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По т. 1

Договорът за създаването на Европейската икономическа общност (1957 г.) 

не предвижда формални срещи на държавните и правителствени 
ръководители.

Основните «играчи» през първото десетилетие в 

ЕИО са Съветът на министрите (Съвет на ЕИО) и 

Комисията на ЕИО (по-късно наричана 

“Европейска комисия”).
Walter Hallstein (Валтер Халщайн, на снимката) е първият

председател на Комисията на ЕИО – разкажете за него

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Hallstein

II. Европейски съвет

https://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Hallstein


Първото неформално заседание на най-високо равнище се провежда през 1961 г.

 по инициатива на президент Де Гол в Париж. Идеята е държавите-членки

да играят ролята на противовес на твърде силната роля на 

Комисията, оглавявана от Халщайн.

Основният спор е около присъединяването към ЕИО на 

Великобритания, докато Франция по времето на Де Гол е против. 

(“Политика на празния стол” през 1965-66 г.), то Халщайн (и САЩ) са “за”.

Разкажете за Де Гол: https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle

Европейски съвет

През 1969 г., след падането на Де Гол, се провежда Среща на върха на ЕИО  в Хага на 
която се решава да се допуснат в ЕИО Великобритания и други страни от ЕАСТ. Освен това 
се решава интеграцията да излезе извън сферата на търговията и икономиката чрез 
Европейското политическо сътрудничество.

Решение за редовни формални срещи на върха се взема на срещата през 1974 г. в 
Париж – свързано е със създаването по инициатива на френския президент на Групата Г-6 
(сега Г-8). Целта е да се координира позицията на ЕИО преди заседанията на Г-6 (Г-8). В Г-6 
първоначално влизат 4-те големи държави от ЕИО, САЩ и Япония.

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
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Снимката е направена на срещата в Брюксел през 1987 г.

До влизането в сила на Договора от Лисабон формалното название на срещите на най-
високо равнище  в ЕС са – заседания на Съвета на ЕС в състав държавни и правителствени 
ръководители. 

През 1975 г. на заседанието на върха в Дъблин се приема новото име на този тип срещи – 
заседания на Европейския съвет, без обаче да се отделя организационно от Съвета на ЕИО (ЕС).
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Европейски съвет

За първи път “Съветът в състав държавните и правителствени ръководители”  е 
посочен в Единния европейски акт (1987 г.). Неговите функции – например да посочва 
председателя на Европейската комисия – са указани за първи път в Договора от Маастрихт. 

По-важни заседания на Европейския съвет (освен това през 1969 г. в Хага):

1974 в Париж – взето е решение за формални заседания на най-високо равнище 
(Европейски съвет)

1991 в Маастрихт – съгласуван е Договорът от Маастрихт, включващ ДЕС

1993 в Копенхаген – определени са критериите за приемане на нови държави-членки

Разкажете за Критериите от Копенхаген: https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_criteria

1998 в Брюксел – определени са държавите-членки, които ще влезнат в Еврозоната

1999 в Тампере (Финландия) – решено е да започнат преговори за присъединяване с 
България и Румъния и е съгласувана реформа на институциите

2000 в Лисабон е приета Лисабонската стратегия

2002 в Копенхаген е договорено приемането на 10 нови държави-членки на 1 май 2004 г.

2007 в Лисабон е подписан Лисабонския договор

2009 в Брюксел е избран първият Председател (Президент) на Европейския съвет 

https://en.wikipedia.org/wiki/Copenhagen_criteria


Доналд Туск
Donald Franciszek Tusk

Новият председател на Европейския съвет от 1.12.2014 г.
Мандатът е 2,5 години с възможност за едно преизбиране.

На 58 години. Министър-председател на Полша от 2007 г.
Основател и председател на партията „Гражданска платформа“
Партията участва с 25 души в парламентарната група на
Европейската народна партия в Европейския парламент.

Преди създаването на „Гражданска платформа“ е активист на
Либерално-демократичния конгрес.
Член на Сейма от 1991 г.

Политическата му дейност започва в родния Гданск като
Активист на „Солидарност“.

Принадлежи към т. нар. кашубианско (Kashubians)
малцинство в Полша. Това е племе от славянски произход,
дошло в земите около Гданск преди заселването на поляците.

Католик, проевропейски ориентиран, активно подкрепя Лисабонския договор и се 
противопоставя на тогавашния полски президент Лех Качински, който има резерви по 
отношение на засилването на наднационалното регулиране в ЕС.

