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Еўрапейскi саюз: структура і рэарганiзацыя

 Алеся Садоўская

В статье проанализирован процесс формирования институциональной структуры Европейского сою-
за, раскрыт механизм функционирования ЕС как самостоятельного субъекта международных отноше-
ний, исследованы функции и полномочия институтов и основных органов ЕС. Рассмотрены вопросы, свя-
занные с подписанием Конституции ЕС, выявлены принципиальные нововведения, предлагавшиеся дан-
ным документом и причины провала его ратификации. Автором проведен анализ Договора о реформе 
Европейского союза (Лиссабонского договора), который призван заменить собой нератифицированную 
Конституцию ЕС и способствовать выходу Европейского союза из институционального кризиса. 

Шматвектанасць знешняй палітыкі Рэспублікі 
Беларусь прадугледжвае разам з іншымі 

прыярытэтнымі напрамкамі развіццё партнёрскіх 
адносін з Еўрапейскім саюзам (ЕС), які з’яўляецца 
найбуйнейшым інтэграцыйным блокам у свеце. 
Яго значэнне для нашай джяржавы ўзрасло ў сувязі 
з тым, што з 1 мая 2004 года Рэспубліка Бела-
русь мае непасрэдную мяжу з ЕС. Для паспяховай 
рэалізацыі ўзаемаадносін Беларусі і Еўрапейскага 
саюза асаблівую значнасць набывае ўсебаковае вы-
вучэнне і аналіз структуры і механізма функцыяна-
вання Еўрапейскага саюза як самастойнага суб’екта 
міжнародных адносін. 

Сучасны Еўрапейскi саюз аб’ядноўвае 
27 еўрапейскiх дзяржаў з насельнiцтвам амаль 
што 500 млн чалавек [23, c. 4]. Еўрапейскаму са-
юзу ўласцівыя ўнікальныя рысы, якія якасна 
адрозніваюць яго ад любых iншых мiжнародных 
утварэнняў. Па-першае, ЕС — гэта не мiждзяржаўнае 
аб’яднанне, заснаванае на нормах мiжнароднага 
права, падобнае да мiжнародных эканамiчных 
арганiзацый цi рэгiанальных гандлёвых блокаў. 
Сiстэма еўрапейскiх iнтэграцыйных iнстытутаў 
мае зусім іншую палiтычную, эканамiчную i юры-
дычную прыроду. У яе аснове ляжыць прын-
цып наднацыянальнасцi, гэта значыць перада-
чы нацыянальнымі джяржавамі часткі свайго 
суверэнітэта наднацыянальным інтэграцыйным 
інстытутам і органам. Такім чынам, Еўрапейскі са-
юз — гэта перш за ўсё агульнае права, агульныя 
інстытуты і агульная палітыка. Па-другое, мес-
ца і роля ЕС у сучасным свеце несувымеральныя з 
месцам і роляй любога іншага гандлёвага блока ці 
міжнароднай эканамічнай арганізацыі. Еўрапейскі 
саюз сёння — гэта згуртаваная палітычная і 
эканамічная сіла, адзін з галоўных палюсоў сусвет-
най палітыкі і эканомікі.

Вытокі Еўрапейскага саюза сваімі каранямі 
ўходзяць у першыя пасляваенныя гады. Першым 
крокам на шляху практычнага ажыццяўлення ідэй 
і канцэпцый заходнееўрапейскай інтэграцыі ста-
ла Дэкларацыя міністра замежных спраў Францыі 
Рабера Шумана, апублікаваная 9 мая 1950 г. У ёй 
прапаноўвалася паставіць усю вытворчасць вугля 
і сталі ў Францыі і Германіі пад кантроль адзінага 
сумеснага Вышэйшага органа ў рамках арганізацыі, 
адкрытай для ўдзелу ўсіх краін Еўропы [15, c. 23]. 
Гэтую прапанову падтрымалі ўрады ФРГ, Італіі, 
Бельгіі, Нідэрландаў і Люксембурга. 18 красавіка 
1951 г. у Парыжы быў падпісаны Дагавор аб 

заснаванні Еўрапейскага аб’яднання вугля і сталі 
(ЕАВС). Гэта першая ў заходнееўрапейскай 
гісторыі інтэграцыйная групоўка паспяхова выка-
нала пастаўленыя перад ёй задачы [15, c. 25].

