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Изменение  3 

Елисавет Воземберг, Барбара Матера, Милан Звер, Моника Холмайер 

от името на групата PPE 
 
Доклад A8-0230/2015 

Лаура Ферара 

Положението с основните права в Европейския съюз (2013-2014 г.) 
2014/2254(INI) 

Предложение за резолюция (член 170, параграф 4 от Правилника за дейността), с 

цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A8–0230/2015 

Резолюция на Европейския парламент относно положението с основните права в 

Европейския съюз (2013 – 2014 г.) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид преамбюла на Договора за Европейския съюз („Договор за ЕС“) 
и съответните членове от него, 

– като взе предвид, наред с другото, член 2, член 3, параграф 3, второ тире и 
членове 6, 7 и 9 от Договора за ЕС, 

– като взе предвид член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), и по-специално параграф 7 от него, 

– като взе предвид Хартата за основните права на Европейския съюз от 7 декември 
2000 г. („Хартата“), прогласена на 12 декември 2007 г. в Страсбург и влязла в сила 
с Договора от Лисабон през декември 2009 г., 

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, приета от Общото 
събрание на ООН през 1948 г., 

– като взе предвид договорите на ООН за защита на правата на човека и основните 
свободи, както и съдебната практика на органите на ООН по договорите, 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета 
в Ню Йорк на 13 декември 2006 г. и ратифицирана от ЕС на 23 декември 2010 г., 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето, приета в Ню Йорк на 
20 ноември 1989 г., 

– като взе предвид следните общи коментари на Комитета по правата на детето на 
ООН: № 7 (2005 г.) относно прилагането на правата на детето в ранна детска 
възраст, № 9 (2006 г.) относно правата на децата с увреждания, № 10 (2007 г.) 
относно правата на децата при правосъдие спрямо ненавършили пълнолетие лица, 
№ 12 (2009 г.) относно правото на детето на изслушване, № 13 (2011 г.) относно 
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правото на детето на свобода от всички форми на насилие, № 14 (2013 г.) относно 
най-добрия интерес на детето като първостепенно съображение, 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените от 1979 г. и програмата за действие от 
Пекин, своята резолюция от 25 февруари 2014 г., съдържаща препоръки към 
Комисията относно борбата с насилието над жени1, своята резолюция от 
6 февруари 2014 г. относно съобщението на Комисията, озаглавено „Мерки за 
премахването на гениталното осакатяване на жени“2, и заключенията на Съвета от 
5 юни 2014 г., озаглавени „Предотвратяване и борба с всички форми на насилие 
срещу жени и момичета, включително гениталното осакатяване на жени“, 

– като взе предвид Конвенцията за защита на правата на човека и основните 
свободи (ЕКПЧ), съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, 
конвенциите, препоръките, резолюциите и докладите на Парламентарната 
асамблея, Комитета на министрите, комисаря за правата на човека и 
Венецианската комисия на Съвета на Европа, 

– като взе предвид стратегическите насоки за установяване на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие, приети от Европейския съвет на 27 юни 2014 г., 

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 
насилието срещу жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), 

– като взе предвид Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 г. относно 
прилагане на принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или 
етническия произход3, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно ефективни 
мерки за интегриране на ромите в държавите членки4, 

– като взе предвид пакета от директиви относно правото на процедурна защита в 
ЕС5, 

– като взе предвид Рамково решение 2008/913/ПВР на Съвета от 28 ноември 2008 г. 
относно борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия 
посредством наказателното право6, 

– като взе предвид Директива 2011/36/EС на Европейския парламент и на Съвета от 
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и 
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2014)0126. 
2 Приети текстове, P7_TA(2014)0105. 
3 ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22. 
4 OВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 1. 
5 Директива 2010/64/ЕС от 20 октомври 2010 г., Директива 2012/13/ЕС от 22 май 2012 г., Директива 
2013/48/ЕС от 22 октомври 2013 г. 
6 OВ L 328, 6.12.2008 г., стр. 55. 
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Съвета1, 

– като взе предвид решенията и съдебната практика на Съда на Европейския съюз 
(Съд на ЕС) и съдебната практика на националните конституционни съдилища, 
които се позовават на Хартата при тълкуването на националното законодателство, 

– като взе предвид политическите насоки за новата Европейска комисия, 
представени от председателя на Комисията, г-н Жан-Клод Юнкер, пред 
Парламента на 15 юли 2014 г., 

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите2 и предложението за директива на Съвета за прилагане на принципа 
на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация (COM(2008)0426), 

– като взе предвид стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора за периода 
2012 – 2016 г. (СОМ(2012)0286), и по-специално разпоредбите относно 
финансирането на разработването на насоки относно системите за защита на 
децата и обмена на най-добри практики, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2013 г. относно напредъка при 
прилагането на националните стратегии за интеграция на ромското население3, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 септември 2013 г. относно положението 
на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС4, 

