
УДК: 
341.17+342.5(4-672EU)

 
Стручни рад

ПОЛИТИЧКА РЕВИЈА
POLITICAL REVIEW

Година (XXII) IX, vol=26
Бр. 4 / 2010.
стр. 301-318.

- 301 -

  

- 301 -

ЈеленаТодоровић*

Институтзаполитичкестудије,Београд

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕНОВИНЕ
УЕВРОПСКОЈУНИЈИНАКОНУСВАЈАЊА

ЛИСАБОНСКОГУГОВОРА**

Сажетак
Предмет овог рада јесте институционални изглед
Европске уније након ступања на снагуЛисабонског
уговора.Ауторпредстављаизменекојесеодносена
Европски парламент, Комисију, Савет министара,
ЕвропскисаветиСудправде.Циљрадаједаопишеи
објасниновинеуинституционалномсистемуЕУкоје
доносиЛисабонски уговор. Користећи анализу садр
жаја, заједносакомпаративно дескриптивномме
тодом,ауторпокушавадаодговоринанеколикопи
тања.Првопитањекојесенамећејестеколикосеин
ституционалноустројствоЕУпоЛисабонскомугово
руразликујеодоногизУговораоУставу.Поредтога,
требадатиодговорнапитањеотешкоћамакојесу
постојале приликом усаглашавања Лисабонског уго
вора.Накрају,имајућиувидуизложенеинституци
оналнеиновације,требаодговоритинапитањекоје
логичкиследи,каквајебудућностовогуговора.
Кључнеречи:Лисабонскиуговор,Европскаунија,ин
ституцијеЕвропскеуније.

* Ис тра жи вач-сарадник Ин сти ту та за по ли тич ке сту ди је, Бе о град
** Рад је на стао у окви ру на уч ног про јек та „Дру штве не и по ли тич ке прет по став ке из град-

ње де мо крат ских ин сти ту ци ја у Ср би ји“ (149057), ко ји се ре а ли зу је у окви ру Ин сти ту-
та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, а фи нан си ра Ми ни стар ство за на у ку и тех но ло шки 
раз вој Ре пу бли ке Ср би је.



- 302 -

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕНОВИНЕУЕВРОПСКОЈ...ЈеленаТодоровић

УВОД

Lи са бон ским уго во ром за вр ша ва се ско ро де це ниј ски про цес 
кон сти ту ци о на ли за ци је Европ ске уни је ко ји је за по чео од мах 

по пот пи си ва њу Уго во ра из Ни це (де цем бар 2000. го ди не) ка да 
је би ло очи глед но да су ре фор ме ко је је тај уго вор до нео крат ког 
до ме та. Де кла ра ци ја из Ла ке на (2001. го ди не) отво ри ла је  вра та 
Кон вен ци ји о бу дућ но сти Евро пе на ко јој је уса гла шен пред лог 
Уго во ра о Уста ву ко ји ни кад ни је сту пио на сна гу бу ду ћи да су га 
две др жа ве чла ни це (Фран цу ска и Хо лан ди ја) од ба ци ле на ре фе-
рен ду ми ма. Ка да је би ло ја сно да се од Уго во ра о Уста ву мо ра од-
у ста ти, чел ни ци др жа ва чла ни ца усме ри ли су сву сво ју ве шти ну 
и енер ги ју у ства ра ње јед ног но вог и ка ко се у пр ви мах ми сли ло 
ми ни уго во ра ко ји ће има ти ма ње устав не ам би ци је али ко ји ће 
очу ва ти дух Уго во ра о Уста ву. Јед но од ре ше ња ко је је Ли са бон ски 
уго вор пре у зео из Уго во ра о Уста ву је сте и ин сти ту ци о нал ни ди-
зајн Европ ске уни је.

НЕУСПЕХУГОВОРАОУСТАВУИПРИПРЕМЕ
ЗАЛИСАБОНСКИУГОВОР

Пред лог Уго во ра о Уста ву ко ји је раз ма тран то ком Кон вен ци је 
о бу дућ но сти Евро пе то ком 2002. и 2003. го ди не, ко нач но је уоб-
ли чен на ме ђу вла ди ној кон фе рен ци ји 2004. го ди не а пот пи сан 29. 
окт о брa 2004. го ди не на са ми ту у Ри му. Би ло је пред ви ђе но да Уго-
вор сту пи на сна гу 1. но вем бра 2006. го ди не, на кон ра ти фи ка ци је 
свих др жа ва чла ни ца. Др жа ве су по је ди нач но од лу чи ва ле да ли ће 
уго вор ра ти фи ко ва ти на ци о нал ни пар ла мен ти или ће се ор га ни-
зо ва ти ре фе рен дум за ње го во по твр ђи ва ње. За ни мљи вост ве за на 
за по твр ђи ва ње уго во ра на ре фе рен ду ми ма је сте да сва ки пут у 
исто ри ји европ ских ин те гра ци ја ка да би се ор га ни зо вао ре фе рен-
дум, нај ма ње јед на др жа ва би тај уго вор од ба ци ла (Ир ска–Уго вор 
из Ни це, Дан ска- Уго вор из Ма стрих та). Ово га пу та од 27 др жа ва, 
ре фе рен дум је тре ба ло да се одр жи у 10 др жа ва. Рас по ред ра ти-
фи ка ци је је био та кав да су зе мље са по тен ци јал ним не га тив ним  
од го во ром оста вље не за крај. Али пре не го што је до шао ред на 
„про бле ма тич не зе мље“,  нео че ки ва но „не“ до шло је као од го вор 
са ре фе рен ду ма у Фран цу ској и Хо лан ди ји ( мај, јун 2005.). Са 
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54.67% гла со ва  про тив усва ја ња Уго во ра о Уста ву у Фран цу ској1) 
и чак 61.8% у Хо лан ди ји, Европ ска уни ја на шла се у не при јат ној 
си ту а ци ји. На кон то ли ко вре ме на и енер ги је уло же них у ства ра ње 
овог до ку мен та, би ло је ја сно да је ЕУ за па ла у ћор со как.  