25 сакавіка 1957 г. у Рыме прадстаўнікі шасці 
краін (ФРГ, Францыі, Італіі, Бельгіі, Нідэрландаў 
і Люксембурга) падпісалі Дагавор аб заснаванні 
Еўрапейскай эканамічнай супольнасці (ЕЭС) і Да-
гавор аб заснаванні Еўрапейскай супольнасці па 
атамнай энэргіі (Еўратам) [6, c. 148—149]. По-
ле інтэграцыйнага супрацоўніцтва было знач-
на пашырана да памераў інстытуцыйнай сістэмы 
заходнееўрапейскай інтэграцыйнай групоўкі. Да 
1 ліпеня 1968 г. было завершана стварэнне мытна-
га саюза «шасцеркі», зацверджаны адзіны знешні 
мытны тарыф і ажыццёўлены пераход да агуль-
най гандлёвай палітыкі ў дачыненні да трэціх 
краін. Узнікла ўсёабдымная сістэма агульнай 
аграрнай палітыкі. Прынцыпы інтэграцыі былі 
распаўсюджаны і на шэраг іншых галін [16, c. 32]. 
Разам з тым у сярэдзіне 1970-х гг. працэс стварэн-
ня агульнага рынка, прадугледжанага Рымскімі 
дагаворамі, быў часова прыпынены.

Пералом у развіцці заходнееўрапейскай 
інтэграцыі быў звязаны з прыняццем Адзінага 
еўрапейскага акта, які ўвайшоў у сілу 1 ліпеня 
1987 г. На яго аснове была распрацавана і па-
спяхова здзейснена праграма стварэння Адзінага 
ўнутранага рынка, значна пашыраны маштаб 
інтэграцыйнага супрацоўніцтва [7, c. 74—75].

Найбуйнейшай гістарычнай вяхой у развіцці 
інтэграцыі ў Заходняй Еўропе стаў Дагавор аб 
Еўрапейскім саюзе, які быў падпісаны ў Маа-
стрыхце (Нідэрланды) 7 лютага 1992 г. і ўступіў 
у сілу 1 лістапада 1993 г. [5]. У адпаведнасці з гэ-
тым дагаворам ствараўся Еўрапейскі саюз, які 
быў заснаваны на трох апорах: ужо існуючых 
Еўрапейскіх супольнасцях; агульнай знешняй 
палітыке; супрацоўніцтве ў галіне ўнутраных спраў 
і юстыцыі. Было вырашана стварыць Эканамічны 
і валютны саюз. Эканамічная інтэграцыя атрыма-
ла сацыяльнае вымярэнне. У кола кампетэнцыі ЕС 
былі ўключаны новыя сферы. З мэтай пераадолення 
так званага дэмаграфічнага дэфіцыта была змене-
на сістэма прыняцця рашэнняў у Еўрапейскім саю-
зе і істотна пашыраны паўнамоцтвы Еўрапейскага 
парламента [1, c. 11]. Гэта лінія атрымала далейшае 
развіццё ў новых дагаворах, падпісаных у 1997 г. у 
Амстэрдаме (Нідэрланды) [29] і ў 2001 г. у Ніццы 
(Францыя) [31].



24

У 1998—2002 гг. была рэалізавана праграма 
стварэння Эканамічнага і валютнага саюза, у выніку 
чаго заснаваны і паспяхова працуюць Еўрапейскі 
цэнтральны банк і Еўрапейская сістэма цэнтраль-
ных банкаў. 1 студзеня 1999 г. у безнаяўны разлік 
ўведзена адзіная еўрапеская грашовая адзінка — 
еўра, рэальныя банкноты і манеты еўра з’явіліся 
1 студзеня 2002 г. Па стану на 1 лістапада 2009 г. 
у еўразону ўваходзяць 16 краін-членаў з больш за 
325 млн жыхароў [26].

Паралельна з развіццём і паглыбленнем 
інтэграцыйнага працэса адбылося некалькі 
паслядоўных пашыренняў Еўрапейскіх суполь-
насцей, а затым Еўрапейскага саюза. У 1973 г. да 
ЕЭС далучыліся Велікабрытанія, Данія і Ірландыя. 
У 1980-я гг. былі прыняты Грэцыя, Іспанія і 
Партугалія. У 1990-я гг. колькасць краін — членаў 
ЕС узрасла да 15, у склад саюза ўвайшлі Аўстрыя, 
Фінляндыя і Швецыя. Самае маштабнае, усходняе 
пашырэнне Еўрапейскага саюза адбылося ў першай 
дэкадзе 2000-х гг. Яно праходзіла ў два этапа: 1 мая 
2004 г. членамі ЕС сталі Польшча, Чэхія, Славакія, 
Літва, Латвія, Эстонія, Венгрыя, Славенія, Кіпр і 
Мальта, а на пачатку 2007 г. — Балгарыя і Румынія.