– като взе предвид своите резолюции относно основните права и правата на човека, 
защитата на малцинствата и антидискриминационните политики, 

– като взе предвид изслушването на г-н Франс Тимерманс пред Парламента на 
7 октомври 2014 г., както и явяването му на заседанието от 11 февруари 2015 г., 

– като взе предвид изслушването на Димитрис Аврамопулос пред Парламента на 
30 септември 2014 г., 

– като взе предвид член 52 от своя правилник, 

А. като има предвид, че зачитането и насърчаването на правата на човека, основните 
свободи, демокрацията и ценностите и принципите, заложени в Договорите за ЕС 
и в международните инструменти за правата на човека (Всеобщата декларация за 
правата на човека, ЕКПЧ, Международния пакт за граждански и политически 
права, Международния пакт за икономически, социални и културни права и др.), 
са задължения на Съюза и на държавите членки и следва да бъдат основен 

                                                 
1 OВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1. 
2 OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 26. 
3 Приети текстове, P7_TA(2013)0594. 
4 Приети текстове, P7_TA(2013)0387. 
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елемент на европейската интеграция; 

Б. като има предвид, че съгласно член 2 от Договора за ЕС се основава на зачитането 
на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на 
правовата държава и правата на човека, включително правата на хората, 
принадлежащи към малцинства – ценности, общи за държавите членки, които 
следва да бъдат утвърждавани от ЕС, както и от всяка отделна държава членка, 
във всички техни политики – както вътрешни, така и външни; като има предвид, 
че по силата на член 17 от Договора за ЕС Комисията трябва да гарантира 
прилагането на Договорите; 

В. като има предвид, че съгласно член 6 от Договора за ЕС носи отговорност за 
подкрепата и зачитането на основните права във всички действия, които 
предприема, независимо от правомощията си в съответната област; като има 
предвид, че и държавите членки се насърчават да действат по същия начин; 

Г. като има предвид, че с влизането в сила на Договора от Лисабон Хартата на 
основните права на Европейския съюз беше напълно интегрирана в Договорите и 
че следователно понастоящем тя е правно обвързваща за институциите, агенциите 
и другите органи на ЕС, както и за държавите членки, при прилагането на 
законодателството на ЕС; като има предвид, че трябва да се развие истинска 
култура по отношение на основните права, която трябва да се насърчава и укрепва 
както в институциите на ЕС, така и в държавите членки, по-специално при 
прилагането на правото на ЕС в национален мащаб и в рамките на отношенията с 
трети държави; 

Д. като има предвид, че в членове 2 и 3 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз се признават правото на живот и правото на неприкосновеност 
на личността; 

Е. като има предвид, че ЕС действа въз основа на презумпцията и взаимното 
доверие, че държавите членки на ЕС спазват демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права, както са заложени в ЕКПЧ и в Хартата на 
основните права, особено във връзка с изграждането на пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие и с принципа на взаимното признаване; 

Ж. като има предвид, че корупцията причинява социални вреди и води до нарушения 
на правата на човека; като има предвид, че наличието на ефективна, независима и 
безпристрастна съдебна система е от основно значение за гарантиране на 
принципите на правовата държава и на защитата на основните права и 
гражданските свободи в Европа; 

З. като има предвид, че в член 4 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
се забраняват всички форми на нечовешко или унизително отношение; 

И. като има предвид, че децата съставляват една трета от населението на света и една 
пета от населението на ЕС; като има предвид, че правата на детето са част от 
правата на човека, които ЕС и неговите държави членки са длъжни да зачитат и 
насърчават; като има предвид, че положението на децата в Европа и по света 
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далеч не е удовлетворително и че тези уязвими граждани все още се сблъскват с 
многобройни ограничения или нарушения на техните права; 

Й. като има предвид, че създаването на пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие съгласно посоченото в дял V от ДФЕС изисква пълно зачитане на 
основните права от страна на ЕС и на всяка държава членка; 

К. като има предвид, че принципите на правовата държава са гръбнакът на 
европейската либерална демокрация и са сред основополагащите принципи на 
ЕС, произтичащи от общите конституционни традиции на всички държави 
членки; 

Л. като има предвид, че хиляди хора загиват в Средиземно море по безпрецедентен 
начин, налагайки на ЕС огромна отговорност да предприеме действия за 
спасяване на живота на хора, за спиране на трафикантите на хора и за 
подпомагане и защита на търсещите убежище и на бежанците; 

М. като има предвид, че правото на убежище е гарантирано съгласно Конвенцията за 
статута на бежанците (Женевска конвенция) от 1951 г. и в протокола от 31 януари 
1967 г.; 