На са ми ту у Бри се лу ју на 2005. го ди не, ше фо ви др жа ва и вла-
да раз ма тра ли су ко ра ке ко је тре ба да ље пред у зе ти тј. да ли на ста-
ви ти са ра ти фи ка ци јом или при зна ти да је Уго вор мр тав. Ка ко је 
за вре ме лук сем бур шког пред се да ва ња са оп ште но, ЕУ се на шла у 
пе ри о ду пре и спи ти ва ња и ди ску си је и све др жа ве чла ни це су по-
зва не да раз ми сле о бу дућ но сти овог уго во ра.  На ста ви ло се са ра-
ти фи ка ци јом али је би ло ја сно да се од пред ло же ног Уго во ра мо ра 
од у ста ти. Ко на чан би ланс ра ти фи ка ци је био је је 18 по твр ђе них, 2 
од би је не а 7 ра ти фи ка ци ја ни је ни одр жа но.2) 

Не сум њи во је да је од би ја ње Уго во ра о Уста ву од стра не зе ма-
ља осни ва ча оста ви ло не га ти ван ути сак. Био је то сиг нал да не ке 
др жа ве ни су спрем не на да љу кон сти ту ци о на ли за ци ју. У ли те ра ту-
ри је при хва ћен ши рок спек тар об ја шње ња фран цу ског и хо ланд-
ског „не“. Јед но од њих се за сни ва на прет по став ци да пред лог ни је 
про шао због сво је све о бу хват но сти. На и ме, не ки ана ли ти ча ри твр-
де да се ни је тре ба ло ба ви ти „ве ли ким про јек ти ма већ пред ло жи ти 
ре фор ме са мо оног што је тре нут но нео п ход но“.3) Та ко ђе, про паст 
Уго во ра о Уста ву услед ус кра ће ња по др шке две ју др жа ва до та да-
шњих по бор ни ка про ду бље ња европ ске ин те гра ци је по сма тра се 
још као кри за ле ги ти ми те та и очи гле дан три јумф еуро скеп ти ка.4)

Европ ска уни ја је на са ми ту у ју ну 2006. го ди не да ла за да так 
Не мач кој да у вре ме свог пред се да ва ња ЕУ то ком пр ве по ло ви не 
2007. го ди не, на пра ви из ве штај ко ји би са др жао про це ну шта да ље 
ра ди ти са Уго во ром о Уста вом. Очи та је би ла по де ла у ста во ви ма 
из ме ђу оних др жа ва ко је су по др жа ле Уго вор о Уста ву („мак си ма-
ли сти“) и оних ко је су му по др шку или ус кра ти ле или од ло жи ле 
( оне ко је су сто пи ра ле про цес ра ти фи ка ци је -  „ми ни ма ли сти“). 
Ова по де ла по себ но је би ла уоч љи ва ка да је ја ну а ра 2007. го ди не 
као од го вор на пред лог фран цу ског пред сед ни ка Ни ко ле Сар ко зи-
1) http://www.in ter i e ur.go uv.fr/sec ti ons/a_vo tre_ser vi ce/re sul tats-elec ti ons/rf2005/000/000.

html.
2) Mi ro slav Pro ko pi je vić, „Evropskaunijauvod“, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2009., str. 653.
3) Gráinne de Búrca, „TheEUontheroadfromtheConstitutionalTreatytoLisbonTreaty“, 

Jean Mon net Wor king Pa per, 03/08
4) Ibid. 



- 304 -

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕНОВИНЕУЕВРОПСКОЈ...ЈеленаТодоровић

ја да уме сто Уго во ра о Уста ву тре ба усво ји ти је дан ми ни - уго вор, 
за ка зан са ста нак при ста ли ца европ ског уста ва у Ма дри ду (гру па 
ко ја је са му се бе кр сти ла на зи вом при ја те љи Уста ва) ко је су зах те-
ва ле да се Уго вор о Уста ву за др жи.5) Гру па ми ни ма ли ста је твр ди ла 
да би би ло  до вољ но са мо уве сти од ре ђе не аманд ма не на Уго вор 
из Ни це. У гру пи ми ни ма ли ста на шле су се по ред Фран цу ске, Ве-
ли ка Бри та ни ја, Хо лан ди ја, Швед ска и Дан ска. За вре ме не мач ког 
пред се да ва ња ова де ба та се за хук та ла. Не мач ка се по себ но ан га-
жо ва ла да те ку ћу устав ну кри зу раз ре ши та ко што ће по сре до ва ти 
ме ђу др жа ва ма чла ни ца ма ка ко би се уса гла си ле о бу ду ћем из гле ду 
Европ ске уни је. 

Иако су на не фор мал ном са ми ту у Бер ли ну по во дом пе де се то-
го ди шњи це по сто ја ња Eвропских за јед ни ца и да ље би ле очи глед не 
по де ле из ме ђу ми ни ма ли ста и мак си ма ли ста,  из гле да да су про-
ме не у уну тра шњим си сте ми ма др жа ва чла ни ца по пут про ме на 
вла сти у Хо лан ди ји и Фран цу ској, по вољ но ути ца ле на по зи ти ван 
ис ход ин тен зив ног Не мач ког по сре до ва ња. До го вор је по стиг нут 
та ко да ре ше ње не бу де ни мак си ни ми ни већ не што из ме ђу што ће 
за др жа ти дух уста ва, а опет ува жи ти по је ди нач не зах те ве др жа ва 
чла ни ца ко је су се при па да ле ми ни ма ли стич кој гру пи. 

Ми си ја ко ју је во ди ла не мач ка кан це лар ка Ан ге ла Мер кел до-
би ла је по твр ду успе шно сти ка да је на са ми ту ју на 2007. го ди не 
од лу че но да се са зо ве но ва ме ђу вла ди на кон фе рен ци ја чи ји би 
за да так био усва ја ње ре форм ског уго во ра. Тре ба украт ко по ме ну-
ти по је ди нач не ста во ве не ких  др жа ва чла ни ца на ме ђу вла ди ној 
кон фе рен ци ји. Чак де сет др жа ва (Че шка, Фин ска, Не мач ка, Ма-
ђар ска, Лук сем бург, Пољ ска, Ир ска, Сло ве ни ја, Швед ска, Ве ли ка 
Бри та ни ја) има ло је по се бан ин те рес за про ме ну ста ту са По ве ље 
о људ ским пра ви ма. Пре ма Уго во ру о Уста ву, По ве ља је би ла ње-
гов са став ни део и сто га је оба ве зу ју ћа ње на при ме на. Све др жа ве, 
осим Ве ли ке Бри та ни је, зах те ва ле су да По ве ља има ма ње оба ве-
зу јућ ста тус јер су се бо ја ле ка кав ће би ти њен ути цај на осе тљи ва 
на ци о нал на пи та ња. Ве ли ка Бри та ни ја, пак, тра жи ла је из у зе ће из 
ове по ве ље. На кра ју кон фе рен ци је до го во ре но је да По ве ља не 
бу де са став ни део ре форм ског уго во ра и да са мим тим има не што 
сла би ји ста тус. Ве ли кој Бри та ни ји је до зво ље но да бу де из у зе та из 
5) Ma u ri zio Car bo ne, „FromParistoDublin:domesticpoliticsandthetreatyofLisbon“, Jo-

ur nal of Con tem po rary Euro pean Re se arch, Uni ver sity As so ci a tion for Con tem po rary Euro-
pean Stu di es, Lon don, Vol.5, No.1, 2009, p. 8.