Фарміраванне інстытуцыйнай структуры 
Еўрапейскага саюза прайшло некалькі гістарычных 
этапаў. У Еўрапейскім аб’яднанні вугля і сталі было 
чатыры агульных інстытута — Вышэйшы кіруючы 
орган, Агульная асамблея, Спецыяльны савет 
міністраў і Суд. Еўрапейская эканамічная суполь-
насць таксама мела чатыры агульных органа, якія на 
першы погляд уяўлялі сабой простую мадыфікацыю 
інстытутай ЕАВС: замест Вышэйшага кіруючага 
органа з’явілася Еўрапейская камісія, замест Агуль-
ная асамблеі — Еўрапейскі парламент, замест Спе-
цыяльнага савета міністраў — Савет, а Суд ЕАВС 
стаў адначасова і Судом Еўрапейскай эканамічная 
супольнасці і Еўрапейскай супольнасці па атамная 
энэргіі. Аднак на самой справе прэрагатывы і пра-
вавыя асновы дзейнасці новых інстытутаў рады-
кальна адрозніваліся ад прэрагатыў і прававога ста-
туса інстытутаў ЕАВС. Менавіта гэтая сістэма, за-
кладзеная Рымскімі дагаворамі, стала стрыжанём 
інстытуцыйнай сістэмы Еўрапескага саюза і пасля 
ўсіх пазнейшых мадыфікацый захавала свае фунда-
ментальныя рысы да нашых дзён [16, c. 81].

Сёння агульныя інстытуты Еўрапейскай 
супольнасці з’яўляюцца адначасова і агульнымі 
інстытутамі Еўрапейскага саюза. Адзіны 
еўрапейскі акт узаконіў Еўрапейскі савет, які фар-
мальна не з’яўляецца інстытутам ЕС, але пры тым 
адыгрывае значную ролю ў інстытуцыянальнай 
сістэме Еўрасаюза. Маастрыхтскім дагаворам у лік 
інстытутаў ЕС была таксама ўключана Падліковая 
палата. Такім чынам, зараз інстытуцыйная сістэма 
Еўрапейскага саюза ўключае:

1) Еўрапейскі савет;
2) інстытуты Еўрапескай супольнасці (Еўрапей-

скі парламент, Савет, Камісію, Суд, Падліковую па-
лату);

3) кансультатыўныя органы Еўрапейскай супольнас-
ці (Эканамічны і сацыяльны камітэт, Камітэт рэгіёнаў);

4) органы Эканамічнага і валютнага саю-
за (Еўрапейскі цэнтральны банк, Еўрапейскую 
сістэму цэнтральных банкаў);

5) аўтаномныя агенствы ЕС.
Адметнай асаблівасцю інстытутаў ЕС з’яўляецца 

тое, што яны ўдзельнічаюць у прыняцці актаў, якія 
маюць абавязковую юрыдычную сілу. Астатнія ор-
ганы дзейнічаюць у асобных, спецыфічных сферах 
і ці выконваюць кансультатыўныя функцыі, ці пры-
маюць рашэнні, якія не маюць абавязковай юры-
дычнай сілы [3, c. 266].

Інстытуцыйная сістэма Еўрапейскага саюза бу-
дуецца на аснове класічнага прынцыпа падзелу 
ўлад. Аднак гэты агульны прынцып прыняў у ЕС 
своеасаблівую форму, якая не мае аналагаў у сус-
ветнай практыцы.

У працэсе зацвярджэння актаў саюза, у тым ліку 
і тых, што маюць сілу закона, бяруць удзел тры 
важнейшых інстытута ЕС — Савет, Камісія і Пар-
ламент. Кожны з іх мае сваю выразна акрэcленую 
кампетэнцыю. Як правіла, рашэнні прымаюцца Са-
ветам па прапанове Камісіі пры розных формах 
удзелу Парламента [16, c.123].

У Савеце Еўрапейскага саюза (раней Савет 
міністраў ЕС) кожная краіна прадстаўлена адным 
міністрам (замежных спраў ці галіновым). Кожная 
дзяржава — ўдзельніца ЕС пa чарзе прымае на ся-
бе абавязкі старшыні Савета ЕС на шэсць месяцаў. 
1 ліпеня 2009 г. старшынства перайшло да Швецыі.

Генеральны сакратар Савета ЕС — вярхоўны 
камісар па знешняй палітыцы Хавьер Салана, які 
адначасова з’яўляецца Вышэйшым прадстаўніком 
Савета ЕС па пытаннях знешняй палітыкі і палітыкі 
бяспекі.

Савет Еўрапейскага саюза — гэта інстытут, у 
якім сумесна з Еўрапарламентам зацвярджаюцца 
прававыя акты ЕС і прадстаўнікі краін-удзельніц 
абараняюць свае нацыянальныя інтарэсы. Асабліва 
важную ролю Савет ЕС адыгрывае ў такіх галінах, 
як агульная знешняя палітыка, палітыка бяспекі, 
супрацоўніцтва па прававых пытаннях і пытаннях 
унутраных спраў. Аднак у шэрагу сфер Савет не 
правамоцны прымаць рашэнні без згоды Парламен-
та ЕС [22, p. 18].