Н. като има предвид, че проявите на краен национализъм, расизъм, ксенофобия и 
нетолерантност все още не са изчезнали от нашите общества; като има предвид, 
че напротив, те изглежда са в подем в много държави членки; 

О. като има предвид, че правото на петиции установи здрава връзка между 
гражданите на ЕС и Европейския парламент; като има предвид, че Европейската 
гражданска инициатива въведе нова пряка връзка между гражданите на ЕС и 
институциите на ЕС и че тя може да усили развитието на основните и 
гражданските права; 

П. като има предвид, че близо 80 милиона европейски граждани са с увреждания; 
като има предвид, че помощта и подпомагането за приобщаването на хората с 
увреждания са все още недостатъчни; като има предвид, че ЕС като страна по 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания има задължението да 
насърчава, защитава и спазва правата на хората с увреждания, както са залегнали 
в Конвенцията; 

Р. като има предвид, че жените и момичетата са основните жертви на насилието, 
основаващо се на пола; като има предвид, че стотици хиляди жени, които живеят 
в Европа, са били подложени на генитално осакатяване, а хиляди момичета са 
изложени на риск; 

С. като има предвид, че трафикът и сексуалната експлоатация на жените и децата 
представляват явно нарушение на правата на човека, човешкото достойнство и 
основните правни и демократични принципи; като има предвид, че понастоящем 
жените са изложени в по-голяма степен на подобни рискове поради по-високата 
икономическа несигурност и по-високия риск от безработица и бедност; 
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Т. като има предвид, че ромите – най-голямото етническо малцинство в Европа – 
продължават да са жертва на тежка дискриминация, расистки атаки, пораждащи 
омраза изказвания, бедност и изолация; 

У. като има предвид, че в Хартата на основните права се заявява, че възрастните 
хора имат правото „да водят достоен и независим живот и да участват в 
социалния и културния живот“; 

1. счита, че е от съществено значение да се гарантира пълното зачитане на общите 
европейски ценности, посочени в член 2 от Договора за ЕС, както в европейското 
право, така и в националното законодателство; подчертава факта, че 
Европейският съюз е задължен да приема законодателство в пълно съответствие 
със своите правомощия, както са определени в Договорите и съобразно принципа 
на субсидиарност; 

2. призовава държавите членки да гарантират, че законодателните предложения и 
политиките съответстват на Хартата и зачитат основните права, и че 
въздействието на законодателството на ЕС върху основните права и неговото 
прилагане от държавите членки са систематично разглеждани в докладите за 
оценка на прилагането на законодателството на ЕС, в годишните доклади относно 
мониторинга върху прилагането на правото на ЕС и оценките на въздействието; 

3. отбелязва, че член 6 от Договора за ЕС изисква Съюзът да се присъедини към 
Европейската конвенция за защита на правата на човека; отбелязва 
Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз; призовава Комисията и Съвета да 
въведат необходимите инструменти, за да се гарантира, че горепосоченото 
задължение, заложено в Договорите, се изпълнява без необосновано забавяне; 
счита, че това трябва да бъде направено въз основа на пълна прозрачност, тъй 
като то ще предостави допълнителен механизъм за повишаване на реалното 
зачитане и прилагане на защитата на отделните лица срещу нарушения на 
основните им права, включително правото на ефективни правни средства за 
защита, както и да се постигне по-голяма отчетност на европейските институции 
за техните действия или пропуски по отношение на основните права; 

4. приветства назначаването на първи заместник-председател на Комисията с 
правомощия в областта на съблюдаването на принципите на правовата държава и 
на Хартата; отбелязва неговото изявление по време на изслушването му пред 
Парламента, съгласно което действащото законодателство и действащите 
процедури са достатъчни за гарантиране на принципите на правовата държава, и 
приветства неговия ангажимент за правилното прилагане на „уредбата на ЕС за 
укрепване на принципите на правовата държава“ за разглеждане и намиране и на 
решение на ситуации, включващи системни заплахи за принципите на правовата 
държава, като по този начин действа преди механизмите по член 7 и ги допълва; 
подкрепя неговото намерение да организира годишен колоквиум по въпроси на 
основните права с участието на всички съответни заинтересовани лица, в т.ч. 
Европейския парламент; 

5. подчертава необходимостта от пълноценно използване на съществуващите 
механизми, за да се осигури зачитането, защитата и насърчаването на основните 
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права и на ценностите на Съюза, посочени в член 2 от Договора за ЕС и в Хартата 
на основните права; подчертава, че в това отношение е необходимо всички 
инструменти, които понастоящем са предвидени в Договорите, спешно да бъдат 
приложени и приведени в действие; 

6. подчертава, че съществуващите механизми трябва да се използват пълноценно, 
като бъдат осъществени обективни оценки и разследвания, а в случай на 
достатъчни основания – бъдат образувани производства за установяване на 
неизпълнение на задължения; 