стр:301318.

- 305 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

при ме не По ве ље о људ ским и ма њин ским пра ви ма и та ко оси гу ра 
сво је ин те ре се. Др жа ве су углав ном би ле са гла сне да не тре ба уво-
ди ти функ ци ју ми ни стра спољ них по сло ва јер је на зив те функ ци је 
у њи ма бу дио страх од пре тва ра ња ЕУ у др жа ву а тај спор је от кло-
њен про ме ном ње го вог на зи ва. Уме сто на зи ва ми ни стар спољ них 
по сло ва Ли са бон ски уго вор уво ди Ви со ког пред став ни ка Европ ске 
уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку.6) На кон фе рен-
ци ји је по ред по ме ну тих, би ло и спо ро ва око сма ње ња бро ја чла-
но ва Ко ми си је, уво ђе ња функ ци је пред сед ни ка Европ ског са ве та 
али је нај ви ше спо ро ва из би ло око на чи на од лу чи ва ња у Са ве ту 
ми ни ста ра.  

Ок то бра 2007. го ди не пред ста вљен је текст но вог уго во ра ко ји 
је ко нач но до го во рен на не фор мал ном са ми ту у Ли са бо ну где је и 
оба вље но пот пи си ва ње де цем бра 2007. го ди не и због то га на зван 
Ли са бон ски уго вор. Пун на зив овог уго во ра је сте Уго вор из Ли са-
бо на ко ји до пу њу је Уго вор о осни ва њу Европ ске уни је и Уго вор о 
функ ци о ни са њу ЕУ. 7) 

Ли са бон ски уго вор пред ста вља по след њу епи зо ду про це са 
кон сти ту ци о на ли за ци је Европ ске уни је ко ји је за по чео 2001. го-
ди не Де кла ра ци јом из Ла ке на. Је дан од кључ них спо ро ва при ли-
ком уса гла ша ва ња ре форм ског уго во ра био је став Пољ ске пре ма 
пред ло же ном мо де лу од лу чи ва ња у Са ве ту ми ни ста ра. Си стем од-
лу чи ва ња дво стру ком ве ћи ном (ве ћи на гла со ва др жа ва чла ни ца и 
ве ћи на ста нов ни штва) ни је од го ва рао Пољ ској. Пољ ска је пред ла-
га ла да се гла сач ка сна га др жа ва чла ни ца из ра чу на ва као ква драт ни 
ко рен бро ја ста нов ни ка (ова ме то да је у ли те ра ту ри по зна та као 
Пен роз ме то да8)). Иако ни је обез бе ди ла по др шку за свој пред лог, 
во ди ле су се оштре ди ску си је о то ме. 

Пољ ска је на кон ду гог убе ђи ва ња при ста ла на фор му лу дво-
стру ке ве ћи не при ли ком пот пи си ва ња Уго во ра о Уста ву. На кон 
ње го вог не у спе ха, а па ра лел но са ини ци ја ти вом за до но ше ње но-
вог уго во ра, Пољ ска је за тра жи ла пре и спи ти ва ње ова кве фор му ле 
дво стру ке ве ћи не. За ла га њем за при ме ну Пен роз ме то да ра чу на ња 
гла со ва, Пољ ска је тра жи ла по ве ћа ње гла сач ке сна ге у од но су на 
дру ге ве ли ке др жа ве. Не ки ауто ри твр де да раз лог то ме ле жи у то-
6) Tre aty of Lis bon, čl. 9e, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm
7) Tre aty of Lis bon , http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
8)  Li o nel Pen ro se, „TheelementarystatisticsofMajorityvoting“, Jo ur nal of Royal Sta ti sti cal 

So ci ety, Royal Sta ti sti cal So ci ety, Lon don,Vol.109, No. 1, 1946, p. 55.
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ме што је Пољ ска се бе ви де ла ви ше у ко а ли ци ја ма са ма лим др жа-
ва ма па је сто га тра жи ла да има гла сач ку сна гу ко ја је при бли жно 
јед на ка сна зи ве ли ких др жа ва. Ана ли зом ре ал ног ста ња при ли ком 
гла са ња до шло се до за кључ ка да то не од го ва ра са свим ре ал но-
сти. На и ме, нај че шћи парт не ри Пољ ске би ли су Не мач ка, Ита ли ја, 
Бел ги ја и Грч ка – две ве ли ке и две ма ле др жа ве.9)  Ана ли зи рај мо 
са да ко ли ко се раз ли ку је ис ход гла са ња при ме ном ме то да гла са ња 
пре ма Уго во ру о Уста ву и при ме ном Пен роз ме то да. То се чи ни 
упо ре ђи ва њем бро ја ко а ли ци ја ко је пре ма јед ном и дру гом ме то ду 
оства ру ју ква ли фи ко ва ну ве ћи ну. Ми ка Вид грен је из ра чу нао да 
је „раз ли ка ма ња од 10% што да ље им пли ци ра да при ме на Пен роз 
ме то да не би бит но про ме ни ла ис ход гла са ња“.10) И по ред то га што 
ни је при хва ћен пољ ски пред лог за из ра чу на ва ње гла сач ке сна ге, 
Пољ ској је учи ње но не ко ли ко усту па ка о че му ће би ти ре чи у да-
љем то ку ра да.

ИНСТИТУЦИОНАЛНЕНОВИНЕ
ЛИСАБОНСКОГУГОВОРА

Ли са бон ски уго вор у ве ли кој ме ри под се ћа на не у спе ли пред-
лог Уго во ра о Уста ву али по сто је су штин ске раз ли ке ка да је реч о 
сте пе ну кон сти ту ци о на ли за ци је.

Пр во, Ли са бон ски уго вор не ма ве ли ке кон сти ту тив не ам би ци-
је по пут Уго во ра о Уста ву. Он не за ме њу је све прет ход но до не те 
уго во ре већ их са мо до пу њу је. Та ко се Европ ска уни ја вра ћа до но-
ше њу уго во ра ре ви зи ја чи ме од у ста је од прет ход но по ста вље них 
ци ље ва да се прав ни оквир ЕУ учи ни ко хе рент ни јим и тран спа-
рент ни јим. Сто га Ли са бон ски уго вор, као и Уго во ри из Ам стер да-
ма и Ни це, са мо до да је аманд ма не на Уго вор о осни ва њу Европ ске 
за јед ни це и Уго вор о Европ ској уни ји.

