилагане на този 
централен принцип на Договора.  
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Комисията е решена да направи работата на този механизъм както прозрачна, 
така и ефективна. Благодарни сме за приноса на националните парламенти в 
осъществените контакти в COSAC и други форуми, които бяха основен елемент в 
нашите размисли.  Ние направихме оценка за това как тази цел може да се 
постигне най-добре, и в приложение ще откриете документ, определящ 
процедурите, които ще въведем, така че системата да може да започне да 
работи веднага щом бъдат приети първите предложения, попадащи в обхвата на 
механизма. Разбира се, може да се наложи в бъдеще тези процедури да се 
адаптират, за да вземат предвид практическия опит, който всички ние ще 
придобием в продължение на идните месеци.   
 
Ние сме убедени, че Договорът открива пътя за по-нататъшно задълбочаване на 
активната и конструктивна роля на националните парламенти в европейското 
определяне на политики и с нетърпение очакваме интензифициране на 
контактите и обмена между нас, както и развиване на политическото ни 
партньорство. 
 
 
С уважение, 
 
 
 
 
 
José Manuel Barroso      Margot Wallström 
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Приложение 
 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА РАБОТАТА НА КОНТРОЛНИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА 
СУБСИДИАРНОСТ СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ № 2 ОТ ДОГОВОРА ОТ ЛИСАБОН 

 
 
Има няколко практически въпроса, които трябва да бъдат изяснени с всяка 
камара, с цел да се осигури гладката работа на механизма.  

• Първо, бихме желали да получим потвърждение за езика(ците), на 
който(ито) вашата камара желае да получава документите на Комисията, 
както и на кой електронен адрес, за предпочитане функционална пощенска 
кутия, желаете Комисията да изпраща тези документи.  

• Второ, ще сме благодарни, ако ни информирате как може да се гарантира, 
че мотивираните становища, които Комисията получава, представляват 
установеното становище на вашата камара. 

 
 

Предаване на документи: 
 
Комисията ще изпраща всичките си документи от консултации и проекти на 
законодателни актове до националните парламенти по електронен път, 
едновременно с изпращането им на Европейския парламент и/или Съвета. IPEX 
ще бъде в копие при тези предавания. Различните езикови версии, както са 
поискани от всяка камара, ще бъдат изпращани последователно, съгласно 
наличието им.  
 
Проектите на законодателни актове, попадащи в обхвата на контролния 
механизъм за субсидиарност, т.е. всички проекти на законодателни актове от 
областта на споделената компетентност, ще се придружават от предавателно 
писмо („lettre de saisine“), в което изрично ще бъде упомената процедурата, 
посочена в Протокол № 2, и ще бъде посочен съответният срок.  
 
В края на всяка седмица Комисията ще изпраща списък за рекапитулация на 
документите, които са били изпратени на всеки национален парламент в 
течение на седмицата. За информация Комисията ще копира тези списъци за 
рекапитулация до Европейския парламент, Съвета и IPEX. Ако даден 
национален парламент забележи, че не е получил всички документи, изброени в 
списъка, следва незабавно да уведоми Комисията, която тогава отново ще 
изпрати въпросните документи. В случай че нито един национален парламент 
не реагира в рамките на 3 работни дни, Комисията ще счита, че документите, 
изброени в седмичния списък, са били надлежно получени. Този седмичен 
списък с документи следва да замести отделното потвърждение за получаване 
за всеки един от документите, изпратени от Комисията.  
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Срокове 
 
Осемседмичният срок ще започва да тече с предаването на lettre de saisine, 
което ще се изпраща едновременно с предаването на последната езикова версия 
на даден документ. Европейският парламент, Съветът и IPEX ще бъдат 
уведомявани в същия ден за предаването на тези lettres de saisine.  

 
Ако неполучаването на документ от страна на национален парламент оказва 
влияние върху срока, посочен в Протокол № 2, Комисията ще определи нов 
срок според случая, вземайки предвид съответното забавяне, и ще уведоми 
надлежно националния парламент. За всички други национални парламенти ще 
важи първоначалният срок.  
 
С оглед вземането предвид на летните прекъсвания на работата на 
националните парламенти, Комисията счита, че месец август не следва да се 
включва при определянето на срока, посочен в Протокол № 2. За тази цел в  
lettre de saisine систематично ще се включва специална бележка.  
 
 
Обхват на становищата на националните парламенти 
 
Тъй като контролният механизъм за субсидиарност ще се прилага успоредно с 
политическия диалог, който покрива всички аспекти на документите, предадени 
на националните парламенти, а не само зачитането на принципа на 
субсидиарност, Комисията приканва националните парламенти в становищата 
си максимално да разграничават аспектите на субсидиарността от коментарите 
по същността на предложението, както и да са възможно най-ясни в оценката си 
относно зачитането от страна на предложението на принципа на субсидиарност. 
Въпреки това, Комисията, разбира се, напълно осъзнава факта, че всеки 
национален парламент избира свой собствен начин на работа, както и формата, 
в който ще изпраща на Комисията мотивираните си становища.  
 
 
Прагове 
 
Комисията винаги е отдавала предпочитание на политическото интерпретиране 
на становищата, получени от националните парламенти, и поради това ще 
разглежда в съответствие с праговете, посочени в Договора, всички мотивирани 
становища, повдигащи възражения относно зачитането от страна на дадено 
законодателно предложение на принципа на субсидиарност, дори ако 
различните мотивирани становища предлагат различна обосновка по отношение 
на незачитането на принципа на субсидиарност или се отнасят до различни 
разпоредби на предложението.  
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Комисията ще анализира всяко отрицателно становище, изпратено на 
Комисията в срока от осем седмици, и ще провери дали праговете са или не са 
били достигнати. След изтичането на срока Комисията ще предостави 
политическа оценка на досиетата, за които прагът е бил достигнат, и ще 
потвърди задействането на контролния механизъм за субсидиарност. 
Националните парламенти, Европейският парламент, Съветът и IPEX ще бъдат 
надлежно уведомени. 
 
Ако след осем седмици праговете не са достигнати или ако пристигнат 
становища след изтичането на срока, Комисията ще отговори на съответните 
национални парламенти в контекста на политическия диалог.  
 
Становищата на национални парламенти по предложения, които са обект на 
контролния механизъм за субсидиарност, ще бъдат публикувани на уебсайта на 
Комисията след изтичането на осемседмичния срок. 
 
 
Преглед на предложения 
 
И в двата случая на процедура на „жълт картон“ или на „оранжев картон“ 
Колегията ще реши дали да запази, измени или оттегли въпросното 
законодателно предложение и ще даде обяснение за решението си под формата 
на съобщение на Комисията, което впоследствие ще бъде изпратено на всички 
национални парламенти, а също така на законодателя и на IPEX. В случай на 
процедура на „оранжев картон“, към съобщението ще бъдат приложени 
мотивираните становища, получени от националните парламенти по 
конкретното досие.  

 
 
Преход 
 
Следва да се отбележи, че предложенията в изчакване, както и изменените 
предложения няма да бъдат част от обхвата на механизма, предвиден в 
Протокол № 2. 
 

 
 