7. отбелязва съобщението на Комисията относно „Нова уредба на ЕС за укрепване 
на принципите на правовата държава“, състояща се от структуриран диалог 
между Комисията и съответната държава членка, включвайки оценка на 
Комисията, препоръка на Комисията и последващи действия във връзка с 
препоръката като начин за отстраняване на съществуващите недостатъци с оглед 
на предотвратяването и намирането на решение на нарушения на основните права 
и на принципите на правовата държава в държавите членки; отбелязва 
намерението на Комисията да информира редовно Парламента и Съвета за 
постигнатия напредък на всеки етап; 

8. призовава Комисията да предприеме, при необходимост, прилагането на 
посочената уредба с цел: 

а) подобряване на способността на ЕС да действа и да се намесва в определени 
видове ситуации на криза, свързани с принципите на правовата държава, 
като насочва действията си към основния проблем; 

б) по-добро използване на експертния опит на Съвета на Европа и създаване на 
официален канал за сътрудничество по въпроси, свързани с принципите на 
правовата държава и основните права; насърчаване на усилията за 
подобряване на достъпността на всички съответни дейности по мониторинга 
и оценки, осъществявани от институциите на ЕС, Съвета на Европа и 
Агенцията за основните права във връзка с положението с основните права в 
ЕС и в отделните държави членки; 

в) гарантиране – в случаите, когато триетапният процес, предвиден в уредбата, 
не постигне решаването на даден проблем, че Комисията прави оценка на 
възможността да активира някой от механизмите, посочени в член 7 от 
Договора за ЕС; 

9. приветства факта, че Съветът ще провежда годишен диалог в рамките на Съвета 
по общи въпроси относно принципите на правовата държава в държавите членки, 
резултатът от който ще бъде оценен в края на 2016 г.; 

10. призовава Комисията и държавите членки да проведат разследвания във връзка с 
твърденията за нарушаване на основните права, заложени в Хартата, и да 
предприемат последващи действия във връзка с тези твърдения, ако същите се 
окажат основателни; призовава по-специално Комисията да образува 
производства за установяване на неизпълнение на задължения в случаите, в които 
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съществуват подозрения, че държава членка е действала в нарушение на тези 
права; 

11. припомня решаващото значение на навременното и правилно транспониране и 
прилагане на законодателството на ЕС, особено когато то засяга или развива 
основните права; 

Свобода и сигурност 

12. отбелязва, че случаите на тероризъм принудиха ЕС и неговите държави членки да 
засилят мерките за борба с тероризма и за противодействие на радикализацията; 
подчертава, че всички мерки за сигурност следва да спазват принципите на 
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; 

13. признава, че широкото разпространение на транснационалната киберпрестъпност 
и транснационалния кибертероризъм поражда сериозни предизвикателства и 
опасения във връзка със защитата на основните права в онлайн средата; счита, че 
е от решаващо значение ЕС да развие съвременен експертен опит в областта на 
киберсигурността, с цел да се гарантира по-точно спазване в киберпространството 
на членове 7 и 8 от Хартата; 

14. подчертава, че защитата на основните права в днешното информационно 
общество е основен проблем за ЕС, тъй като нарастващата употреба на 
информационни и комуникационни технологии (ИКТ) създава нови заплахи за 
основните права в киберпространството, чиято защита следва да се засили, като се 
гарантира, че те се насърчават и защитават в интернет по същия начин и в същата 
степен, както и извън интернет; 

15. настоятелно призовава Комисията да наблюдава внимателно прилагането на 
действащото законодателство на ЕС в тази област и счита, че държавите членки 
следва да прилагат разпоредбите на наказателното право чрез ефективно 
разследване и наказателно преследване с цел да се гарантира зачитането на 
основните права на жертвите; 

16. подчертава жизненоважната роля на образованието за предотвратяване на 
радикализацията и на разпространението на нетолерантността и екстремизма сред 
младите хора; 

Свобода на религията и убежденията 

17. позовава се на член 10 от Хартата, който защитава свободата на мисълта, съвестта 
и религията, включително свободата на изповядване на избраната религия и на 
промяна на религията или убежденията; счита, че това се отнася също така за 
свободата на лицата, които не изповядват никаква религия; осъжда всяка проява 
на дискриминация или нетолерантност и призовава за забрана на всякаква форма 
на дискриминация на тези основания; изразява във връзка с това съжаление по 
повод неотдавнашните прояви на дискриминация и насилие срещу евреи и 
мюсюлмани; призовава държавите членки, включително регионалните органи, да 
защитават с всички налични средства свободата на религията или убежденията и 
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да насърчават толерантност и междукултурен диалог чрез изготвяне на ефективни 
политики, като укрепват политиките за борба с дискриминацията, където е 
необходимо; припомня значението на обезпечаването на еднакво третиране на 
всички религии и вярвания; изразява загриженост относно прилагането на закони 
за богохулство и религиозни обиди в Европейския съюз, които могат да имат 
сериозно въздействие върху свободата на изразяване на мнение; решително 
осъжда нападенията на местата за поклонение и настоятелно призовава държавите 
членки да не оставят тези престъпления ненаказани; 

