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Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

ЗАМОР, КОМП   РОМИС ИЛИ ЗАМОР, КОМП 
РАСПАЃАЊЕ Н   А ЕУ!?РАСПАЃАЊЕ Н 

Е К С П Е Р Т И Т Е   З А  Е К С П Е Р Т И Т Е   З А  С О Д Р Ж И Н А Т АС О Д Р Ж И Н А Т А      Н А  Л И С А Б О Н С К И О Т  Д О Г О В О Р 

Со потпишувањето на Лиса бон ски-
от договор, иако формално-пр ав-
но нема сила на устав, конечно се 

стави крај на долгогодишната институ-
ционална криза во ЕУ, која беше пре-
дизвикана по неуспешните рефе рен ду-
ми во Франција и во Холандија за до-
несување на европскиот устав. Освр ну-
вајќи се на неговата содржина, на науч-
ната расправа која во МАНУ беше орга-
низирана неколку дена пред неговото 
потпишување, доц. д-р Тања Карака ми-
шева потенцира дека Договорот е ис-
клучително значаен документ, кој се по-
нудил како последица од неуспехот на 
ратификацијата на уставниот договор 
на ЕУ. 

"Лисабонскиот договор доаѓа како 
замена на Уставниот договор за ЕУ, кој 
беше потпишан од страна на 16 држави-
членки. Фактот дека Уставниот договор 
не успеа да помине на референдумите 
во Франција со 55 проценти и во Хо-
ландија со 61,6 проценти гласови про-
тив, во Германија и Словачка се чекаше 
одговор од уставните судови за тоа да-
ли да биде ратификуван или не, а во 7 
од државите-членки прашањето на не-
го вата ратификација беше одложено за 
некое идно време, ја наметна потребата 
од донесување нов компромисен до го-
вор, кој ќе пронајде механизми за задо-
волување на барањата на сите држави-
членки во Унијата. По големиот еуфо-
риски спектакл, кој беше направен за и 
околу Уставниот договор, мислам дека 
Европејците конечно сфатија дека ра бо-
тите треба да се спуштат на земја, дека е 
потребна поголема рационалност и 
праг матичност за сметка на прего ле-
мата доза еуфорија. Забележителен е за-

"Во пронаоѓањето добри 
институционални решенија, 
Европејците не го отфрлија 
принципот на  'собирање 
цреши' од содржината на 
Уставниот договор. Добрите 
решенија и оние кои во ниту 
еден момент не беа спорни, 
едноставно беа преземени од 
Уставниот договор и сместени 
во концептот на Реформскиот 
(Лисабонски) договор", вели 
Тања Каракамишева.

морот кај европската политичка елита, 
но и кај обичните граѓани во однос на 
уставните дебати. Сите тие сфатија дека 
на ЕУ й е неопходно потребна брза ак-
ција во постигнувањето основен кон-
сензус околу идното функционирање 
на проширената Унија. Свесни се дека 
процесот на проширување мора да 
продолжи и дека ЕУ, што е можно по-
брзо, мора да понуди доволен админи-

стративен и институционален капа ци-
тет за да ги прифати државите-членки, 
кои стојат пред нејзината порта. Во про-
наоѓањето на добри институционални 
решенија, Европејците не го отфрлија 
принципот на  'собирање цреши' од со-
држината на Уставниот договор. До бри-
те решенија и оние, кои не беа спорни 
во ниту еден момент, едноставно беа 
преземени од Уставниот договор и 

РЕФОРМСКИОТ ДОГОВОР ЗАДРЖА НАЈГОЛЕМ РЕФОРМСКИОТ ДОГОВОР ЗАДРЖА НАЈГОЛЕМ 
ДЕЛ ОД ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ КОИ БЕА ДЕЛ ОД ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ НОВИНИ КОИ БЕА 
ДОГОВОРЕНИ СО ЕВРОПСКИОТ УСТАВДОГОВОРЕНИ СО ЕВРОПСКИОТ УСТАВ
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ЗАМОР, КОМП   РОМИС ИЛИ РОМИС ИЛИ 
РАСПАЃАЊЕ Н   А ЕУ!?А ЕУ!?

Е К С П Е Р Т И Т Е   З А  С О Д Р Ж И Н А Т А      Н А  Л И С А Б О Н С К И О Т  Д О Г О В О Р  Н А  Л И С А Б О Н С К И О Т  Д О Г О В О Р
сместени во концептот на Реформскиот 
(Лисабонски) договор", вели Кара ками-
шева.