Савет ЕС прымае рашэнні кваліфікаванай боль-
шасцю галасоў (рэдка адзінагалосна). Пры гэтым 
кожная дзяржава ЕС валодае пэўнай колькасцю 
галасоў, якая залежыць ад колькасці насельніцтва 
краіны (Германія, Францыя, Італія, Велікабрытанія 
маюць па 29 галасоў кожная, Іспанія і Польшча — 
27, Румынія — 14, Нідэрланды — 13, Грэцыя, 
Партугалія, Бельгія, Венгрыя, Чэхія — 12, Шве-
цыя, Балгарыя, Аўстрыя — 10, Славакія, Данія, 
Фінляндыя, Ірландыя, Літва — 7, Латвія, Славенія, 
Эстонія, Кіпр, Люксембург — 4, Мальта — 3) [18].

Еўрапейскі парламент з’яўляецца адзіным вы-
барчым інстытутам ЕС. Сёння ён складаецца з 
785 дэпутатаў, якія выбіраюцца грамадзянамі ў 
сваіх краінах на пяцігадовы тэрмін. Колькасць 
месцаў для кожнай дзяржавы вызначаецца ў 
адпаведнасці з колькасцю насельніцтва, але гэтая 
залежнасць не вельмі строгая. Малыя краіны ма-
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юць пэўныя «льготы». Найбольшае прадстаўніцтва 
ў Парламенце ЕС у Германіі — 99 дэпутатаў, менш 
за ўсіх дэпутатаў ад Мальты (5), Люксембурга, 
Эстоніі і Кіпра (па 6) [19].

Члены Еўрапарламента аб’ядноўваюцца ў 
адпаведнасці з палітычнай арыентацыяй. Дзве 
буйнейшыя на працягу многіх гадоў фракцыі — 
Еўрапейcкая народная партыя/Еўрапейскія дэ-
макраты і Партыя еўрапейскіх сацыялістаў. Па 
выніках апошніх выбараў у Еўрапарламент, якія 
адбыліся ў чэрвені 2009 г., Еўрапейская народ-
ная партыя атрымала 265 месцаў [20], а Партыя 
еўрапейскіх сацыялістаў — 213 [27]. 

Працэдуру прыняцця прававых актаў Еўрапей-
скі парламент ажыццяўляе сумесна з Саветам ЕС. 
Пры гэтым Еўрапарламент не можа ўносіць улас-
ныя законапраэкты: гэта прэрагатыва Камісіі 
Еўрапейскага саюза. Еўрапейскі парламент кан-
тралюе бюджэт Еўрапейскага саюза, аказвае ўплыў 
на расход фінансавых сродкаў ЕС. Увогуле для 
прыняцця бюджэта саюза, як і для далучэння да 
Еўрапейскага саюза новых краін, патрабуецца ада-
брэнне Еўрапарламента [22, p. 24].

Выкананне рашэнняў ускладзена на Камісію 
ЕС і дзяржавы-члены. Еўрапейская камісія — гэты 
вышэйшы орган выканаўчай улады ў Еўрапейскім 
саюзе. Яна складаецца з 27 камісараў, па ліку 
дзяржаў — членаў ЕС. Кожны камісар, як і міністр 
нацыянальнага ўрада, адказвае за пэўны напрамак 
дзейнасці. Кожнага кандыдата ў Камісію ЕС рэка-
мендуе ўрад яго краіны, затым ён павінен атрымаць 
адабрэнне старшыні Еўракамісіі, пасля чаго канды-
датура зацвяджаецца Еўрапейскім парламентам.

Старшыня Еўракамісіі (зараз Жазэ-Мануэль 
Барозу, прадстаўнік Партугаліі) прызначаецца 
Еўрапейскім саветам і зацвярджаецца Еўрапейскім 
парламентам на 5-гадовы тэрмін. Еўрапейская 
камісія прымае рашэнні большасцю галасоў. 
Еўрапейская камісія валодае правам ініцыятывы, 
г. зн. што менавіта яна адказвае за выпрацоўку 
прапаноў аб новых еўрапейскіх прававых ак-
тах, якія потым накіроўваюцца ў Еўрапарламент 
і Савет ЕС. Камісія нясе адказнасць за бюджэт 
Еўрапейскага саюза, кіруе палітыкай і праграмамі, 
якія прымаюцца Парламентам і Саветам ЕС. Раз-
ам з Судом ЕС Камісія павінна праводзіць кан-
троль за тым, каб краіны-члены належным чынам 
прытрымліваліся еўрапейскага права. Еўрапейская 
камісія з’яўляецца прадстаўніком Еўрапейскага са-
юза на міжнароднай арэне. Камісія праводзіць пе-
рамовы і заключае міжнародныя пагадненні ад імя 
ЕС [24, p. 50].