18. настоятелно призовава за зачитане на свободата на религията или убежденията в 
окупираната част на Кипър, където над 500 религиозни и културни паметници са 
застрашени от разруха; 

19. изразява тревога във връзка с възраждането на антисемитизма в Европа и все по-
широкото разпространение на опитите за отричане или омаловажаване на 
Холокоста; изразява дълбока загриженост, че много членове на еврейската 
общност планират да напуснат Европа поради влошаващия се климат на 
антисемитизъм и дискриминацията и насилието срещу тях; 

20. изразява дълбока загриженост поради все по-честите прояви на ислямофобия и 
атаките срещу джамиите; изразява съжаление във връзка с дискриминацията и 
насилието, насочени срещу мюсюлманската общност; призовава държавите 
членки системно да ги осъждат и да прилагат нулева толерантност в това 
отношение; 

Равенство и недискриминация 

21. изтъква, че плурализмът, недискриминацията и толерантността са сред 
основополагащите ценности на Съюза съгласно член 2 от Договора за ЕС; счита, 
че единствено политики, целящи насърчаване както на формалното, така и на 
реалното равенство и борбата с всички форми на предубеденост и 
дискриминация, могат да насърчат сплотяване на обществото чрез премахване на 
всички форми на предразсъдъци, които вредят на социалната интеграция; 
изразява съжаление поради факта, че до днес в ЕС продължава да има случаи на 
дискриминация, маргинализация и дори насилие и злоупотреби, основани по-
специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, 
генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други 
мнения, принадлежност към национално малцинство, рождение, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация; 

22. счита, че Съюзът и държавите членки следва да увеличат своите усилия за борба с 
дискриминацията, за защита на културното, религиозното и езиковото 
многообразие и да насърчават мерки за укрепване на равенството между 
половете, правата на детето, правата на възрастните хора, правата на лицата с 
увреждания, правата на лесбийките, гейовете, бисексуалните и транссексуалните 
лица и на лицата, които принадлежат към национални малцинства; 

23. призовава Комисията и Съвета да признаят необходимостта от надеждни и 
сравними данни относно равенството за измерване на дискриминацията, 
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класифицирани по основанието за дискриминация, с цел предоставяне на 
информация при определянето на политиките, оценка на прилагането на 
антидискриминационното законодателство на ЕС и по-доброто му изпълнение; 
призовава Комисията да определи последователни норми за събиране на данни 
относно равенството въз основа на самоопределението, стандартите на ЕС за 
защита на данните и консултации със съответните общности; призовава 
държавите членки да събират данни за всички основания за дискриминация; 

Насърчаване на малцинствата 

24. призовава за по-голяма последователност от страна на Европейския съюз в 
областта на защитата на малцинствата; изразява твърдо убеждение, че всички 
държави членки, както и страните кандидатки, следва да съблюдават едни и същи 
принципи и критерии, за да се избегне прилагането на двойни стандарти; 
призовава във връзка с това за установяването на ефективен механизъм за 
наблюдение и гарантиране на зачитането на основните права на малцинствата 
както в страните кандидатки, така и в държавите – членки на ЕС; 

25. подчертава, че Европейският съюз трябва да бъде зона, в която тържествува 
зачитането на етническото, културното и езиковото многообразие; приканва 
институциите на ЕС да изготвят всеобхватна система на ЕС за защита на 
националните, етническите и езиковите малцинства, за да се гарантира равното 
им третиране, като се отчитат съответните международни правни стандарти и 
съществуващите добри практики, и призовава държавите членки да гарантират 
действителното равенство на тези малцинства, по-специално по отношение на 
езика, образованието и културата; насърчава държавите членки, които все още не 
са ратифицирали и приложили ефективно Рамковата конвенция за защита на 
националните малцинства, да го направят; припомня също необходимостта да се 
прилагат принципите, развити в рамките на Организацията за сигурност и 
сътрудничество в Европа (ОССЕ); 

26. осъжда всички форми на дискриминация, основана на използвания език, и 
призовава държавите членки, които все още не са ратифицирали и ефективно 
приложили Европейската харта за регионалните или малцинствените езици, да го 
направят; настоятелно призовава държавите членки и Комисията да предприемат 
всички необходими действия, за да отстранят непропорционалните 
административни или законодателни пречки, които биха могли да затруднят 
езиковото многообразие на европейско или национално равнище; 