Ре ви ди ра ни Уго вор о осни ва њу Европ ске уни је по де љен је на 
6 де ло ва од ко јих су два на сло ва пре у зе та из Уго во ра о Уста ву – 
гла ва II ко ја се од но си на де мо крат ске прин ци пе и гла ва III о ин сти-
ту ци ја ма, са по себ ним ак цен том на но ви си стем гла са ња у Са ве ту 
и уво ђе ње си сте ма дво стру ке ве ћи не. Оста ла че ти ри на сло ва пред-
ста вља ју из ме ње не на сло ве прет ход них вер зи ја уго во ра. 
9) Da niel Gross, Se ba stian Kur pas, Mi ka Wid gren, „WeightingvotesintheCouncil:Towarda

Warsawcompromise?“, CEPS Com men tary, 20 ju ne 2007, p.1.
10) Da niel Gross, Se ba stian Kur pas, Mi ka Wid gren, „WeightingvotesintheCouncil:Towarda

Warsawcompromise?“,  op. cit., p. 2.
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По ве ља о људ ским пра ви ма ни је у пот пу но сти ин кор по ри ра на 
у Ли са бон ски уго вор као што је то био слу чај у Уго во ру о Уста ву 
али ће она „има ти исту прав ну вред ност као и Уго во ри“.11) Та ко ђе, 
оно што се од но си на пр ву гла ву уго во ра је сте да не ма од ре да ба о 
сим бо ли ма ЕУ као ни де ла ко ји екс пли цит но по ми ње су пре ма ти ју 
европ ског пра ва над на ци о нал ним. Дру га гла ва се од но си на де мо-
крат ске прин ци пе. Је дан од но вих  прин ци па пред ста вља уво ђе ње 
прин ци па пар ти ци па тив не де мо кра ти је по ко ме бар ми ли он гра ђа-
на Европ ске уни је мо же за тра жи ти од Ко ми си је да за поч не од ре ђе-
ну ини ци ја ти ву.12)

Тре ћи део Ли са бон ског уго во ра по све ћен је ин сти ту ци ја ма и 
он је у ве ли кој ме ри са чу вао из глед из Уго во ра о Уста ву. Јед но од 
обра зло же ња за очу ва ње ин сти ту ци о нал ног ди зај на ка кав је пред-
ви део Уго вор о Уста ву ле жи у чи ње ни ци да „ни ка да ни је би ла глав-
на бри га гра ђа на ка ко ће из гле да ти Европ ска ко ми си ја или ко ли ко 
ће чла но ва и Европ ски пар ла мент“. 13)  

По ло жај и ути цај Европ ског са ве та зна чај но је оја чан. Не са мо 
да је Европ ски са вет ко нач но до био ста тус ин сти ту ци је уни је, већ 
је и до био и овла шће ња ко ја пре ва зи ла зе ово не ка да не фор мал но 
по ли тич ко те ло ко је је усме ра ва ло и да ва ло под сти цај раз во ју уни-
је. Европ ски са вет, на осно ву Ли са бон ског уго во ра, сти че пра во да 
до но си оба ве зу ју ћа ак та. То су ак та ко ја не ма ју за ко но дав ну сна гу 
али „оба ве зу ју у це ли ни  и не по сред но оног ко ме су упу ће не.“14) 
Ме ђу оба ве зу ју ћим ак ти ма ко је до но си Европ ски са вет, мо гу се 
из дво ји ти од лу ка о из бо ру пред сед ни ка Европ ског са ве та, Ви со-
ког пред став ни ка уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти-
ку, као и од лу ка о из бо ру пред сед ни ка Европ ске ко ми си је. По ред 
ових од лу ка о име но ва њи ма, Европ ски са вет до но си и од лу ке ко-
ји ма се ме ња број чла но ва оста лих ин сти ту ци ја по пут Ко ми си је 
или Европ ског пар ла мен та.15) Европ ски са вет до би ја ва жну уло гу 
у про це су де ли мич не ре ви зи је уго во ра, ка да се ње го вом јед но гла-
11)  Tre aty of Lis bon, čl. 6 st.1, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
12)  Tre aty of Lis bon,  čl. 8b st.4, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
13) Hervé Bri bo sia, „The main in sti tu ti o nal in no va ti ons of the Lis bon Tre aty“, У: TheLisbon

Treaty EUconstitutionalismwithouta constitutional treaty?, (ed.Ste fan Gril ler, Jac qu es 
Zil ler), Sprin ger Wi en New York, 2008., p.76.

14) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 
Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2009., str. 65.

15) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 
op. cit., str. 64.
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сном од лу ком по се бан за ко но дав ни по сту пак за ме њу је ре дов ним  
за ко но дав ним по ступ ком или се уме сто јед но гла сног од лу чи ва ња у 
Са ве ту уво ди од лу чи ва ње ква ли фи ко ва ном ве ћи ном.16)

Од ред бе о уво ђе њу функ ци је стал ног пред сед ни ка Европ ског 
са ве та иден тич не су од ред ба ма Уго во ра о Уста ву. Ман дат пред сед-
ни ка Европ ског са ве та тра ја ће две и по го ди не, са мо гућ но шћу ре-
и збо ра. За ни мљи во, ни је дан од чла но ва Европ ског са ве та не мо же 
би ти кан ди дат за пред сед ни ка по што је та функ ци ја не спо ји ва са 
би ло ко јом на ци о нал ном функ ци јом. Пред сед ник Европ ског са ве-
та има ће ви ше про то ко лар не функ ци је (пред се да ва ће сед ни ца ма 
Европ ског са ве та) али ће по све му су де ћи од ње го ве лич но сти за-
ви си ти хо ће ли има ти ма њи или ве ћи ути цај на де ша ва ња у Европ-
ској уни ји. Дру га но ва функ ци ја ко ју је Ли са бон ски уго вор пре у-
зео из Уго во ра о Уста ву је сте функ ци ја ми ни стра спољ них по сло ва 
ко јој се Ли са бо ном ме ња на зив у Ви со ки пред став ник Европ ске 
уни је за спољ не по сло ве и без бед но сну по ли ти ку. Ства ра њем ове 
функ ци је по ку ша ло се спа ја ње две ју са да шњих функ ци ја  - Ви со-
ког пред став ни ка за спољ ну по ли ти ку и без бед ност и Ко ме са ра за 
спољ не по сло ве. Уво ђе ње но ве функ ци је, тре ба ло је да пре ва зи ђе 
ду а ли зам ових две ју функ ци ја из бо ром јед не осо бе. Ме ђу тим, с об-
зи ром да је Ви со ки пред став ник ЕУ за спољ не по сло ве и без бед-
но сну по ли ти ку исто вре ме но члан Са ве та ( пред се да ва Са ве том за 
спољ не по сло ве) и   пот пред сед ник Европ ске ко ми си је, из гле да да 
по ме ну ти ду а ли зам ипак ни је пре ва зи ђен.

