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ЗАЧИТАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА В СЪЮЗА

Дълго време правното основание за основните права на равнище ЕС се съдържаше
главно в позоваването, направено в Договорите, на Европейската конвенция за защита
на правата на човека и основните свободи. За един значителен период от време
съдебната практика на Съда на ЕС също оказва голям принос за зачитането на правата
на човека в рамките на ЕС. След влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата
на основните права на Европейския съюз, която придобива задължителна правна сила,
разширява това правно основание.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Закрилата на основните права е едно от достиженията на правото на ЕС. Дълго време
европейските договори не съдържаха писмен списък на тези права. Те се ограничаваха
до позоваване на Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните
свободи (ЕКПЧ). Договорите се позоваваха също и на основните права, както произтичат
от общите конституционни традиции на държавите членки, в качеството им на общи
принципи на общностното право. Същевременно Съдът на Европейския съюз допринесе
значително със своята съдебна практика за развитието и спазването на основните права.
С приемането на Договора от Лисабон в края на 2009 г. ситуацията значително се промени,
тъй като ЕС има Харта на основните права, която вече е със задължителна правна сила.
В член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се посочва, че „Съюзът се основава
на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията,
равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително
правата на лицата, които принадлежат към малцинства“.
Член 6 от ДЕС предвижда, че:
„Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните
права на Европейския съюз от 12 декември 2007 г., която има същата правна сила като
Договорите.“
„Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за защита на правата на човека
и основните свободи.“
„Основните права, както са гарантирани от Европейската конвенция за защита на правата
на човека и основните свободи и както произтичат от общите конституционни традиции
на държавите членки, са част от правото на Съюза в качеството им на общи принципи.“
Член 7 от ДЕС възприема една разпоредба от по-ранния Договор от Ница, която
създава едновременно механизъм за превенция, когато е налице „очевиден риск от тежко
нарушение“ от държава членка на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, и механизъм
за санкции в случай на „тежко и продължаващо нарушение“ от страна на държава членка
на същите тези ценности. Европейският парламент разполага едновременно с право на
инициатива, което означава, че той може да задейства прилагането на първия механизъм,
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и с право на демократичен контрол, тъй като трябва да даде одобрението си за прилагането
на тези механизми.
Разпоредбите относно външните действия на Съюза (член 21 от ДЕС) също се позовават
на правата на човека и основните свободи. Член 67 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС) посочва, че „Съюзът представлява пространство на свобода,
сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни системи
и традиции на държавите членки“.
Конкретни разпоредби от Договора също утвърждават определени права. Такъв е именно
случаят с член 8 от ДФЕС относно равенството между половете и член 10 относно борбата
с всички форми на дискриминация.
Член 15 от ДФЕС, който повтаря една разпоредба от по-ранния Договор от Ница,
предоставя на всяко физическо или юридическо лице в държава членка право на достъп
до документите на институциите, органите и агенциите на Съюза. Член 16 от ДФЕС
утвърждава правото на защита на личните данни.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Съдебна практика на Съда на Европейския съюз
Съдът на Европейския съюз отдавна подчерта необходимостта от спазване на основните
права на всеки човек. Неговата значителна съдебна практика определя норми на защита,
като се основава на широк охват от правни източници: разпоредбите на Договорите,
включително на Хартата на основните права на ЕС; международните конвенции, на които
се позовават Договорите — такъв е по-специално случаят с ЕКПЧ, както и с Женевската
конвенция от 1951 г. за статута на бежанците; основните права, както произтичат от
общите конституционни традиции на държавите членки; и международните правни
инструменти, по които държавите членки са страни, както и тези, по които е страна ЕС.
Съдът на ЕС проверява съвместимостта с основните права както на законодателството
на ЕС, така и на мерките, предприети на национално равнище от държавите членки за
прилагането или спазването на правото на ЕС.
Практиката на Съда на Европейския съюз претърпя съществено развитие в рамките на
преюдициалните заключения (член 267 от ДФЕС).
Б. Хартата на основните права на Европейския съюз
Хартата (1.1.6) беше прогласена от Комисията, Съвета и Парламента на 7 декември 2000 г.
по време на Европейския съвет в Ница и впоследствие потвърдена и изменена през 2007 г.
Считано от декември 2009 г., тя е правно обвързваща и в съответствие с член 6 от ДЕС
има същата юридическа сила като Договорите.
Предвидените от нея права не са новост: Хартата се основава на „установеното право“,
т.е. тя обединява в един документ вече признатите от Договорите на ЕС основни
права, конституционните принципи, общи за държавите членки, ЕКПЧ и социалните
харти на ЕС и на Съвета на Европа. При все това текстът отделя особено място
на проблемите във връзка с настоящото и бъдещото развитие на информационните
технологии и на генното инженерство, като утвърждава права като защита на личните
данни или права, свързани с биоетиката. Текстът отговаря и на съвременните изисквания
за прозрачност и безпристрастност във функционирането на администрацията на Съюза,
като потвърждава правото на добра администрация и на достъп до административни