27. подчертава, че принципите на зачитане на човешкото достойнство, равенството 
пред закона и забраната на дискриминация на каквото и да било основание са 
основата на принципите на правовата държава; призовава държавите членки да 
приемат национална законодателна рамка за премахване на всички форми на 
дискриминация и да гарантират ефективното прилагане на действащата 
законодателна рамка на ЕС; 

Положението на ромите 

28. изразява съжаление във връзка с тенденцията към антиромски настроения в 
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Европейския съюз и изразява своята загриженост относно положението на ромите 
в ЕС и многобройните случаи на преследване, насилие, стигматизиране, 
дискриминация и незаконно експулсиране, които противоречат на основните 
права и правото на Европейския съюз; настоятелно призовава Комисията да 
предприеме действия срещу държавите членки, които позволяват 
институционализирана дискриминация и сегрегация; призовава още веднъж 
държавите членки да прилагат ефективно стратегии за насърчаване на 
действително приобщаване, да прилагат засилени и подходящи мерки за 
насърчаване на интеграцията, по-специално в областта на защитата на основните 
права, образованието, заетостта, жилищното настаняване и здравеопазването, и да 
водят борба с насилието, пораждащите омраза изказвания и дискриминацията на 
ромите в съответствие с препоръката на Съвета от 9 декември 2013 г. относно 
ефективни мерки за интегриране на ромите в държавите членки; 

29. подчертава значението на правилното прилагане на националните стратегии за 
интегриране на ромите чрез разработването на интегрирани политики, включващи 
в непрекъснат диалог местните органи, неправителствените организации и 
ромските общности; призовава Комисията да осигури наблюдение и по-добра 
координация на изпълнението; призовава държавите членки да си сътрудничат с 
представители на ромското население за управлението, наблюдението и оценката 
на проектите, засягащи техните общности, като използват наличните финансови 
средства, включително фондове на ЕС, при същевременен стриктен контрол на 
зачитането на основните права на ромите, включително свободата на движение, 
съгласно Директива 2004/38/ЕО относно правото на граждани на Съюза и на 
членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на 
територията на държавите членки; 

30. изразява съжаление поради съществуващата дискриминация на ромите в 
националните образователни системи и на пазара на труда; подчертава 
увеличаващата се уязвимост на жените и децата от ромски произход, по-
специално по отношение на многобройните и едновременни нарушения на 
техните основни права; отново подчертава значението на закрилата и 
утвърждаването на равен достъп до всички права за децата от ромски произход; 

Насилието срещу жени и равенството между жените и мъжете 

31. призовава ЕС и държавите членки да се борят със и да преследват всяка форма на 
насилие и дискриминация срещу жените; призовава държавите членки по-
специално да предприемат ефективни действия във връзка с последиците от 
домашно насилие и сексуална експлоатация във всичките ѝ форми, включително 
сред бежанците или децата на мигранти, ранните или принудителните бракове и 
престъпленията на честта; 

32. изразява загриженост по повод степента и формите на насилие срещу жени в ЕС, 
документирани от проучването в рамките на ЕС, проведено от Агенцията за 
основните права, според което една на всеки три жени е била жертва на 
физическо и/или сексуално насилие след 15-годишна възраст и приблизително 
3,7 милиона жени в ЕС стават жертва на сексуално насилие в рамките на една 
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година; призовава Комисията да насърчава ратифицирането от държавите членки 
на Конвенцията от Истанбул и да започне възможно най-скоро процедура за 
присъединяването на ЕС към тази конвенция; отбелязва, че незабавното 
присъединяване на всички държави членки към Конвенцията от Истанбул ще 
допринесе за развитието на интегрирана политика и за насърчаване на 
международното сътрудничество в борбата срещу всички форми на насилие 
срещу жени, включително сексуален тормоз, както по интернет, така и извън 
него; 

33. изразява сериозна загриженост във връзка с продължаващите практики на 
генитално осакатяване, които са тежка форма на насилие срещу жените и 
момичетата и представляват неприемливо нарушение на тяхното право на 
физическа неприкосновеност; настоятелно призовава ЕС и държавите членки да 
проявяват изключителна бдителност във връзка с тези практики в рамките на 
своята територия, както и да ги прекратят възможно най-бързо; 