Судовую ўладу ўвасабляюць Суд ЕС і пад-
парадкаваны яму Суд першай інстанцыі. Кан-
трольныя функцыі выконвае Падліковая пала-
та. У інстытуцыйнай сістэме ЕС прадстаўлены 
два кансультатыўныя органы — Эканамічны і са-
цыяльны камітэт і Камітэт рэгіёнаў. Базавымі 
дагаворамі ЕС вызначана кола пытанняў, па якіх 
інстытуты Еўрапейскага саюза павінны праводзіць 
кансультацыі з гэтымі органамі перад тым, як пры-
няць рашэнне.

Асобнае і незалежнае месца ў інстытуцыйнай 
сістэме ЕС займае Еўрапейскі савет у склад-
зе кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў і старшыні Камісіі 
ЕС. Еўрапейскі савет вырашае ключавые пытанні 
інтэграцыйнага супрацоўніцтва і палітыкі 
Еўрапейскага саюза. Прынятыя ім палітычныя 
ўстаноўкі трансфармуюцца затым у фармальныя 
акты ЕС у адпаведнасці з устаноўленай працэдурай 
[3, c. 105]. 

Пашырэнне паўнамоцтваў Еўрапейскага са-
юза ў 1990-я г. у выніку падпісання Маастрыхт-
скага, Амстэрдамскага і Ніцскага дагавораў, пры-
ём новых членаў з краін Цэнтральнай і Ўсходняй 
Еўропы ў 2004 і 2007 гг., змяненне палітычнай 
вагі Еўропы ў свеце патрабавалі ў сваю чаргу рэ-
фармавання ўнутранай структуры ЕС і больш 
дакладнага размежавання яго кампетэнцыі з 
дзяржавамі-ўдзельніцамі. Адным з галоўных 
напрамкаў унутрыпалітычнага рэфармавання 
Еўрапейскага саюза стала распрацоўка праэкта 
Канстытуцыі ЕС. Работа над ім, якая доўжылася 
тры гады, была даручана спецыяльна створанаму 
часоваму органу — Еўрапейскаму канстытуцыйна-
му сходу (Канвенту), які складаўся з прадстаўнікоў 
Еўрапейскай камісіі, урадаў і парламентаў краін-
членаў на чале з былым прэзідэнтам Францыі Вале-
ры Жыскар Д’Эстэнам (усяго 109 удзельнікаў) [12, 
c. 18].

Канчатковы тэкст дакумента быў адобра-
ны на спецыяльным саміце Еўрапейскага саюза 
ў чэрвені 2004 г. 29 кастрычніка 2004 г. кіраўнікі 
ўсіх 25 дзяржаў — удзельніц ЕС падпісалі ў Ры-
ме першую ў гісторыі агульнаеўрапейскую кансты-
туцыю. Гэты дакумент з’явіўся адразу на 20 мовах 
(усіх дзяржаўных мовах краін-удзельніц) і стаў са-
май шматслоўнай і ўсёабдымнай канстытуцыяй у 
свеце [28].

Канстытуцыя ЕС уносіла значныя змены ў 
інстытуцыйную структуру Еўрапейскага саюза. Да-
кумент размяжоўваў сферы кампетэнцыі саюза і 
краін-удзельніц з перадачай у распараджэнне над-
нацыянальных органаў значных паўнамоцтваў. 

Канстытуцыя ЕС прадугледжвала рад прынцы-
повых новаўвядзенняў.

Па-першае, Канстытуцыя ўносіла змены ў 
структуру і функцыі інстытутаў ЕС:

— у Савеце ЕС была прадугледжана пасада 
прэзідэнта Еўрапейскага саюза, які б прызначаўся 
Саветам на тэрмін у два з паловай гады;

— прадугледжвалася таксама пасада міністра 
замежных спраў ЕС, які павінен быў увасабляць 
агульнаеўрапейскую знешнюю палітыку;

— скарачалася колькасць членаў Еўрапейскай 
камісіі (планавалася, што з 2014 г. колькасць 
еўракамісараў будзе складаць дзве трэці ад ліку 
краін-членаў);

— істотна пашыраліся паўнамоцтвы Еўрапей-
скага парламента [2, c. 46]. 

Па-другое, Канстытуцыя дапускала адмаўленне 
ад прынцыпа кансэнсуса і замену яго на прын-
цып так званай «двайной большасці»: рашэнне 
па большасці пытанняў (акрамя пытанняў знеш-
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няй палітыкі і бяспекі, сацыяльнага забеспячэн-
ня, падаткаабкладання і культуры, дзе захоўваўся 
прынцып кансэнсуса) лічылася прынятым, калі за 
яго прагаласавалі не менш 15 краін-членаў, якія 
прадстаўляюць не менш 65 % насельніцтва ўсяго 
Еўрапейскага саюза [28, p. 34].

