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 “ИНСТИТУЦИИ” 
 
Настоящата позиция на Европейския съюз се основава на Общата позиция с 
България за  Конференцията за присъединяване (doc. CONF-BG 2/00) и e предмет 
на преговорните принципи, одобрени от Конференцията (doc. CONF-BG 14/00), в 
частност: 
"– всяко мнение по глава от преговорите, изразено от която и да е от страните, 
по никакъв начин не определя позициите по другите глави; 
– Споразуменията, включетелно и частичните, постигнати по време на 
преговорите по глави, разглеждани последователно,  не могат да бъдат считани за 
окончателни до приемането на цялостно споразумение.” 
ЕС отбелязва, че acquis по настоящята глава включва разпоредбите на Договорите, 
отнасящи се до състава и дейностите на институциите  и други органи, вторичното 
законодателство, отнасящо се до други органи,  комитети и агенции и acquis по 
междуинстуционални отношения, прозрачността, езиците, правилниците за 
служители и други административни разпоредби, свързани с Европейската публична 
служба. 
Институционалните реформи, необходими за разширяването бяха одобрени на 
Междуправителствената конференция в Ница. Съдържанието на споразумението, 
постигнато в Ница, сега трябва да бъде включено в преговорите за присъединяване 
с цел интегрирането  му Договора за присъединяване. По тази причина настоящата 
позиция се позовава и на заключенията на междуправителствената конференция в 
Ница, по-специално: 
–  Разпоредбите в Договора от Ница и допълнителния Протокол за разширяването 
на Европейския съюз, включващи разпоредбите за приспособяване на институциите 
с оглед Разширяването, 
–  Общата позиция, изразена в Декларацията на междуправителствената 
конференция в Ница, с оглед на разширения съюз /състоящ се от 27 страни-членки/, 
включваща Декларация №21 за прага на квалифицираното мнозинство и 
минималния брой на  блокиращите гласове в разширения съюз”.  
 
ЕС припомни, че Договорът от Ница все още е в процес на ратифициране  и  както 
се подчерта на Европейският съвет в Барселона, трябва да бъде приключен от 
всички страни-членки до края на 2002г., за да може присъединяването да бъде 
извършено по план. Настоящата позиция е следствие на ратифицирането на 
Договора от Ница. 

 



ЕС подчертава, че преговорите по глава Институции са свързани с адаптиране на 
институционалните структури на  Общността във връзка с разширяването. За 
разлика от всички останали глави, достиженията на европейското право (acquis)  в 
тази глава не изискват специфично хармонизиране на законодателството и  мерки 
за прилагането му от страните-кандидатки преди присъединяването. Новите страни-
членки ще упражняват правата си при същите условия като останалите страни-
членки, чрез участие в институциите на ЕС. 
EС потвърждава решимостта си да приключи успешно преговорите за 
присъединяване на страните-кандидатки, които имат готовност за това, до края на 
2002, така че те да могат да вземат участие в изборите за Европейския парламент 
през 2004 като страни – членки. В този контекст, Европейският съвет в Лаакен се 
договори, че ако настоящето темпо на преговорите се запази, Кипър, Естония, 
Унгария, Литва, Латвия, Малта, Полша, Словакия, Чехия и Словения, ще бъдат 
готови за тази дата. 
ЕС отбелязва, че основавайки се на целта за присъединяване преди влизането в 
сила на някои 
разпоредби на Договора от Ница като например през 2005 по отношение на 
тежестта на 
гласовете в Съвета или датата на следващите избори за европейски парламент и 
разпределението на местата, необходимо е да се определят преходни разпоредби 
на по-късен 
етап от преговорите, когато стане ясна датата за присъединяване на 
гореспоменатите страни. 
Освен това, тъй като решенията, взети в Ница, предвиждат разширен съюз от 27 
страни -членки и доколкото първият кръг на разширяването ще включва по-малко от 
12 страни, тази позиция  трябва да се пригоди по отношение на гласуването в 
Съвета в съответствие с Декларация 21 към Договора от Ница, след като се 
определят страните и тяхната точна датаза присъединяване. 