Са вет ми ни ста ра ЕУ на осно ву чла на 9 ц  Уго во ра о Европ-
ској уни ји има ће две фор ма ци је: Са вет оп штих по сло ва и Са вет 
за спољ не по сло ве.17)  Но ви на у ве зи са ра дом Са ве та је сте то што 
ће за раз ли ку од че стих при мед би го ди на ма упу ћи ва них Са ве ту на 
ра чун та јан стве но сти и не тран спа рент но сти у ра ду, од са да рад Са-
ве та би ти ја ван, у си ту а ци ја ма ка да усва ја за ко но дав не ак те.18)

Ка да је реч о пред сед ни ку Европ ске ко ми си је, ње га би ра 
Европ ски пар ла мент на пред лог Европ ског са ве та.19) Око Са ста-
ва Европ ске ко ми си је би ло је до ста кон тро вер зи на ме ђу вла ди ним 
кон фе рен ци ја ма ра ни јих го ди на. Ли са бон ски уго вор про пи су је да 
16) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 

op. cit., str. 65.
17) Tre aty of Lis bon,  čl. 9c st.6, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
18) Hervé Bri bo sia, The main in sti tu ti o nal in no va ti ons of the Lis bon Tre aty, , op.cit., p.87.
19) Tre aty of Lis bon,  čl. 9d st.7, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
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број чла но ва Ко ми си је од ок то бра 2014. го ди не из но си 2/3 др жа ва 
чла ни ца. Ово сма ње ње бро ја чла но ва Ко ми си је спро ве шће се по 
прин ци пу јед на ке ро та ци је што зна чи да у сва ком тре ћем ман да-
ту не ће би ти пред став ни ка Мал те и Лук сем бур га под јед на ко као 
Не мач ке и Фран цу ске. Да би се при ме нио прин цип јед на ке ро та-
ци је по треб но је да Европ ски са вет до но се јед но гла сну од лу ку о 
то ме. Ово да ље во ди за кључ ку да ве ли ке др жа ве не ће баш та ко 
ла ко гла са ти за при ме ну прин ци па ко ји ће њи хо ве др жа ве оста ви ти 
без пред став ни ка у Ко ми си ји у тре нут ку ка да бу де до шао ред на 
њи хо ву др жа ву. 

Европ ски пар ла мент се мо же сма тра ти нај ве ћим до бит ни ком 
ове ин сти ту ци о нал не ре фор ме. То је на ро чи то уоч љи во по пи та њу 
ја ча ња мо ћи у од но су на оста ле ин сти ту ци је. Пар ла мент по ста је 
ско ро рав но прав ни ле ги сла тор са Са ве том у окви ру ре дов ног за-
ко но дав ног по ступ ка. Овај по сту пак у мно го ме под се ћа на по сту-
пак са о длу чи ва ња по што Са вет и Пар ла мент за јед нич ки усва ја ју 
ди рек ти ве, ре гу ла ти ве и од лу ке.20) Ли са бон ским уго во ром уво ди 
се но ва бу џет ска про це ду ра у ко јој су Са вет и Пар ла мент за јед но 
усва ја ју це ло ку пан го ди шњи бу џет, по ред то га уки да се раз ли ка 
из ме ђу оба ве зних и нео ба ве зних тро шко ва. Уло га по ли тич ке кон-
тро ле Ко ми си је та ко ђе је по ве ћа на по што Европ ски пар ла мент не-
ће да ва ти са мо са гла сност на име пред ло же ног кан ди да та за ме сто 
пред сед ни ка Ко ми си је већ ће и гла са ти о кан ди да ту. Ка да се ра ди о 
са ста ву, Европ ски пар ла мент има ће мак си мал но 751 чла на, укљу-
чу ју ћи и пред сед ни ка Пар ла мен та. Уго вор пред ви ђа ми ни мал ни 
и мак си мал ни број по сла ни ка по др жа ви чла ни ци - ми ни мум 6 а 
мак си мум 96 ( до са да је би ло 5 и 99). Оно што Уго вор не пред ви ђа 
је сте ко ли ко ће сва ка др жа ва чла ни ца има ти пред став ни ка у Пар-
ла мен ту. Ту на сце ну сту па Европ ски са вет ко ји о то ме јед но гла сно 
од лу чу је на пред лог Европ ског пар ла мен та и пред сва ке из бо ре вр-
ши ће се ре ви зи ја ове од лу ке.

Суд прав де Европ ских за јед ни ца ме ња на зив у Суд прав де 
Европ ске уни је.21) У ње гов са став ула зе Суд прав де, Оп шти суд и 
Спе ци ја ли зо ва ни су до ви.22) По ред ове про ме не у на зи ву глав ног 
20) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 

str.63.
21) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 

str.69.
22) Tre aty of Lis bon, čl. 9f, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
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пра во суд ног ор га на уни је, јед на од из ме на ко ја се од но си на над ле-
жност пра во суд них ор га на је сте ши ра над ле жност у обла сти сло-
бо де, без бед но сти и прав де.

На слов 4 Уго во ра о Европ ској уни ји го во ри о по ја ча ној са рад-
њи оних др жа ва ко је же ле ду бље да се ин те гри шу у окви ру ЕУ. 
Та квих др жа ва тре ба да бу де ми ни мум 9. Пе ти на слов од но си се 
на спољ ну ак ци ју и у ње му се ка же да у обла сти за јед нич ке спољ-
не и без бед но сне по ли ти ке на ста вља ју да се при ме њу ју по себ на 
пра ви ла. 

Уго вор о функ ци о ни са њу Европ ске уни је за ме њу је Уго вор о 
фор ми ра њу Европ ске за јед ни це. Овим Уго во ром се ши ри при ме-
на ква ли фи ко ва не ве ћи не и са о длу чи ва ња и они по ста ју са став-
ни еле мен ти уоби ча је не за ко но дав не про це ду ре (чл. 251 Уго во ра о 
функ ци о ни са њу Европ ске уни је). Чак 40 слу ча је ва је пре ба че но из 
јед но гла сног у ква ли фи ко ва но од лу чи ва ње. Област ко ја је нај ви ше 
до так ну та овом из ме ном је сте пра во су ђе и уну тра шњи по сло ви а 
ре дов на за ко но дав на про це ду ра се уво ди и у обла сти енер ги је, ту-
ри зма, ци вил не за шти те, спор та, струк тур них фон до ва, ис тра жи ва-
ња све ми ра и за шти ти здра вља. 23)  

Као и у Уго во ру о Уста ву, не ста је сту бов ска струк ту ра уни је 
па та ко Ли са бон ски уго вор де фи ни ше ЕУ као је дин стве ни ен ти-
тет ко ји до би ја ста тус прав не лич но сти.24) Та ко ђе, Уго вор до но си и 
кла у зу лу мо гу ћег на пу шта ња уни је по ко јој др жа ва чла ни ца мо же 
на пу сти ти ЕУ, уко ли ко то на ја ви две го ди не уна пред.25) Ова кла у-
зу ла пред ста вља ме ха ни зам за шти те од ис хи тре них од лу ка не ких 
др жа ва у ко ји ма је нпр. у то ку из бор не кам па ње пар ти ја ко ја је до-
шла на власт обе ћа ла на пу шта ње ЕУ. Вре мен ско огра ни че ње да је 
мо гућ ност др жа ви да се пре до ми сли или ЕУ да се при пре ми за 
функ ци о ни са ње са јед ним чла ном ма ње. 