ПАТОТ ДО 
ДОГОВОРОТ

А каде и како воопшто почна тра си-
рањето на патот за донесување на но-
виот Реформски договор? 

положение околу неговата ратифи ка-
ција. Се чини дека периодот на рефлек-
сија траеше речиси две години кога се 
слушнаа многу мислења, анализи и ко-
ментари, како во националните сре ди-
ни, така и во ЕУ. Конечно во Германија, 
на 50-годишнината од основачките до-
говори на Унијата, под претседател-
ство на германската канцеларка Ангела 
Меркел, беше ставен крај на периодот. 

Договорот за воспоставување на ЕЗ. За-
творањето на оваа конференција се 
случи на 19.10. 2007 година со постиг-
нување консензус за новиот европски 
договор, кој најверојатно ќе биде на-
речен Лисабонски договор во стилот 
на претходните договори".

НОВИНИ
Доц. д-р Тања Каракамишева потен-

цира дека Реформскиот договор задр-
жал најголем дел од институционалните 
новини, кои беа договорени со европ-
скиот Устав, и тоа: "Воведување нова 
фигура во институционалниот систем 
на ЕУ - претседател на ЕУ, министер за 
надворешни работи (кој всушност ќе 
биде замена на Високиот претставник 
на Унијата за надворешни работи и без-
бедносна политика), прифатена е нова 
бројка, но и нова дистрибуција на пар-
ламентарните мандати (вкупно 751 пра-
теник во составот на Европскиот пар-
ламент, со која Италија издејствува ед-
ен пратеник плус за својата држава со 
што таа ќе се изедначи со бројот на 
британските парламентарци, односно 
само еден помалку од бројот на фран-
цуските парламентарци), се намалува 
бројот на комесарите, се воведува клау-
зула за повлекување на целосниот пра-
вен субјективитет, кој моментно е во ра-

На маргините на конфе рен ци-
јата, Британците успеаја да напра-
ват пресврт во делот на примената 
на Повелбата за основните чове-
кови слободи и права, која со Ре-
формскиот договор станува за-
должителна во примената. Тие, 
заедно со Словаците и Полјаците 
успеаја да ја наметнат т.н. opting-
out клаузула во смисла одредени 
директиви, стратегии или акции 
за развој кои се однесуваат на без-
бедноста или на надворешните 
ра боти, на примената на поли цис-
кото и казненото право во Уни јата 
да можат да не ги применат во 
својот национален правен систем, 
или да ги применат само де лум-
но.

"Почна - дополнува Каракамишева - 
со потпишувањето на Декларацијата на 
шефовите на држави и влади во јуни 
2005 година, со која всушност се стави 
крај на дебатата околу Уставниот до го-
вор и се остави т.н. период на рефлек-
сија наменет за дискусија во нацио нал-
ните институции на сите, а особено на 
оние земји кои покажаа негативно рас-

Со потпишувањето на Берлинската дек-
ларација на 21 јуни 2007 г. беа утврдени 
основите на новиот Реформски договор 
како замена на Уставниот договор. Мер-
кел успеа да наметне заедничка траса 
на развој во Унијата, која компромисно 
ќе се постави како кон оние држави-чл-
енки кои беа против Уставниот до го-
вор, така и кон оние кои покажаа желба 

ЕУ, ШТО Е МОЖНО ПОБРЗО, МОРА ДА ЕУ, ШТО Е МОЖНО ПОБРЗО, МОРА ДА 
ПОНУДИ ДОВОЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОНУДИ ДОВОЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН И 
ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДА ГИ ИНСТИТУЦИОНАЛЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ДА ГИ 
ПРИФАТИ ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, КОИ СТОЈАТ ПРЕД ПРИФАТИ ДРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, КОИ СТОЈАТ ПРЕД 
НЕЈЗИНАТА ПОРТА, ТАЊА КАРАКАМИШЕВАНЕЈЗИНАТА ПОРТА, ТАЊА КАРАКАМИШЕВА

за одложување на работите околу ус тав-
ниот развој на Унијата за некое време. 
Токму под водство на Меркел беа доне-
сени 16 страници текст со алтернативни 
решенија за политичкиот инженеринг 
на Унијата. Оваа утврдена рамка, која 
свечено беше прокламирана кон сре-
дината на јули 2007 г. беше основа за 
одржување на Меѓувладина конфе рен-
ција во Лисабон, целосно посветена на 
Реформскиот договор, на која порту-
галското претседателство презенти ра-
ше 145 страници документ (со дополни-
телни 132 страници на 12 протоколи и 
51 декларација), наречена нацрт-дого-
вор за промена на Договорот за ЕУ и 
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цете на ЕУ, а кој дозволува да се потпи-
шуваат меѓународни договори во име 
на Унијата.