Па-трэцяе, Канстытуцыя прадугледжва-
ла глыбокае стуктурнае пераўтварэнне сістэмы 
еўрапейскай бяспекі; гаворка ішла пра стварэн-
не федэральнай структуры нацыянальнай бяспекі, 
якая б панавала над аналагічнымі структурамі лю-
бой дзяржавы ЕС [2, c. 47].

Адным з найбольш супярэчлівых палажэнняў 
агульнаеўрапейскай Канстытуцыі стала ўключэнне 
ў яе тэкст Хартыі фундаментальных праў ЕС. 
Хартыя ахоплівала шырокае кола праў, ад пра-
ва на роўную аплату працы для мужчын і жанчын 
да права на атрыманне належнага медыцынска-
га абслугоўвання. Грамадзяне краін Еўрапейскага 
саюза атрымлівалі больш свабодны доступ да 
агульнаеўрапейскай заканадаўчай базы. Дзяку-
ючы Хартыі фундаментальных праў ЕС знач-
на пашыраўся прамы і ўскосны удзел грамадзян у 
палітыцы Еўрасаюза [17].

Канстытуцыя ўводзіла інстытут еўрапейскага 
грамадзянства. Яшчэ адной прапановай гэтага да-
кумента стаў артыкул, які рэгуляваў добраахвот-
ны выхад з Еўрапейскага саюза, што раней не было 
прадугледжана ні ў адным з дакументаў ЕС [28, 
p. 208].

Для ўступлення Канстытуцыі ў сілу яе павінны 
былі ратыфікаваць усе краіны — члены ЕС. Базавы 
закон быў ратыфікаваны ў 18 дзяржавах. На рэфе-
рэндумах, якія адбыліся 29 мая 2005 г. у Францыі 
і 1 чэрвеня 2005 г. у Нідэрландах, Канстытуцыя 
была адхілена. Услед за гэтым Велікабрытанія, 
Партугалія, Данія і Ірландыя аб’явілі аб пера-
носе на невызначаны час сваіх нацыянальных 
рэферэндумаў. Такім чынам, Еўрапейскі саюз 
сутыкнуўся з сур’ёзным палітычным крызісам. 

Негатыўнае галасаванне па агульнаеўрапейскай 
Канстытуцыі ў Францыі і Нідэрландах ста-
ла вынікам спалучэння незадаволенасці як 
агульнымі тэндэнцыямі развіцця Еўрапейскага 
саюза і зніжэннем яго эфектыўнасці, так і 
ўнутрыпалітычнамі праблемамі кожнай з гэ-
тых краін. Выбаршчыкі палічылі празмер-
ную цэнтралізацыю шэрагу агульных палітык 
Еўрапейскага саюза пагрозай нацыянальна-
му суверэнітэту. Занепакоенасць выклікалі 
лібералізацыя рынкаў тавараў і паслуг, магчымасць 
прытока таннай рабочай сілы і крымінальных гру-
повак з Усходняй Еўропы, Балкан і Паўночнай 
Афрыкі, а значыць і паніжэння ўзроўня сацыяльнай 
абароненасці [10, c. 24]. 

Пасля адхілення Канстытуцыі Еўрапейскага са-
юза было вылучана некалькі варыянтаў адраджэння 
асноўнага закона. На працягу 2007 г. пад старшын-
ствам Германіі, а затым Партугаліі рыхтаваўся да-
кумент, які быў закліканы замяніць нератыфікаваную 
Канстытуцыю. Новы базавы дагавор павінен быў 
улічыць сучасныя рэаліі Еўрапейскага саюза, коль-

касць удзельнікаў якога ўзрасла да 2007 г. з 15 да 
27 краін. У гэтых умовах галоўнай праблемай ста-
ла неабходнасць палітычнай і інстытуцыянальнай 
рэарганізацыі Еўрасаюза, не прыстасаванага да 
кіравання 27 дзяржавамі-членамі [14, c. 68]. Вынікам 
доўгіх пошукаў шляхоў інстытуцыянальных 
пераўтварэнняў і палітычнага рэфармавання 
Еўрапейскага саюза стала распрацоўка Дагавора 
аб рэформе (Лісабонскага дагавора). Новы дагавор 
быў падпісаны лідэрамі ўсіх краін ЕС 13 снежня 
2007 г. у Лісабоне (Партугалія).

Лісабонскі дагавор стаў выхадам з 
інстытуцыянальнага тупіка, у якім знаходзіўся 
Еўрапейскі саюз у сувязі з правалам папя-
рэдняй спробы палітычнага рэфармавання 
саюза — канстытуцыйнага дагавора — на рэферэн-
думах у Францыі і Нідэрландах у 2005 г. Новы да-
гавор, які захаваў большасць палаженняў адхіленай 
Канстытуцыі, значна адрозніваўся ад яе па сва-
ёй форме і быў прыняты, хоць і з шэрагам састу-
пак для Польшчы, Велікабрытаніі, Ірландыі і Італіі, 
якія мелі асобную пазіцыю па некаторых пытаннях.

