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М  О  Т  И  В  И 

 
към проекта на Закон за ратифициране на Протокола по повод на 

загрижеността на ирландските граждани относно Договора от 

Лисабон 
 

Вследствие на отрицателния вот на ирландските граждани на 

проведения през 2008 г. референдум в Ирландия за Договора от Лисабон 

ирландското правителство договори допълнителни гаранции за страната във 

връзка със загрижеността на ирландските граждани в области, касаещи 

социално-етичните въпроси, данъчния суверенитет и военния неутралитет. 

Гаранциите ще придобият правнообвързващ характер под формата на 

протокол (Протокол по повод на загрижеността на ирландските граждани 

относно Договора от Лисабон), приложен към договорите на Европейския 

съюз (ЕС), след ратификация от 28-те държави членки в съответствие с 

конституционните им изисквания. Чрез протокола ирландският народ 

получава правни гаранции, че разпоредбите на Договора от Лисабон не 

засягат по никакъв начин правото на живот, закрилата на семейството и  

правото на образование, предвидени в  Конституцията на Ирландия. 

Протоколът гарантира, че Лисабонският договор не увеличава 

компетентността на ЕС в данъчната област и че Общата политика за 

сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС не засяга политиката на сигурност и 

отбрана на отделните държави членки. 

В рамките на заседанието на Европейския съвет на 18 и 19 юни  

2009 г. държавните и правителствените ръководители на държавите - членки 

на ЕС, приеха решение по повод на загрижеността на ирландските граждани 

относно Договора от Лисабон и декларираха, че при сключването на 

следващия договор за присъединяване ще изложат разпоредбите на 

посоченото решение в протокол, който съгласно съответните им 

конституционни изисквания да бъде приложен към Договора за Европейския 

съюз (ДЕС) и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Следва да се подчертае, че това решение не разширява областите 

на компетентност, предоставени на Съюза с договорите. 

С протоколно решение № 24.26 от заседанието на Министерския 

съвет на 17 юни 2009 г. беше одобрена позицията на страната за участие в 

заседанието на Европейския съвет на 18 и 19 юни 2009 г. Съгласно цитираното 

по-горе протоколно решение България подкрепи предложените от Ирландия 

форма и съдържание на „правните гаранции”. Приемането на правните 
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гаранции бе условие за организирането на нов референдум в Ирландия през 

есента на 2009 г., което позволи влизането в сила на Договора от Лисабон. 

На 20 юли 2011 г. ирландското правителство представи съгласно 

член 48(2), изречение първо от ДЕС предложение за изменение на договорите 

чрез добавяне на Протокола по повод на загрижеността на ирландските 

граждани относно Договора от Лисабон. 

На 12 октомври 2011 г. съгласно член 48(2), изречение трето от ДЕС 

Съветът на ЕС представи предложението на ирландското правителство на 

вниманието на Европейския съвет и уведоми националните парламенти. 

Предвид ограничения обхват на измененията и факта, че те вече са 

одобрени от държавните и правителствените ръководители на държавите -

членки на ЕС, на 23 октомври 2011 г. Европейският съвет реши съгласно член 

48(3) от ДЕС относно процедурите за преразглеждане на договорите да 

консултира Европейския парламент и Европейската комисия относно 

предложените изменения. Европейският съвет също така реши съгласно член 

48(3) от ДЕС да поиска одобрението на Европейския парламент да не се 

свиква Конвент, имайки предвид, че свикването на Конвент не е оправдано с 

оглед на обхвата на измененията. 

На 18 април 2012 г. Европейският парламент прие положително 

становище относно предложените изменения. Парламентът също така даде 

своето одобрение да не се свиква Конвент и изрази съгласие да се използва 

обикновена процедура за свикване на Конференция на представителите на 

правителствата на държавите членки за изменение на договорите.  

На 7 май 2012 г. Европейската комисия също прие положително 

становище относно предложените изменения. 

На 9 май 2012 г. Министерският съвет прие решение за одобряване 

проекта на протокол като основа за водене на преговори и упълномощи 

постоянния представител на Република България към Европейския съюз в 

Брюксел да участва в заседанието на Конференцията на представителите на 

представителствата на държавите членки в рамките на заседанието на 

КОРЕПЕР-II (Комитет на постоянните представители на държавите - членки на 

Европейския съюз) на 16 май 2012 г. да проведе преговорите и да подпише 

протокола от името на Република България при условие за последваща 

ратификация. 

На 11 май 2012 г. в свое решение Европейският съвет определи 

мандат на Конференцията на представителите на правителствата на 

държавите членки за разглеждане на предложеното от ирландското 

правителство изменение на договорите  под формата на Протокол по повод 
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на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от Лисабон, 

който да бъде приложен към ДЕС и ДФЕК, и за несвикване на Конвент.  

В съответствие с член 48(4) от ДЕС Конференцията на 

представителите на правителствата на държавите членки прие с общо 

съгласие предложените изменения в договорите чрез добавяне на Протокола 

по повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от 

Лисабон. Протоколът е подписан от упълномощените представители на 

правителствата на държавите членки. Съгласно текста на протокола той влиза 

в сила след ратифицирането му от държавите членки в съответствие с 

конституционните им изисквания. 

Към 18 септември 2013 г. деветнадесет държави - членки на ЕС, са 

уведомили Генералния секретар на Съвета на ЕС за ратифицирането  на  

протокола. 

Ратифицирането от страна на Народното събрание на Протокола  по 

повод на загрижеността на ирландските граждани относно Договора от 

Лисабон от 13 юни 2012 г. ще бъде израз на последователност и 

приемственост спрямо позициите, отстоявани от Република България по 

време на Европейския съвет от 18 и 19 юни 2009 г., както и на предвидимост в 

отношенията с нашите партньори от Европейския съюз. 

 

 

 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: 
 
       (Пламен Орешарски) 

 