Исто така, Договорот предвидува: 1. 
Елиминирање на сите симболи и тер-
минологија кои личат на државни. Дого-
ворено е да се исфрлат сите атрибути 
кои имаат карактер на државни, како 
што се, на пример, називот устав, ЕУ 
сим болите (знаме, химна, мото), кои 
пре дизвикуваа најголеми контроверзи 
во некои држави-членки на ЕУ (посебно 
во Франција и во Холандија). На оваа ли-
нија беше и предлогот за отфрлање на 
новите имиња на различните законски 
акти во ЕУ, особено предлогот за преи-
менување на ЕУ регулативите и ди-
рективите во ЕУ закони; 2. Воведување 
на т.н. opting - out клаузула во опре-
делени области на европското право. 
Договорот најверојатно ќе им обезбеди 
на државите-членки можност за т.н. 
opt-out тактика во политиките на ЕУ од 
областа на полициското и казненото 
право, на што инсистираат Британците, 
а поддржани од политичарите на Чеш-
ката република; 3. Договорот предви-
дува нов начин на гласање во Советот 
на ЕУ, односно воведе т.н. двојно мно-
зинско гласање во процесот на доне-
сување одлуки во Советот, а по предлог 
на Полска, која се закани дека ќе стави 
вето на Договорот доколку не й биде 
прифатен нејзиниот предлог за начинот 
на гласање, односно доколку т.н. Ком-
промис од Јанина од 1994 година не 
биде внесен во Реформскиот договор. 
Компромисот им дозволува на помала 
група држави-членки на ЕУ да можат да 
побараат преиспитување на одлуките 
на ЕУ кои не им се допаѓаат, како и нив-
но замрзнување за одреден вре мен ски 
период. Новопредложениот систем на 
двојно мнозинство бара најмалку 55 
проценти од бројот на државите-чл ен-
ки, кои претставуваат 65 отсто од вкуп-
ниот број европско население да гла-
саат позитивно за да се донесе одре-
дена одлука во Советот на ЕУ. Согласно 
постигнатиот компромис - потенцира 
Каракамишева - иако нема да постои по-
себна т.н. Јанина клаузула во Договорот, 
Европскиот совет, кој ќе биде составен 
од 27 ЕУ лидери, ќе усвои посебна де-
кларација за суштината на Јанина меха-
низмот, со што тој ќе стане и правно 
обврзувачки. Оваа декларација ќе биде 
приклучена кон Договорот во вид на 
Протокол, што ќе бара постигнување 
на консензус за каква било промена во 
Јанина механизмот".

Реформскиот договор, како што по-
сочува Каракамишева, одлучил да ја за-
сили улогата и на националните пар-
ламенти во процесот на донесување 
одлуки во ЕУ. 

"За разлика од претходниот период 
од шест седмици, Договорот сега пред-
видува период од осум седмици за раз-

гледување на секој предлог-закон до-
ставен од Европската комисија до на-
ционалните парламенти на државите-
членки. Согласно предлогот на Гер ма-
нија, во случај 1/3 од националните пар-
ламенти да се спротивстават на пред-
логот од Комисијата, таа ќе мора да до-
стави т.н. 'разумно мислење', односно 
да даде одговор зошто го предложува 
законот таков каков што е, иако До го-
ворот не утврдува натамошна обврска 
на Комисијата истиот да го повлече 
доколку националните парламенти не 
се задоволни од мислењето на Коми-
сијата", потенцира таа.

СООДЛУЧУВАЊЕ
Сепак, најинтересните промени се 

направени токму во Европскиот пар-
ламент, бидејќи она што го предвидува 
Реформскиот договор е зајакнување на 
постапката на соодлучување.