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_1.1.6.pdf
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документи, заимствайки ключови елементи от съдебната практика на Съда на ЕС в тази
област.
Хартата обединява в един текст всички права на личността. По този начин тя прилага
принципа за неделимост на основните права. Хартата слага край на наблюдаваното
досега в европейските и в международните текстове разграничаване между граждански и
политически права, от една страна, и икономически и социални права, от друга, и групира
всички права около няколко основни принципа: човешко достойнство, основни свободи,
равенство, солидарност, граждански права и правосъдие.
Хартата има за цел единствено да защити основните права на личността в контекста
на действия, предприемани от институциите на ЕС или от държавите членки при
прилагането на Договорите на ЕС. С протокол се въвеждат дерогации за Обединеното
кралство и Полша, чието приложно поле, обаче, е неясно.
В. Присъединяване на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на
човека и основните свободи (ЕКПЧ)
Тази конвенция, приета от Съвета на Европа през 1950 г. и допълнена чрез редица
протоколи, представлява текст от съществено значение в областта на основните права.
Тя е разделена на две части: първата част се отнася до правата и свободите и съдържа
17 члена, а втората част описва условията и реда на функциониране и правомощията на
Европейския съд по правата на човека, чието седалище е в Страсбург. Съдът установи
значителна съдебна практика, която пояснява различните права, включени в ЕКПЧ. Сред
тях са правото на живот (член 2), забраната на изтезанията (член 3), както и забраната на
робството и на принудителния труд (член 4).
ЕС като такъв не е страна по ЕКПЧ. Всички негови държави членки, обаче, са страни
по конвенцията. Член 6, параграф 2 от ДЕС изисква ЕС да се присъедини към ЕКПЧ,
което би означавало, че по отношение на спазването на основните права ЕС ще подлежи,
както в момента държавите членки, на контрол от страна на външна за него юрисдикция,
специализирана в областта на защитата на основните права, а именно на Европейския съд
по правата на човека. След присъединяването европейските граждани, както и гражданите
на трети държави, намиращи се на територията на Съюза, ще могат да оспорват направо
пред Съда, въз основа на разпоредбите на ЕКПЧ, правните актове, приети от Съюза, при
същите условия като правните актове на неговите държави членки.
Понастоящем са в ход преговори за присъединяване между ЕС и Съвета на Европа. През
юли 2013 г. Комисията отправи искане до Съда на ЕС да се произнесе по съвместимостта
на проекта на споразумението за присъединяване с Договорите. На 18 декември 2014 г.
Съдът заключи, че проектоспоразумението за присъединяването на ЕС към ЕКПЧ не е
съвместимо с правото на ЕС (становище 2/13).
Г. Агенция на ЕС за основните права
Агенцията замести Европейския център за мониторинг на расизма и ксенофобията,
създаден през 1977 г. Основната му цел беше да предоставя на ЕС и неговите
държави членки обективна, надеждна и сравнима на европейско равнище информация за
проявите на расизъм, ксенофобия и антисемитизъм, за да подпомогне предприемането
на подходящи мерки и определянето подходящи политики. Агенцията беше създадена с
регламент на Съвета от февруари 2007 г.[1] Тя функционира от март 2007 г. Седалището
ѝ е във Виена. Нейната цел е да предоставя на институциите на ЕС и на държавите
членки съдействие и експертни съвети в областта на основните права. Агенцията

[1]Регламент (ЕО) № 168/2007 от 15 февруари 2007 г., ОВ L 53, 22.2.2007 г.
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няма правомощия да разглежда отделни жалби или да взема решения в областта на
правната уредба, нито да наблюдава състоянието на основните права в държавите членки
в съответствие с член 7 от ДЕС. Многогодишна рамка, обхващаща период от пет
години, определя областите, към които трябва да бъдат насочени нейните действия.
Нейните задачи включват по-специално събиране, анализ, разпространение и оценка
на подходяща информация и данни, извършване на научни изследвания и наблюдения,
подготвителни проучвания и проучвания за осъществимост, публикуване на годишен
доклад за основните права, както и на тематични доклади.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

А. Общ подход
Парламентът винаги е отдавал голямо значение на зачитането на основните права в
Съюза. От 1993 г. всяка година Парламентът провежда разисквания и приема резолюция
по тази тема въз основа на доклад на комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи. Освен това той е приел и редица резолюции по конкретни въпроси
относно защитата на основните права в държавите членки.
Б. Конкретни действия
Въпросът за кодификацията на основните права в документ със задължителна правна сила
е представлявал особен интерес за Парламента. Парламентът е инициатор на принципна
декларация относно определянето на основните права, приета от трите политически
институции на ЕС (Комисия, Съвет и Парламент) на 5 април 1977 г. и разширена през
1989 г. През 1994 г. Парламентът състави списък на гарантираните от Съюза основни
права. Парламентът придаде важно значение на съставянето на Хартата, като я превърна
в „един от приоритетите си от конституционен характер“ и посочи своите изисквания,
по-конкретно документът:
— да притежава задължителна правна сила в своята цялост чрез включването му

в Договора за Европейския съюз („Харта, представляваща само декларация без
задължителна правна сила, която се ограничава да изброи съществуващите права, би
разочаровала основателните очаквания на гражданите“); поради това Парламентът
поиска включването ѝ в Договора от Ница, както и включването ѝ в новия Договор
за създаване на Конституция за Европа;

— да признава неделимостта на основните права, като се разшири приложното поле на
Хартата спрямо всички институции и всички органи на ЕС, както и спрямо всичките
му политики, включително политиките, отнасящи се до втория и третия стълб в
рамките на правомощията и функциите, които са му възложени от Договорите.

Накрая, Парламентът редовно е призовавал за присъединяването на ЕС към ЕКПЧ,
подчертавайки, че това присъединяване по никакъв начин няма да се припокрива с ролята
на задължителната вече Харта. Освен това Парламентът няколкократно е отправял искане
за създаването на Агенцията за основните права.
В две резолюции от 2014 г. Парламентът призова и за създаването на „механизъм от
Копенхаген“ — инструмент, който по-ефикасно да гарантира, че държавите членки
действително спазват основните ценности на Съюза и изискванията за зачитане на
демокрацията и принципите на правовата държава. На 25 октомври 2016 г. Парламентът
прие резолюция, съдържаща препоръки към Комисията относно създаването на
механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и за основните
права.
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