Мо дел гла са ња по Ли са бон ском уго во ру је у осно ви за др жао 
пред лог из Уго во ра о Уста ву, уз не ке зна чај не аманд ма не. Овај део 
ра да по све ћен је нај пре пред ста вља њу а за тим и ана ли зи пра ви ла 
гла са ња са освр том на ефи ка сност, јед на кост и одр жи вост пред ло-
же них ре ше ња. 
23) Ve sna Kne že vić-Pre dić, Zo ran Ra di vo je vić, „KakonastajeidelujepravoEvropskeunije“, 

str.67.
24) Tre aty of Lis bon, čl. 46a, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
25) Tre aty of Lis bon,   čl. 49a st. 3, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.



стр:301318.

- 311 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2010год.(XXII)IXvol=26

Мо гу се раз ли ко ва ти три пе ри о да у по гле ду при ме не мо де ла 
гла са ња у Са ве ту ми ни ста ра. Пр ви пе ри од до 1. но вем бра 2014. 
го ди не у ко ме ће ва жи ти пра ви ла тро стру ке ве ћи не из Ни це, дру ги 
- из ме ђу 2014. и 2017. го ди не у ко ме ће ва жи ти пра ви ла Ли са бон-
ског уго во ра, са мо гућ но шћу да др жа ве чла ни це тра же  при ме ну 
пра ви ла Уго во ра из Ни це у од ре ђе ним слу ча је ви ма и тре ћи пе ри од  
- на кон 2017. го ди не где ће ва жи ти у пот пу но сти пра ви ла ко ја до-
но си Ли са бон ски уго вор. Ли са бон ски уго вор  про пи су је да ће ква-
ли фи ко ва на ве ћи на на пред лог Ко ми си је од 1. но вем бра 2014. го-
ди не из но си ти нај ма ње 55% др жа ва чла ни ца, укљу чу ју ћи да гла са 
15 њих и 65% ста нов ни штва ЕУ, док бло ки ра ју ћа ма њи на из но си 
ми ни мум 4 др жа ве чла ни це.26) Члан 205 до дат но раз ра ђу је ово пра-
ви ло па се ка же да уко ли ко се не од лу чу је о пред ло гу Ко ми си је, он-
да је ква ли фи ко ва на ве ћи на 72% др жа ва чла ни ца што пред ста вља 
65% ста нов ни штва уни је. У слу ча ју да у гла са њу не уче ству ју све 
др жа ве чла ни це, ква ли фи ко ва на ве ћи на из но си 55% др жа ва чла ни-
ца ко је уче ству ју и 65% ста нов ни штва тих др жа ва. У тој си ту а ци ји 
бло ки ра ју ћа ма њи на из но си 35% по пу ла ци је ко ја уче ству је плус 
још јед на др жа ва чла ни ца.27) 

Но ви на ко ја је уне та на ин си сти ра ње Пољ ске на ла зи се у чла-
ну 4 Де кла ра ци је ко ји да је прав ну осно ву мо ди фи ко ва ном Ја њи на 
ком про ми су. Због овог чла на, са мит ко ји је одр жан ју на 2007. го-
ди не, за пао је у ћор со как по што се ве ли ки број др жа ва чла ни ца 
про ти вио уно ше њу овог чла на у Уго вор. Су шти на чла на се за сни ва 
на то ме да од ре ђе ни број др жа ва чла ни ца ко јих не ма до вољ но да 
би пред ста вља ли бло ки ра ју ћу ма њи ну, мо же за тра жи ти пре и спи-
ти ва ње од ре ђе не од лу ке. То је у ства ри мо ди фи ка ци ја спо ра зу ма 
из Ја њи не 1994. го ди не. Овај члан про пи су је да је за до дат но пре-
и спи ти ва ње од лу ке по треб но да гла са ¾ по пу ла ци је по треб не за 
бло ки ра ју ћу ма њи ну и ¾ др жа ва чла ни ца до 2017. го ди не а на кон 
то га 55% по пу ла ци је и 55% члан ства по треб них за бло ки ра ње од-
лу ке.28) Пе ри од ко ји је пред ви ђен за до би ја ње ши ре по др шке и пре-
и спи ти ва ње од лу ке ни је кон крет но до го во рен у овом уго во ру али 
се под ра зу ме ва да он не тре ба да бу де ду жи од 3 ме се ца, ко ли ко је 
26) Tre aty of Lis bon,   čl. 9c st.4, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
27) Tre aty of Lis bon,   čl. 205 st. 2, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
28) Dec la ra tion on Ar tic le 9c (4) of the Tre aty on Euro pean Union and Ar tic le 205(2) of the 

Tre aty on the Fun cti o ning of the Euro pean Union, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/
in dex_en.htm.
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ина че по треб но да се Са вет ми ни ста ра и Пар ла мент до го во ре око 
не ке од лу ке у по ступ ку са о длу чи ва ња (упр кос ин си сти ра њу Пољ-
ске да ће бло ки ра ти уго вор уко ли ко пе ри од за пре и спи ти ва ње не 
бу де про ду жен до две го ди не).29) Ка ко је Не мач ка као пред се да вју-
ћи у мо мен ту до го во ра ња уго во ра об ја сни ла, циљ овог чла на ни је 
пра во ве та ка ко на пр ви по глед из гле да већ до би ја ње ши ре по др-
шке за од ре ђе ни пред лог. 30)

