
Европски савет

Састав и начин одлучивања

Састав: шефови држава или влада + председник Европске комисије 
(од 1993)

28 чланова + председник ЕК + председник ЕС (од 1. дец. 2009)

Састанцима присусутвују још министри спољних 
послова и подпредседник Комисије

Од Уговора из Лисабона (1. дец. 2009), састанцима присуствује и 
Високи представник за спољну и безбедносну политику

Начин одлучивања: консензус, осим ако не 
делује као Савет на нивоу шефова држава

или влада



Уговорне одредбе о саставу и овлашћењима ЕС

Чл. 15 УоЕУ

 Европски савет даје неопходан подстицај за развој Уније 
и утврђује опште политичке смернице.
 Европски савет чине шефови држава или влада држава 
чланица као и његов председник и председник Комисије.
 Високи представник Уније за спољну политику и  Високи представник Уније за спољну политику и 
безбедност учествује у његовом раду. 
 Европски савет се састаје два пута у једном полугодишту 
на захтев његовог председника. 
 Европски савет подноси Европском парламенту извештај 
након сваког састанка, као и писмени годишњи извештај о 
оствареном напретку Уније.



Председник ЕС (Уговор из Лисабона)

• - Бира га Европски савет квалификованом већином на 
период од две и по године са могућношћу још једног 
избора

• - Председава и руководи радом ЕС

• - Осигурава континуитет рада ЕС• - Осигурава континуитет рада ЕС

• - Утиче на постизање консензуса унутар ЕС

• - Подноси извештај Европском парламенту после 
сваког састанка ЕС

• - Представља Унију на спољном плану



У области економске и монетарне 
политике

• Отворени метод координације

• - У области макроекономских политика, које нису 
пренете на ниво ЕУ; пореска политика, јавни дуг и 
буџетски дефецити, запошљавање, социјална и буџетски дефецити, запошљавање, социјална и 
пензијска политика, образовање, култура...

• - Разматра нацрт општих смерница који му Савет –
одлуком квалификоване већине, а на предлог Комисије 
- подноси на разматрање

• - ЕС доноси закључке на основу којих Савет утврђује 
препоруке о смерницама економских политика држава 
чланива и Заједнице (чл. 99 УоФЕУ)



У области заједничке спољне и 
безбедносне политике

• - Дефинише принципе и опште смернице

• - Доноси заједничке стратегије (од 
Амстердама, 1997-9)Амстердама, 1997-9)

• - Савет доноси одлуке за утврђивање и 
спровођење ЗСБП на основу смерница 
Европског савета (чл. 13. УоЕУ)



Додатне надлежности

- Утврђује постојање тешких повреда основних права у 
ДЧ

- Предлаже кандидата за председника Комисије водећи 
рачуна о резултатима избора за Европски парламентрачуна о резултатима избора за Европски парламент

По Уговору из Лисабона

- Доноси правила о саставу и деловању институција 

- Може да мења Уговором прописан законодавни 
поступак

- Може да мења начин одлучивања Савета министара