34. призовава Комисията да гарантира непрекъснатост на събирането на данни 
относно преобладаващите характеристики и естеството на насилието срещу жени 
като основа за стабилни политики за предотвратяване на насилието и за 
посрещане на нуждите на жертвите, включително като направи оценка на 
прилагането на Директивата относно жертвите в ЕС (Директива 2012/29/ЕС) и 
като организира кампании за повишаване на осведомеността срещу сексуалния 
тормоз; счита, че събирането на данните следва да ползва опита от първото 
проучване в рамките на ЕС, проведено от Агенцията за основните права, и да се 
основава на сътрудничеството между Комисията (включително Евростат), 
Агенцията за основните права и Европейския институт за равенство между 
половете; отправя отново искането си към Комисията, както беше посочено в 
неговата резолюция от 25 февруари 2014 г., съдържаща препоръки към Комисията 
относно борбата с насилието над жени (2013/2004(INL)), да внесе предложение за 
акт, установяващ мерки за насърчаване и подкрепа на дейността на държавите 
членки в областта на превенцията на насилието над жени и момичета, 
включително гениталното осакатяване на жени, и призовава Комисията да обяви 
2016 година за година за борба с насилието срещу жени и момичета; 

35. призовава Комисията да засили контрола на спазването на принципа на равенство 
между половете в европейското законодателство; призовава държавите членки да 
извършат подобен анализ на националното си законодателство; 

Права на децата 

36. решително осъжда всякаква форма на насилие и малтретиране на деца; призовава 
държавите членки – като страни по Конвенцията на ООН за правата на детето – да 
вземат подходящи мерки за защита на децата от всички форми на физическо и 
психическо насилие, включително физическа и сексуална злоупотреба, 
принудителни бракове, детски труд и сексуална експлоатация; 

37. решително осъжда сексуалната експлоатация на деца, и по-специално 
разрастващото се явление на злоупотреби с деца в интернет; настоятелно 
призовава Съюза и държавите членки да обединят усилията си за борба срещу 
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тези тежки нарушения на правата на детето и да вземат надлежно предвид 
препоръките на Парламента, посочени в неговата резолюция от 11 март 2015 г. 
относно сексуалното насилие над деца онлайн; отново отправя призива си към 
държавите членки, които все още не са транспонирали директивата относно 
борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и 
с детската порнография; призовава също така Съюза и държавите членки, които 
все още не са направили това, да ратифицират Конвенцията на Съвета на Европа 
за закрила на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие; 

38. призовава държавите членки да приложат Директива 2011/93/ЕС относно борбата 
със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с 
детската порнография, и да укрепят правните възможности, техническите 
способности и финансовите ресурси на правоприлагащите органи за 
задълбочаване на сътрудничеството, включително с Европол, с оглед на по-
ефикасното разследване и унищожаване на мрежите на извършители на сексуални 
посегателства над деца, като същевременно бъде отдаден приоритет на правата и 
безопасността на засегнатите деца; 

39. осъжда всички форми на дискриминация срещу деца и призовава Комисията и 
държавите членки да предприемат обединени действия за изкореняване на 
дискриминацията срещу деца; призовава по-специално държавите членки и 
Комисията изрично да определят децата като приоритет при планирането и 
прилагането на регионалната политика и политиката на сближаване; отново 
подчертава значението на закрилата и утвърждаването на равен достъп до 
здравеопазване, достойно настаняване и образование за децата от ромски 
произход; 

40. призовава държавите членки да гарантират ефективен достъп до правосъдие за 
всички деца, независимо дали те са заподозрени, извършители, жертви или страни 
в производство; подчертава значението на засилването на процесуалните 
гаранции за деца при наказателни производства, особено в контекста на текущото 
обсъждане на директива относно процесуалните гаранции за децата, заподозрени 
или обвиняеми по наказателни производства; 

41. приканва Комисията да предложи през 2015 г. програма, която да бъде 
амбициозно и всеобхватно продължение на Програмата на ЕС за правата на 
детето; призовава Комисията да осигури ефективното интегриране на правата на 
децата във всички законодателни актове, политики и финансови решения на ЕС; 
призовава Комисията да докладва ежегодно за постигнатия напредък по 
отношение на зачитането на правата на децата и пълното прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на правата на децата; призовава Комисията да 
гарантира, че мандатът и ресурсите на координатора по правата на децата 
отразяват по подходящ начин ангажимента на ЕС за систематично и ефективно 
интегриране на правата на детето в неговите политики; призовава Комисията да 
приеме оповестените насоки на ЕС за създаване на интегрирани системи за 
закрила на децата; 

42. посреща със задоволство тенденцията принудителният брак да бъде определян 
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като престъпление в държавите членки; призовава държавите членки да проявяват 
бдителност и да обучават и информират служителите, които са в контакт с деца, 
например учителите и лицата, работещи с младежи, за да могат тези служители да 
разпознават ситуациите, в които деца са изложени на риск да бъдат отведени в 
своята страна на произход, за да встъпят в принудителен брак; 

Права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и 

интерсексуалните лица 

43. насърчава държавите – членки на ЕС, да подкрепят синдикалните организации и 
организациите на работодателите в усилията им да приемат политики относно 
многообразието и недискриминацията с акцент върху лесбийките, гейовете, 
бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица; 