 



Институции  
 
Европейски Парламент 
 
ЕС отбелязва, че  в съответствие с Декларация №20 на Договора от Ница, България 
ще има 17 членове в Парламента, за мандата след 2004 година, от общо 732 места, 
разпределени между всичките 27 страни-членки на разширения ЕС. 
Разпределението на местата е посочено в таблицата към Анекс 1. 
Тъй като Договорът за присъединяване  ще бъде подписан до първи януари 2004 
година от по-малко от 12 нови страни-членки, ЕС отбелязва, че според чл. 2(3) от 
Протокола за разширяване към Договора от Ница, членовете, които ще се избират 
от старите и новите страни – членки трябва временно да бъдат увеличени за 
парламентарния мандат 2004 – 2009 чрез прилагане на pro rata correction, което 
трябва да се реши от Съвета, така че окончателният брой на членовете да бъде 
възможно най-близък до 732. Такава корекция няма да доведе до по-голям брой  
членове от всяка страна-членка, предвидени по настоящия Договор за мандата 1999 
– 2004. Съветът трябва да приеме решение в този смисъл, след като е определено 
кои страни са ратифицирали Договора за присъединяване. ЕС отбелязва, че това не 
изисква специални разпоредби в Договора за присъединяване.  
Същата методология за приспособяване на броя на местата ще бъде прилагана и за 
новите страни-членки, чийто Договор за присъединяване ще бъде подписан след 1 
януари 2004. В този случай максималният брой на членовете на Европейския 
парламент може, по изключение, временно да надвишава 732 през парламентарния 
мандат 2004 – 2009. 
ЕС отбелязва, че ако присъединяването стане преди края на мандата 1999 – 2004, 
ще трябва да се определи преходна разпоредба по отношение на броя на членовете 
на Парламента за оставащия до края на мандата срок, след като се определят 
страните и датата им на присъединяване. 
Съвет 
ЕС отбелязва, че в съответствие с Декларация №20 към Договора от Ница, 
България ще има 10 гласа от общо 345 в Съвета от 1 януари 2005 при условие, че 
страните-членки са 27. Броят на гласовете, предоставени на всяка страна-членка е 
показан в Анекс 2.  ЕС отбелязва, че съгласно Декларация №21 към Договора от 
Ница, квалифицираното мнозинство в съюз от 27 страни-членки ще бъде достигнато 
с 255 гласа. 
 

 



Доколкото през 2005 година не  всички 12 преговарящи страни ще са се 
присъединили към съюза, ЕС отбелязва, че е необходимо дефинирането на 
претеглянето на ново квалифицирано мнозинство на базата на Декларация 21 към 
Договора от Ница в Договора за присъединяване.  Това може да се осъществи след 
като се определи кои страни-кандидатки ще се присъединят и точната дата за 
присъединяването им. 
ЕС отбелязва, че ако присъединяването стане преди 2005, преходна разпоредба за 
периода до 
1 януари 2005 по отношение на индивидуалния брой на гласовете и на тежестта на 
квалифицираното мнозинство трябва да бъде определена, след като са определени 
страните-членки и датата на присъединяването им. 
Комисия 
ЕС отбелязва, че в съответствие с Протокола за разширяване на Договора от Ница, 
България от момента на присъединяването си ще има един член на Комисията, 
както е договорено с останалите нови страни-членки. Комисарите от новите страни-
членки ще разширят съществуващата Комисия до края на мандата й. За новият общ 
брой на Комисарите за останалото време от настоящия мандат ще се вземе 
единодушно решение от Съвета след приключване на ратификацията на Договора 
за присъединяване, в изпълнение на чл. 213 (1), подпараграф 2 от Договора за ЕС. 
След като започне новия мандат от 2005, Комисията ще се състои от по един член 
от всяка страна-членка, докато съюзът достигне 27 членки. 
Европейски съд и Първоинстанционен съд 
ЕС подчертава, че от датата на присъединяването, един съдия от България ще бъде 
назначен в Европейския съд и най-малко още един съдия в Първоинстанционния, 
чрез общо съгласие на правителствата на страните-членки в съответствие с 
разпоредбите на Договорите, изменени от Договора от Ница. 
По искане на Европейския съд, Съветът с единодушие може да увеличи броя на 
генералните адвокати в съответствие с чл.222 от Договора за ЕС и чл.138  EОАЕ В 
противен случай, България, както всички останали нови страни-членки, ще трябва да 
се включи в съществуващата система на ротация за нейните назначения (чл.9 от 
Правилника). 
По-нататък ЕС отбелязва, че разпоредбите от Правилника на Европейския съд, 
отнасящи се до броя на съдиите в Първоинстанционния съд (чл.48) и системата на 
ротация (чл.9 за броя на съдиите и генералните адвокати, които трябва да бъдат 
сменяни на три години) ще бъдат съответно адаптирани. 
ЕС потвърждава, че съставът на съдебните панели, след като бъдат изградени, и 
назначението на членовете към него от България и другите страни-кандидатки, ще 
бъде определен от Съвета в съответствие с разпоредбите на Договорите, изменени 
с Договора от Ница. 
Сметна палата 
ЕС отбелязва, че от датата на присъединяване, един член от България ще бъде 
назначен в Сметната палата. Новият член ще бъде номиниран от Съвета с 
квалифицирано мнозинство след консултации с Парламента в съответствие с 
разпоредбите на Договорите, изменени с Договора от Ница.  
Други комитети, агенции и органи, изградени от Договорите 
Икономически и социален комитет 