Партията има и някои ортодоксални възгледи, например да се инкриминира хазарта в 
Полша. Подкрепя религиозното образование в училищата. В същото време „Гражданска 
платформа“ е за по-нататъшна приватизация и засилване на ролята на пазара. 
Самоопределя се като центристка партия.
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2. Седалище, правила за заседанията, състав

А) Седалище
До 2002 г. няма официално седалище на Европейския съвет. 

От 2002 до 2013 г. официално използва сградата на Съвета на ЕС, 
наричана “Justus Lipsius” . 

Сега се премества постепенно в сградата „Европа“. Това е 
Résidence Palace (снимката отдолу). Собствената сграда говори за 
порасналото значение на Европейския съвет.

Разкажете на сградата „Европа“:
https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_(building)
http://www.consilium.europa.eu/en/contact/address/council-

buildings/
 

Б) Правила за заседанията

До началото на 1990-те години се провежда по едно заседание на Европейския съвет по време на 

шестмесечие, т.е. по време на всяко председателство на Съвета. След това стават по 2 на 

председателство, като едното е в Брюксел и второто в държавата, председателстваща Съвета. 

От началото на века заседанието са по 3-4 на председателство и повече!

Съгласно новите правила заседанията се провеждат в Брюксел и само по изключение на друго 

място!

Заседанията са ограничени по време! – Максималната продължителност на заседанията е като 

правило два дни Възможни са изключения, но само с решение на самия съвет и по инициатива на 

председателя му.

https://en.wikipedia.org/wiki/Europa_(building)
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Justus Lipsius (Joose Lips or Josse Lips) (18.10.1547 – 
23.03.1606) 

Фламандски (холандски) философ, хуманист и 
стоик. Отявлен протестант. Бил е университетски 
професор.

Целта му във философията е била да обедини 
древногръцкия стоицизъм с християнството. 

Счита се за “баща на неостоицизма”.

Неостоицизмът е свързан с протестантската етика и 
с “овладяването на страстите”. Идеалният 
гражданин, даже и ако е богат, което не е грях, се 
самоконтролира в съответствие с високи 
нравствени идеали. 
Но освен, че е готов да се жертва за тези свои 
идеали, този гражданин е готов и да се бори за тях, 
с тези които ги нарушават и то до край.

В областта на политиката  нестоицизмът защитава 
тезата за образования монарх, който осъществява 
нравствените принципи на протестантската етика и 
същевременно ги защитава и налага, ако трябва и 
със сила.
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Европейски съвет

Възможностите за участие на външни лица са ограничени! «Срещи с представители на 
трети държави или международни организации или с други лица в рамките на 
заседанието на Европейския съвет могат да се провеждат само по изключение и след 
предварителното съгласие на Европейския съвет, изразено с единодушие, по инициатива 
на председателя на Европейския съвет.»

Заседанията са закрити! В сградата по време на заседанията (извън заседателната зала) 
се допускат до 20 придружаващи лица (експерти, висши служители, дипломати и др.) на 
държава-членка или от Комисията.

Допускат се само министри и комисари! – «Когато дневният ред го налага, членовете на 
Европейския съвет могат да решат да бъдат подпомагани от по един министър, а що се 
отнася до председателя на Комисията — от един член на Комисията.»

В) Състав

чл. 15 ДЕС) Европейският съвет се 
състои от:

 държавните или правителствените 
ръководители на държавите- 
членки,

 председателят на Европейския 
съвет;

 председателят на Европейската Комисия. 
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Европейски съвет

Присъстват по право: 

- Върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност участва в неговата работа. Това говори за голямото място на 
външнополитическите въпроси в заседанията на Европейския съвет.
- Генералният секретар

- Председателят на Европейския парламент може да бъде поканен за 
изслушване от Европейския съвет 

ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ, КОГАТО СЕ ПРИЕМАТ РЕШЕНИЯ НА  ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, ИМАТ САМО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА  ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Върховен представител на Съюза по въпросите на 
външните работи и политиката на сигурност - г жа ‑
Федерика Могерини (Federica Mogherini) – на снимката
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3. Функции

Одобрява проектите на основните договори за функционирането на Съюза
Набелязва пътя за разширяването – приемане на кандидатури, започване 

на преговори, договори за присъединяване.
Одобрява стратегически планове за развитие на Съюза и на отделни негови 

политики (дейности).
Приема насоки за развитието на външните отношения на Съюза, определя 

позицията на  Съюза по важни въпроси на международната политика.