Лісабонскі дагавор уносіць змены ва ўжо 
існуючыя асноватворныя дагаворы ЕС (Парыжскі, 
Рымскія і Маастрыхтскі), аднак не аб’ядноўвае іх 
у адзіны дакумент, як гэта было ў выпадку з кан-
стытуцыйным дагаворам 2004 г. Пасля падпісання 
і ратыфікацыі Дагавор аб рэформе перастане 
існаваць як адзіны тэкст, а новаўвядзенні будуць 
інкарпараваны ў базавыя дагаворы. Статус да-
кумента ў сувязі з гэтым быў паніжаны з базавага за-
кона да міждзяржаўнага пагаднення, што дазволіла 
правесці працэдуру ратыфікацыі парламентамі 
краін ЕС, а не праз нацыянальныя рэферэнду-
мы (рэферэндум праводзіўся толькі ў Ірландыі ў 
адпаведнасці з канстытуцыйнымі патрабаваннямі) 
[11].

Асноўныя змены, якія ўносіць Лісабонскі дага-
вор, наступныя:

— скасаванне ратацыйнага старшынства ў Са-
веце ЕС і ўвядзенне пасады прэзідэнта Еўрапейскага 
саюза, які будзе выбірацца на тэрмін у два з пало-
вай гады;

— увядзенне правасуб’ектнасці ЕС — 
Еўрапейскі саюз атрымае права заключаць 
міжнародныя пагадненні ад імя краін-удзельніц у 
сферах яго кампетэнцыі;

— узрастанне ролі Еўрапейскага парламента, які 
па сваім значэнні прыраўноўваецца да Савета ЕС;

— новая сістэма размеркавання месцаў у 
Еўрапейскім парламенце (мінімальнае прадстаў-
ніцтва ад краіны будзе павялічана да 6 дэпутатаў, 
максімальнае — зменшана да 96, агульная коль-
касць дэпутатаў скарачаецца да 750+1 (старшыня));

— новая працэдура прыняцця рашэнняў па 
прынцыпу «двайной большасці» — 55% краін 
ЕС, у якіх пражывае як мінімум 65 % агульнага 
насельніцтва;

— скарачэнне колькасці членаў Камісіі ЕС 
(з 2014 г.) да 2/3 ад агульнай колькасці краін 
Еўрапейскага саюза (18) на аснове раўнапраўнага 
прынцыпа ратацыі; 



27

м
е
ж
д
у
н
а
р
о
д
н
ы
е

 о
тн

о
ш
е
н
и
я

 и
 в

н
е
ш
н
я
я

 п
о
л
и
ти

ка

— устанаўленне пасады Вярхоўнага 
прадстаўніка ЕС па замежных справах і палітыцы 
бяспекі;

— упершыню ў гісторыі ЕС прадугледжваец-
ца «грамадзянская ініцыятыва», якая дазволіць ад-
наму мільёну грамадзян Еўрапейскага саюза па-
трабаваць ад Камісіі ЕС распрацоўкі заканадаўчых 
прапаноў па любым пытанні;

— магчымасць добраахвотнага выхада з 
Еўрапейскага саюза;

— Хартыя фундаментальных праў надзяляец-
ца юрыдычнай сілай (г. зн. большыя гарантыі выка-
нання грамадзянскіх праў у ЕС) [30].

Наогул Лісабонскі дагавор скіраваны на тыя 
рэформы, якія прывядуць сістэму кіравання 
Еўрапейскім саюзам у адпаведнасць з сучаснымі 
патрабаваннямі. Спачатку планавалася, што ўсе 
краіны — члены ЕС ратыфіцыруюць дагавор да 
канца 2008 г., але без цяжкасцей не абышлося.

12 чэрвеня 2008 г. на рэферэндуме ў Ірландыі 
53,4 % выбаршчыкаў прагаласавалі супраць 
ратыфікацыі, апасаючыся таго, што дагавор 
паставіць пад пагрозу дзяржаўны суверэнітэт і 
негатыўна паўплывае на эканамічнае становішча 
краіны. 11 снежня 2008 г. была падпісана дамова, у 
адпаведнасці з якой Ірландыя павінна была правесці 
паўторны рэферэндум да лістапада 2009 г. [9]. Такі 
рэферэндум адбыўся 2 кастрычніка 2009 г. На ім 
большасць ірландцаў прагаласавала за прыняцце 
Лісабонскага дагавора аб рэфармаванні дзейнасці 
Еўрапейскага саюза [8]. 