Иако је си стем гла са ња на пра вљен као мо дел дво стру ке ве ћи-
не из го ре на ве де них пра ви ла мо же се за кљу чи ти да има ви ше од 
два кри те ри ју ма (ста нов ни штво, члан ство, бло ки ра ју ћа ма њи на) и 
да не де лу је та ко јед но став но ка ко се у пр ви мах чи ни ло. За да так 
ре фор ме си сте ма гла са ња био је да га по јед но ста ви али уме сто то-
га из гле да да су се др жа ве чла ни це, ипак, опре де ли ле да при мар ни 
циљ ре фор ме гла са ња бу де ус по ста вља ње рав но те же из ме ђу ве ли-
ких и ма лих др жа ва. Из ова ко по ста вље них кри те ри ју ма мо же се 
очи та ти до ми на ци ја јед ног од три кри те ри ју ма а то је кри те ри јум 
ста нов ни штва. Ка да је реч о кри те ри ју му за бло ки ра ју ћу ма њи ну, 
ра чу на њем је утвр ђе но да по сто ји са мо 10 ко а ли ци ја ко је би те о-
рет ски да бло ки ра ју од лу ку са ма ње од 4 др жа ве та ко да је зна чај 
тог пра ви ла у овом кон тек сту је ире ле ван тан.31)

Са ста но ви шта ефи ка сно сти, не по зна то је ка ква ће би ти ефи-
ка сност из ме ђу 2014. и 2017. го ди не а по себ но на кон 2017. При-
ме на пра ви ла Ни це и мо ди фи ко ва ног Ја њи на ком про ми са мо же 
до ве сти до успо ра ва ња про це са од лу чи ва ња а са мим тим и ма ње 
ефи ка сно сти, по себ но јер се не зна ко ли ки ће би ти пе ри од за до би-
ја ње ши ре по др шке. 

Ка да је реч о јед на ко сти, са мо на пр ви по глед се уки да пон-
де ра ци ја у сми слу да ви ше др жа ве не ма ју раз ли чит број гла со ва 
већ се оне тре ти ра ју јед на ко та ко што сва ка др жа ва има је дан глас. 
Оно што ни је та ко очи то је сте да за хва љу ју ћи до ми нант но по ста-
вље ном кри те ри ју му ста нов ни штва, број гла со ва ко је др жа ва има 
за ви си од ње ног уде ла у укуп ном ста нов ни штву ЕУ. У од но су на 
Уго вор из Ни це, Уго во ром из Ли са бо на упо ре ђу ју ћи под-пред ста-
вље ност и пред-пред ста вље ност др жа ва чла ни ца, до би ја ју 4 нај-
29) TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, Jo int Study - CEPS, EG-

MONT, EPC, 2007., p.63.
30)  Ibid.
31)  TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, op. cit., p.65.
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ве ће и 7 нај ма њих док сред ње др жа ве гу бе.32) Све зе мље ко је се на-
ла зе из ме ђу Шпа ни је и Ир ске су под пред ста вље не.

Др жа ва чла ни ца Пред/под пред ста вље-
ност на осно ву Ни це

Пред/под пред ста вље-
ност на осно ву Ли са бон-

ског уго во ра
Не мач ка -17.8 23.1
Фран цу ска -5.9 9.2
Ве ли ка Бри та ни ја -3.9 7.3
Ита ли ја -2.6 6.2
Шпа ни ја 7.5 -5.1
Пољ ска 15.2 -11.4
Ру му ни ја -12.2 -14.3
Хо лан ди ја -5.6 -17
Грч ка 5.8 -17.3
Пор ту га ли ја 8.7 -17.3
Бел ги ја 9 -17.2
Че шка 10.3 -17.1
Ма ђар ска 11.3 -17
Швед ска -1.5 -16.2
Аустри ја 3.1 -15.5
Бу гар ска 6.7 -14.8
Дан ска -10.2 -9.9
Сло вач ка -9.9 -9.8
Фин ска -8.7 -9.1
Ре пу бли ка Ир ска 1.9 -4.6
Ли тва ни ја 13.6 1.2
Ле то ни ја -20.9 14.9
Сло ве ни ја -15.5 20.6
Есто ни ја 3.3 40.3
Ки пар 37.4 78.6
Лук сем бург 76.1 124.7
Мал та 42.9 138.6

Та бе ла 1 : Јед на кост др жа ва чла ни ца на осно ву кри те ри ју ма ста-
нов ни штва

Из вор: TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, p.70.

Че сто се сма тра да је моћ бло ки ра ња од лу ке ве ћи ар гу мент за 
цењ ка ња ње не го гла сач ка сна га. Прет по став ка за моћ бло ки ра ња 
од лу ка ни је ба зи ра на на то ме да ли су не ке др жа ве ви ше скло не 
бло ки ра њу од оста лих већ се узи ма у об зир ко ли ко је ње на а при о-
ри моћ бло ки ра ња у од но су на по ста вље не кри те ри ју ме. Том при-
ли ком се ап стра ху ју скло но сти др жа ва чла ни ца, област ко јој при-
32) TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations,  op. cit., p.71.
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па да од лу ка. Та бе ла при ка зу је ко ли ка је моћ бло ки ра ња од лу ка на 
осно ву пра ви ла Уго во ра из Ли са бо на.  

Та бе ла 2: Моћ бло ки ра ња од лу ка
Из вор: TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, p.73.

На осно ву ове та бе ле мо же се за кљу чи ти да је нај ве ћа моћ бло-
ки ра ња код ве ли ких др жа ва а да од Пољ ске она опа да у сми слу да 
су др жа ве сред ње ве ли чи не по но во зна чај но на гу бит ку, ако се упо-
ре ди њи хо ва моћ  са ути ца јем ма лих др жа ва.33)

ЗAКЉУЧАК

Са мо фор мал но по сма тра но, Ли са бон ски уго вор је но ви до ку-
мент с об зи ром да, ка ко је по ка за но у прет ход ном де лу ра да, до но-
си не знат не из ме не у од но су на Уго вор о Уста ву. Ме ђу тим, на чин 
на ко ји је уса гла шен уго вор пот пу но је дру га чи ји од ра да Кон вен-
ци је. За раз ли ку од ства ра ња Уго во ра о Уста ву ка да је по сто јао ши-
рок кон сен зус из ме ђу ве ћи не ак те ра европ ске ин те гра ци је, мо же се 
ре ћи да је овај уго вор пре па ко ва ла ма ња гру па струч ња ка и ста ром 
па ко ва њу да ла но ви на зив.34) Има ју ћи не га тив них ис ку ста ва са 
ре фе рен ду ми ма, европ ски зва нич ни ци ко ји су би ли пр ви у 
ре ду да се овај уго вор усво ји, рас тр ча ли су се по европ ским 
пре сто ни ца ма ка ко би убе ди ли по је ди не др жа ве да уго вор ра-
ти фи ку ју у пар ла мен ти ма а не на ре фе рен ду ми ма. „Са Дан-
ском су вр ше ни чак и фор мал ни пре го во ри да од у ста не од 
ре фе рен ду ма“.35) 
33) TheTreatyofLisbon:Implementingtheinstitutionalinnovations, op. cit., p.73.
34) Mi ro slav Pro ko pi je vic, „Evropskaunijauvod“, str. 653.
35)  Ibid.
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По ме ну то је да Ли са бон ски уго вор у ве ли кој ме ри под се ћа на 
Уго вор о Уста ву и по ка за не су исто вет но сти. Са да ће мо се  фо ку си-
ра ти на оно што се пр ви пут по ми ње у Ли са бон ском уго во ру. Уло га 
на ци о нал них пар ла ме на та у европ ским ин те гра ци ја ма ни је у фор-
мал ном сми слу раз ма тра на до са да, ма да је че сто у не фор мал ним 
де ба та ма ис ти ца но да би и на ци о нал не пар ла мен те тре ба ло укљу-
чи ти ка ко би се ма кар не знат но сма њио де мо крат ски де фи цит. На-
ци о нал ни пар ла мен ти сти чу на осно ву чла на 8ц не ко ли ко функ ци-
ја (до би ја ју на цр те до ку ме на та уни је, кон тро ли шу при ме ну на че ла 
суб си ди јар но сти, до би ја ју оба ве ште ња о под но ше њу кан ди да ту ра 
за члан ство у ЕУ, уче ству ју у ре ви зи ја ма уго во ра).36) Ка да се ма-
ло бо ље по гле да ју ове функ ци је, ла ко је за кљу чи ти да на ци о нал ни 
пар ла мен ти не ће мо ћи зна чај но да ути чу на де ша ва ња у уни ји већ 
ће они би ти са мо оба ве шта ва ни.