Дебатира и одобрява седемгодишните бюджетни рамки на ЕС.
Координира икономическата политика на държавите-членки и приема 

общи позиции на Съюза в рамките на глобалните срещи по икономически 
въпроси.

Взима основните кадрови решения, свързани с избора на председател на 
Европейския съвет, Председател на Европейската комисия, Върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност, председателя на Европейската централна банка и др. Самото 
назначаване обаче става от Съвета на ЕС.
Европейският съюз не приема никакви решения с правна сила за ЕС!
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Европейски съвет

4) Помощни структури

Най-важната промяна след Договора от Лисабон бе въвеждането на постоянен 
председател на Европейския съвет. 
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Европейски съвет

Европейският съвет се подпомага в своята дейност от Генералния секретариат на Съвета 
на ЕС, т.е. той няма свой собствен секретариат. 

От 1999 г. до 1.12.2009 г. поста Генерален секретар се заема от Хавиер Солана, който 
едновременно е и Върховен представител по ОПОВОС. 

След създаването на поста «Върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност» (Аштън), 
генералният секретар вече няма международна функция.

Генерален секретар на Съвета на ЕС и помощник на Тусек през
Периода 2015 – 2020 г. е датския дипломат Jeppe Tranholm-Mikkelsen
(на снимката). Разкажете за него: 
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/

Макар че Европейският съвет от 1.12.2009 г. има постоянен председател то в тази най 
силна институция на ЕС все още се запазва известен дуализъм в управлението.

Подготовката на заседанията и на документите се осъществява основно не в Брюксел, а в  
секретариата на съответната държава-членка, председателстваща Съвета на ЕС. 

Типичен пример за дуализма в управлението на Европейския съвет бе испанското 
председателство през първата половина на 2010 г., когато министър-председател на 
Испания бе амбициозния Хосе Луис Родригес Сапатеро.

Възникват недоразумения и то отношение на подялбата на компетенции между 
председателите на Европейския съвет и председателя на Европейската комисия.

http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/secretary-general/
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На 23 април 2015 г. се проведе специално заседания на Европейския съвет 
(снимка на участниците по-долу). 
Какви са позициите, които са съгласувани на това заседание? 
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/
 

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/04/23-special-euco-statement/


15

5. Процес на съгласуване на позициите

Съгласуваните позиции като правило се приемат с консенсус (единодушие). 
Въздържането от гласуване на присъстващи или представлявани членове не е пречка за 
приемането на актове на Европейския съвет, които изискват единодушие.

чл. 15 на ДЕС (след Лисабон) 

Има няколко изключения, свързани с кадрови въпроси. Изборът на Председател на 
Европейския съвет и на Върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи 
и политиката на сигурност става с квалифицирано мнозинство, като се прилагат правилата 
за разпределение на гласовете между държавите-членки, действащи в Съвета на ЕС. Във 
втория случай е необходимо съгласието на Председателя на Европейската комисия тъй като 
Върховният представител е едновременно и зам. председател на Европейската комисия.

В ДФЕС е указано (чл. 235), че “При гласуване всеки член на Европейския съвет може да 
гласува от името на не повече от един от останалите членове.»

Не трябва да се забравя за “Компромиса от Люксембург”, свързан с “Политиката на 
празния стол”, провеждана от де Гол през 1965-66 г. и довела до сериозна криза в ЕИО 
“Empty Chair Crisis”. 

Когато няма консенсус често се прибягва до принципа на флексабилността – напри-
мер при Фискалния пакт (без Великобритания и Чехия). 
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6. Актове
-Заключения (CONCLUSIONS)
 
-Какви позиции се съгласуват:

-Общи насоки за развитието на Съюза
Например Лисабонската стратегия 2000 г.

-Насоки за развитие на отделни политики на ЕС

- Кадрови въпроси и други въпроси от 
оперативен характер

«Той също така взе решения по редица 
конкретни мерки за цялостно повишаване на 
ефективността на външната политика на Съюза.» 
- Европейската служба за външна дейност

-Декларации (относно Пакистан, Близкоизточния
мирен процес, Украйна и др.)

- Проекти за договори 
Да не се бърка с междуправителствените
Конференции, които изработват договорите!

-Проекти на бюджетни рамки

Част от тези позиции се поместват в Официалния 
вестник на ЕС, в раздела без юридическа сила.

След договора от Лисабон Европейският съвет 
дискутира всички политики на ЕС и съгласува 
позиции във всички области!
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