 



ЕС отбелязва, че в съответствие с Декларация № 20 към Договора от Ница, към 
датата на присъединяване 12 представители на различни икономически и социални 
организации на организираното гражданско общество от България ще бъдат 
назначени за членове на Икономическия и социален комитет. В съюз от 27 страни-
членки Комитетът ще се състои от общо 344 членове, като съставът е посочен в 
приложената таблица (Анекс 3). 
ЕС отбелязва, че Икономическият и социален комитет ще поеме отговорностите на 
Консултативния комитет на Европейската общност за въглища и стомана, който ще 
престане да съществува с изтичането на срока на Договора за ЕОВС на 23 юли 2002 
година. 
Комитет на регионите 
ЕС отбелязва, че в съответствие с Декларация № 20 към Договора от Ница,  12 
членове от България, които са избрани на местно или регионално ниво или носят 
политически отговорност пред изборен орган, ще бъдат назначени в Комитета на 
регионите. В съюз от 27 страни-членки Комитетът ще се състои от общо 344 членове 
в състав, посочен в приложената таблица (Анекс 4). 
Евроатом научен и технически комитет 
ЕС отбелязва, че след присъединяването, броят на членовете на Комитета ще бъде 
адекватно увеличен, за да може Съветът, след консултации с Комисията,  да се 
назначи "ad personam" допълнително членове от новите страни-членки.  

 



Европейска централна банка 
ЕС припомня, че България ще се ползва с дерогация за приемането на Еврото в 
съответствие с чл.122 (1) от Договора за ЕС. Гуверньорът на Българската централна 
банка ще бъде член на Генералния съвет на Европейската централна банка. След 
като България приеме Еврото, гуверньорът на националната централна банка ще 
бъде също член на Управителния съвет. 
Европейска инвестиционна банка 
ЕС отбелязва, че от датата на присъединяването България ще стане акционер в 
Европейската инвестиционна банка и един член от България ще бъде назначен в 
Борда на управителите и съответен брой  директори и алтернативни членове в 
Борда на директорите, като съставът и функциите на всеки могат да бъдат 
променяни от Съвета в съответствие с чл.266 от Договора за ЕС с  изменение на 
Договора от Ница. 
Комитети 
ЕС отбелязва, че членове от България ще бъдат назначени във всички комитети, 
създадени с Договорите в съответствие със съществуващите правила. Това ще 
бъде осигурено чрез техническо адаптиране към разпоредбите, отнасящи се до 
комитетите и правилата им за действие. 
Снабдителна агенция Юратом 
ЕС отбелязва, че български граждани ще бъдат назначени в Агенцията в 
съответствие със съществуващите правила. ЕС подчертава, че ще са необходими 
технически поправки в Устава на Агенцията, за да се осигури участието на България 
с капитал в Агенцията и в Надзорния съвет. По повод присъединяването на 
България и на други нови страни-членки, ЕС има намерение да промени чл.V от 
Устава на Снабдителната агенция Юратом за конвертиране на паричната единица, в 
която е изразен капиталът  от  Европейското валутно споразумение, в евро и да се 
посочи делът на капитала на всяка страна-членка в общо количество евро, а не в 
проценти. 