"Сите прашања за кои Советот на ЕУ 
ќе одлучува со квалификувано мно зин-
ство треба да поминат и во постапка на 
соодлучување и во Парламентот. Се ра-
боти за околу 40 нови области. Тоа се, 
главно, прашања од областа на граѓан-
ските слободи и права, правда и вна-
трешни работи, имиграција, меѓугра-
нич на контрола, тероризмот итн. како и 
прашања од областа на земјоделската 
политика и надворешната трговија. 
Зголемувањето на надлежностите на 
Парламентот ќе го отвори и прашањето 
за брзи промени во неговата инфра-
структура во смисла на организирање 
нови комитети и поткомитети како и 
зајакнување на позицијата на постој-
ните. Особено е важно да се посвети до-
волно внимание на реформирањето на 
Комитетот за граѓански слободи и пра в-
да и внатрешни работи, бидејќи врз не-
го ќе падне целиот товар од проши ре-
ната листа на области преземени преку 
постапката на соодлучување од страна 
на Европскиот парламент", објаснува 
Каракамишева.

Но, ги нагласува и промените кои се 
однесуваат на составот на Парламентот. 
При новата распределба на мандатите 
во него ќе се води сметка за принципот 
на регресивна (намалена) пропорцио-
налност, за разлика од порано кога про-
порционалноста во однос на демо граф-
скиот критериум беше прилично еднак-
ва. Принципот на намалена пропор-
ционалност доаѓа како резултат на ди-
ректната примена на трите значајни 
прин ципи врз кои се гради ЕУ: прин ци-
пот на европска солидарност, прин ци-
пот на праведна флексибилност и пр-
инципот на национално претставниш-
тво. Максималниот број на европрет-
ставници кои може да го има една др-
жава-членка е 96, а минималниот 6. Во 
однос на позицијата на Европскиот пар-

ламент со Европската комисија, Ре-
формскиот договор предвидува мошне 
интересно решение. Имено, прв пат се 
спомнува дека претседателот на Ко-
мисијата ќе се избира од европските 
парламентарци, со што Европскиот пар-
ламент се поставува како централна ин-
ституција во политичката инфра стру-
ктура на Унијата. Изборот на прет се да-
телот на ЕК ќе биде од клучно значење 
за самите политички групи во Парла-
ментот. Фактот дека претседателот на 
Комисијата треба да ја задржи соп стве-
ната непартиска позиција, објектив нос-
та и непристрасноста кон партиските 
интереси во последно време губи од 
своето значење, бидејќи опстанокот на 
претседателот на Комисијата на поли-
тичката сцена сè повеќе ќе зависи од 
тоа дали големите политички групи во 
Парламентот му даваат или не соод-
ветна поддршка. Оттука, логично следи 
и прашањето дали Европската комисија 
во целина навистина ќе успее да ја за-
држи својата независност, дали нејзи-
ните експертизи ќе бидат навистина об-
јективни и без поголеми партиски вли-
јанија.

Д-р Каракамишева го потенцира и 
вториот битен аспект на реформа на  
Европската комисија - прашањето на на-
малување на бројот на комесарите во 
неа.

"Со промените од Ница - додава таа - 
беше речено дека во моментот кога ЕК 
ќе добие 27 држави-членки, како што е 
сега, бројот на комесари ќе почне да се 
намалува. За разлика од порано кога го-
лемите држави имаа и по двајца коме-
сари, со Ница, нивниот број се намали 
на по еден комесар. Со новото проши-
рување, согласно Реформскиот дого-
вор, тој број ќе се намали на 2/3 од бро-
јот на државите-членки на Унијата. Глав-
ниот проблем кој би можел да се јави 
во наредниот период е доколку некоја 
од големите држави-членки на Унијата 
остане без свој комесар во Комисијата. 
Се поставува прашањето каков ќе биде 
нивниот интерес околу работата и деј-
ствувањето на Комисијата, дали тие др-
жави ќе бидат заинтересирани да не ја 
опструираат работата на Комисијата, 
колку таа Комисија ќе може да работи 
соодветно на интересите на сите др жа-
ви-членки или едноставно ќе доми ни-
раат интересите на државите кои имаат 
свои комесари?" 

Европската комисија и натаму го за-
држува ексклузивното право на зако-
нодавна иницијатива. Се поставува пра-
шањето зошто ако еден милион гласачи 
во ЕУ имаат право да предложат опре-
делен пропис, тоа да не можат да го 
направат и самите европарламен тар-
ци?

Реформскиот договор ќе треба да по-
мине на ратификација во сите држави 
членки.