Ток ра ти фи ка ци је Ли са бон ског уго во ра био је уна пред до го-
во рен а са мо јед на др жа ва чла ни ца је из устав них раз ло га мо ра ла 
да одр жи ре фе рен дум – Ре пу бли ка Ир ска. Ре фе рен дум је одр жан 
ју на 2008. го ди не и ир ски би ра чи су од ба ци ли Ли са бон ски уго вор 
са 53.4%  гла со ва про тив. Европ ска уни ја по но во је до шла у си ту а-
ци ју да јед на др жа ва чла ни ца бло ки ра усва ја ње уго во ра. Би ро кра те 
ко је су кре и ра ле овај уго вор ни су мо гле да до зво ле да и он про-
пад не па се за то кре ну ло у ло би ра ње и убе ђи ва ње Ир ске да одр жи 
дру ги ре фе рен дум на кон из ве сног вре ме на. При ти сак на Ир ску је 
био ве ли ки и ње ни зва нич ни ци су при ста ли на по но вље ни ре фе-
рен дум. Дру ги ре фе рен дум по твр дио је Ли са бон ски уго вор и та ко 
је оста ло са мо да се са че ка ми шље ње че шког устав ног су да па да се 
от кло ни и по след ња пре пре ка сту па њу на сна гу Ли са бон ског уго-
во ра. Ир ска је при хва ти ла спо ра зум по што јој је обе ћа но из у зе ће из 
По ве ље о људ ским пра ви ма, као и Бри та ни ји и Пољ ској. На кон ра-
ти фи ка ци је уго во ра у Че шкој 3. но вем бра 2009. го ди не, Ли са бон-
ски уго вор је зва нич но сту пио на сна гу 1. де цем бра 2009. го ди не. 

По што је Уго вор на мет нут од о зго чи ни се да ће упра во 
тај не до ста так ле ги ти ми те та би ти узрок по тен ци јал ног не за-
до вољ ства гра ђа на ЕУ. Гра ђа ни ни су има ли при ли ку да из-
ра зе сво је ми шље ње о овом Уго во ру па упра во због то га не-
ки ауто ри при ме ћу ју да је Ли са бон ски уго вор као тем пи ра на 
бом ба за ко ју се не зна ка да ће екс пло ди ра ти. На кра ју, тре ба 
по ме ну ти по зи ти ван ути цај Ли са бон ског уго во ра у сми слу да љег 
36)  Тreaty of Lis bon, čl.8c, http://euro pa.eu/lis bon_tre aty/full_text/in dex_en.htm.
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ши ре ња ЕУ по што њен но ви ин сти ту ци о нал ни из глед омо гу ћа ва 
не сме та но ши ре ње ЕУ. 

JelenaTodorovic
INSTITUTIONALINNOVATIONSINTHEEUROPEANUNION
FOLLOWINGTHEADOPTIONOFTHELISBONTREATY

Summary
Thesubjectofthispaperistheinstitutionalfeaturesofthe
EuropeanUnion after the entry into force of the Treaty
ofLisbon.Theauthorpresentsthechangesrelatedtothe
EuropeanParliament,Commission,CouncilofMinisters,
theEuropeanCouncilandtheCourtofJustice.Theaim
of this paper is to describe and explain changes in the
Union’sinstitutionalsystemthatbringstheLisbonTreaty.
Using content analysis, togetherwith comparative  de
scriptivemethod, the author tries to answer the several
questions.Thefirstquestionthatarisesishowtheinstitu
tionalstructureoftheEULisbonTreatydiffersfromthose
intheConstitutionalTreaty.Inaddition,itshouldanswer
thequestionaboutthedifficultiesthatexistedduringthe
discussionsoftheLisbonTreaty.Finally,bearinginmind
the institutional innovations discussed in this paper, we
should answer the question that logically follows about
thefutureofthisTreaty.
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Resume
TreatyofLisbon,whichprovidesremodelingoftheEuro
peaninstitutionscameintoforceon1December2009,af
tertwoyearsofsigningandthenumerousdifficultiesthat
haveaccompanied theprocessof its ratification.Lisbon
Treaty is largelyassumed institutionalsolutions thatha
vebeenenshrinedintheTreatyestablishingConstitution
forEuropeandthusprovidepotentialenlargementofthe
UnionbeacausethepreviousTreaty(TreatyofNice)pre
dicted functioning of theЕUwith 27member states, as
alreadyestablishedinJanuary2007.
The biggestwinners in the last revision of the founding
treatiesareEuropeanParliamentandEuropeanCouncil
EuropeanParliamentbecauseitincreaseditsroleinthe
legislative processwhile theEuropeanCouncil received
asignificantpowersince,amongotherthings,canmake
bindingdocumentsbutwe shouldnotneglect its role in
simplifiedrevisionprocedure.
Theaimof thecreatorsof theLisbonTreaty in termsof
institutionalreformwastosimplifydecisionmakingpro
cessandmodernizeinstitutions.Bearinginmindthenew
wayofdecisionmaking in theCouncilofMinisters (the
elimination of weighting and the introduction of double
majority),itseemsthatitisnotthecase.Inaddition,there
isagreatnumberofrestrictionswhichareattachedinthe
formofdeclarationsandprotocols.Attheend,themanner
inwhichtheTreatywasagreed,withoutbroadersupport
of citizens, suggests thatLisbonwill not long remain in
force.
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