 



Комитети, Агенции и други органи, създадени по вторичното законодателство  
 
Комитети 
ЕС отбелязва, че членове от България ще бъдат назначени във всички комитети, 
създадени с вторичното законодателство в съответствие със съществуващите 
правила. Това ще бъде осигурено чрез техническо адаптиране към законовите 
актове, създаващи комитетите и техните правила за дейност. 
Агенции 
ЕС отбелязва, че представителството на България в различни агенции, които ще 
бъдат изградени до датата на присъединяване, ще се прилагат в съответствие със 
съществуващите правила.  
Други теми 
Подобрено сътрудничество 
ЕС отбелязва, че по отношение на разпоредбите от Договора за подобрено 
сътрудничество, изменени с Договора от Ница, минималният брой на страните – 
членки, необходим за осъществяване на подобрено сътрудничество, ще остане осем 
и в разширения съюз. 
Географски обхват 
ЕС отбелязва, че чл. 299 от Договора за ЕС ще се нуждаят от промяна, за да може 
България да бъде включена в географския обхват на съюза. 
Езиков режим 
ЕС отбелязва, че от датата на присъединяване българският език ще бъде признат за 
официален език на Договорите, както и за официален и работен език, който ще се 
използва в европейските институции. Член 314 от Договора за ЕС, чл. 225 от ЕОАЕ, 
както и двата Регламента на Съвета № 1 от 15 април 1958, определящи кои езици 
да се използват в Европейската икономическа общност и в Европейската общност за 
атомна енергия, ще бъдат съответно изменени. Правилата за използваните езици 
при разискванията в Европейския съд ще трябва също да бъдат адаптирани. 
Европейска държавна служба 
ЕС потвърждава, че след присъединяването Регламентите за персонала и 
Условията за наемане на работа ще бъдат прилагани за българските граждани на 
ръководни длъжности в ЕС и другите  държавни служители в ЕС от България. 

 



Тъй като България приема по-горе споменатите съображения, ЕС отбелязва, че на 
този етап главата не се нуждае от по-нататъшно договаряне. В тази връзка, ЕС може 
да се върне към тази глава на по-късен етап. 
Въпреки това, ЕС отбелязва, че ще е необходимо по-нататъшно разглеждане на 
въпроса с броя на членовете на Парламента и гласуването в Съвета и че ще има 
преразглеждане на тази глава, когато се определи датата на първото 
присъединяване и кои страни ще се присъединят. 
 

 



Анекси
 
Анекс 1 Анекс 2

1. ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2. ТЕЖЕСТ НА ГЛАСОВЕТЕ В 
СЪВЕТА 

Страни - членки / места в ЕП Членове на Съвета / Тежест на 
гласовете 

 
Германия 99 
Обединено Кралство 72 
Франция 72 
Италия 72 
Испания 50 
Полша 50 
Румъния 33 
Холандия 25 
Гърция 22 
Чешка Република 20 
Белгия 22 
Унгария 20 
Португалия 22 
Швеция 18 
България 17 
Австрия 17 
Словакия 13 
Дания 13 
Финландия 13 
Ирландия 12 
Литва 12 
Латвия 8 
Словения 7 
Естония 6 
Кипър 6 
Люксембург 6 
Малта 5 

 
Германия 29 
Обединено Кралство 29 
Франция 29 
Италия 29 
Испания 27 
Полша 27 
Румъния 14 
Холандия 13 
Гърция 12 
Чешка Република 12 
Белгия 12 
Унгария 12 
Португалия 12 
Швеция 10 
България 10 
Австрия 10 
Словакия 7 
Дания 7 
Финландия 7 
Ирландия 7 
Литва 7 
Латвия 4 
Словения 4 
Естония 4 
Кипър 4 
Люксембург 4 
Малта 3 

Общо 732 Общо 345 
 

   



Анекс 3 Анекс 4

3. ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН 
КОМИТЕТ 

4. КОМИТЕТ НА РЕГИОНИТЕ 

Страни - членки /Членове Страни - членки /Членове 

Германия 24 
Обединено Кралство 24 
Франция 24 
Италия 24 
Испания 21 
Полша 21 
Румъния 15 
Холандия 12 
Гърция 12 
Чешка Република 12 
Белгия 12 
Португалия 12 
Португалия 12 
Швеция 12 
България 12 
Австрия 12 
Словакия 9 
Дания 9 
Финландия 9 
Ирландия 9 
Литва 9 
Латвия 7 
Словения 7 
Естония 7 
Кипър 6 
Люксембург 6 
Малта 5 

Германия 24 
Обединено Кралство 24 
Франция 24 
Италия 24 
Испания 21 
Полша 21 
Румъния 15 
Холандия 12 
Гърция 12 
Чешка Република 12 
Белгия 12 
Португалия 12 
Португалия 12 
Швеция 12 
България 12 
Австрия 12 
Словакия 9 
Denmark 9 
Финландия 9 
Ирландия 9 
Литва 9 
Латвия 7 
Словения 7 
Естония 7 
Кипър 6 
Люксембург 6 
 Малта 5 

Общо 344 Общо 344 

 

   