Па стану на канец кастрычніка 2009 г. 
Лісабонскі дагавор быў зацверджаны ў 26 з 
27 краін Еўрапейскага саюза. Чэхія заставалася 
апошняй дзяржавай ЕС, якая не завяршыла пра-
цэс ратыфікацыі дагавора. 25 лістапада 2008 г. кан-
стытуцыйны суд Чэхіі пастанавіў, што Лісабонскі 
дагавор не супярэчыць чэшскай канстытуцыі. 
У лютым 2009 г. прайшло галасаванне ў чэшскім 
парламенце і большасць дэпутатаў (125 пры неаб-
ходных 120 з 200) выказаліся за ратыфікацыю да-
гавора [25]. Аднак у верасні 2009 г. прэзідэнт Чэхіі 
В. Клаус заявіў, што падпісанне дагавора адкладва-
ецца. У кастрычніку сітуацыя з падпісаннем дагаво-
ра ўскладнілася з-за праблемы судзецкіх немцаў, 
прэзідэнт Чэхіі апасаўся маёмасных іскаў з боку 
трох мільёнаў немцаў, дэпартаваных з Чэхаславакіі 
пасля заканчэння Другой cусветнай вайны. Такія 

іскі маглі б з’явіцца, калі б Лісабонскі дагавор 
быў прыняты ў Чэхіі без агаворак. 14 кастрычніка 
2009 г. В. Клаус на сустрэчы з прэзідэнтам Расіі ў 
Маскве падцвердзіў, што ён не падпіша Лісабонскі 
дагавор, калі Еўрапейскі саюз не выканае ўсіх без 
выключэння ўмоў Чэхіі [4].

На саміце ЕС 29—30 кастрычніка 2009 г. 
краіны-члены пагадзіліся з патрабаваннямі Чэхіі 
зрабіць для яе выключэнні (аналагічныя былі зро-
блены для Польшчы і Велікабрытаніі) ў частцы вы-
канання асобных палажэнняў Хартыі фундамен-
тальных праў ЕС [21]. 3 лістапада 2009 г. Кансты-
туцыйны суд Чэхіі пастанавіў, што Лісабонскі да-
гавор адпавядае канстытуцыі краіны, пасля ча-
го прэзідэнт Чэхіі В. Клаус падпісаў дагавор [13]. 
Гэты крок стаў фінальным у працэсе ратыфікацыі 
Лісабонскага дагавора.

Лісабонскі дагавор уступіў у сілу на ўсёй 
тэрыторыі Еўрапейскага саюза 1 снежня 2009 г., 
калі ўсе ратыфікацыйныя граматы былі пера-
дадзены у Міністэрства замежных спраў Італіі, 
якое з’яўляецца дэпазітарыем усіх міжнародных 
пагадненняў і дагавораў ЕС. 

На спецыяльна сазваным 18 лістапада 2009 г. 
саміце Савет ЕС адзінагалосна выбраў свай-
го першага прэзідэнта — ім стаў прэм’ер-міністр 
Бельгіі Херман ван Ромпэй. Акрамя таго са зго-
ды Еўрапейскай камісіі на пасаду Вярхоўнага 
прадстаўніка ЕС па знешняй палітыке і бяспеке бы-
ла прызначана еўракамісар па гандлю брытанская 
баранэса Кэтрын Эштан, якая фактычна ўзначаліла 
агульнаеўрапейскае Міністэрства замежных спраў. 
Херман ван Ромпэй і Кэтрын Эштан заступілі на 
свае пасады 1 студзеня 2010 г. 

Такім чынам, уступленне Лісабонскага дагавора 
ў сілу і зацвярджэнне ключавых пасад ЕС стала вы-
йсцем з інстытуцыйнага тупіка, у якім Еўрапейскі 
саюз апынуўся у сувязі з правалам канстытуцый-
нага дагавора. Лісабонскі дагавор, які пашырыў 
паўнамоцтвы Еўрапарламента, правы нацыяналь-
ных парламентаў і грамадзян ЕС, устанавіў но-
вую працэдуру прыняцця рашэнняў органамі 
ЕС і дакладна размежаваў кампетэнцыі надна-
цыянальных структур і нацыянальных органаў 
краін-удзельніц, паслужыць важным імпульсам 
палітычных пераўтварэнняў у Еўрапейскім саюзе, а 
таксама надасць яго дзейнасці больш эфектыўнасці 
і дэмакратыі, пашырыць яго ўплыў у свеце. 
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«The European Union: Structure and Reorganisation» (Alesya Sadovskaya)

The process of the formation of institutional structure of the European Union is analysed, the mechanism of the 
EU functioning as an independent actor of international relations is revealed, the functions and powers of the EU 
institutions and main bodies are investigated in the article. Questions related to signing of the EU Constitution are 
considered, principal innovations of the document and the reasons for the failure of its ratifi cation are identifi ed. 
The author analyses the EU Reform treaty (Lisbon treaty), which aims at substituting the unratifi ed EU Constitution 
and contributing to the EU coming out of institutional crisis.

 