44. осъжда строго всякаква дискриминация въз основа на сексуалната ориентация и 
половата идентичност и изразява дълбоко съжаление във връзка с това, че 
основните права на лесбийките, гейовете, бисексуалните, транссексуалните и 
интерсексуалните (ЛГБТИ) лица все още не се зачитат пълноценно във всички 
случаи в Европейския съюз; призовава Европейската комисия, държавите членки 
и съответните агенции да работят съвместно за всеобхватна многогодишна 
политика за защита на основните права на ЛГТБИ лицата; при все това 
подчертава, че тази цялостна политика трябва да съблюдава правомощията на 
Европейския съюз, на неговите агенции и на държавите членки; 

Права на хората с увреждания 

45. изразява съжаление по повод дискриминацията и изолацията, на които 
продължават да бъдат подлагани лицата с увреждания; призовава Комисията, 
държавите членки и регионалните и местните органи да приложат Европейската 
стратегия за хората с увреждания и да наблюдават и прилагат съответното 
европейско законодателство; призовава във връзка с това Комисията да поднови 
законодателната инициатива за приемане на акт за достъпността под формата на 
хоризонтален инструмент, който може да повиши защитата на лицата с 
увреждания и да гарантира, че всички политики на ЕС са съгласувани в това 
отношение; също така призовава Комисията да увеличи максимално полезното 
взаимодействие между стратегията на ЕС за хората с увреждания и разпоредбите 
на Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение 
на жените и Конвенцията на ООН за правата на детето с цел осигуряване на 
реално ползване и ефективно упражняване на признатите права, включително 
чрез хармонизиране и прилагане на законодателната рамка и чрез културни и 
политически дейности; 

46. настоятелно призовава Комисията да ръководи държавите членки с цел 
използването по възможно най-добър начин на европейските фондове в 
съответствие със задълженията на ЕС съгласно Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания и да подкрепя неправителствените и други организации, 
както и да работи в тясно сътрудничество с тях, за да се осигури правилното 
прилагане на Конвенцията; призовава ЕС и държавите членки да подобрят 
достъпа на хората с увреждания, включително лицата с психо-социални 
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увреждания, до заетост и обучение, и да подкрепят независимите условия на 
живот и програмите за деинституционализация в съответствие с член 26 от 
Хартата; 

47. подчертава необходимостта да се зачита правото на хората с увреждания на 
политическо участие в изборите; призовава във връзка с това Комисията да 
включи оценка на съвместимостта с Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания в своите доклади относно прилагането на директиви 93/109/ЕО и 
94/80/ЕО на Съвета, които определят правото на гражданите да избират и да бъдат 
избирани в избори за Европейски парламент и в общински избори; изразява 
съжаление във връзка с факта, че много хора с увреждания в ЕС с отнета 
правоспособност са лишени и от избирателни права; поради това призовава 
държавите членки да изменят националното си законодателство, с цел да не 
отнемат системно избирателните права на хората с увреждания, лишени от 
правоспособност, а по-скоро да анализират всеки случай поотделно и да 
предоставят съдействие на хората с увреждания в хода на процедурите на 
гласуване; 

48. призовава Комисията да направи оценка на съвместимостта на европейското 
законодателство с изискванията на Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания и да извършва оценка на всички бъдещи предложения с оглед на тази 
конвенция чрез оценка на тяхното въздействие; 

Дискриминация, основана на възраст 

49. изразява съжаление във връзка с факта, че много възрастни хора се сблъскват 
ежедневно с дискриминация и нарушаване на основните си права, по-специално 
по отношение на достъпа до адекватни доходи, заетост и здравни грижи и до 
необходими стоки и услуги; припомня, че в член 25 от Хартата на основните 
права се заявява правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот 
и да участват в социалния и културния живот; призовава Комисията да разработи 
стратегия относно демографските промени, за да въведе в действие член 25 от 
Хартата на основните права; 

50. изразява загриженост във връзка с широкото разпространение в държавите членки 
на грубо отношение към възрастните хора, липса на грижи и малтретиране; 
призовава държавите членки да приемат мерки за борба със злоупотребите и с 
всички форми на насилие срещу възрастните хора и да насърчават тяхната 
независимост чрез подпомагане на ремонта на жилищата и обезпечаване на 
достъпа до жилищно настаняване; припомня, че жените в напреднала възраст 
живеят по-често от мъжете под прага на бедността, което се дължи на разликата в 
заплащането и впоследствие – на разликата в пенсиите; 

51. призовава държавите членки да гарантират приобщаването на младите работници 
на пазара на труда, по-специално на лицата, които са засегнати от икономическата 
криза, включително чрез организиране и предоставяне на обучение с цел 
социален напредък на младите хора; 

Престъпления от омраза и пораждащи омраза изказвания 
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52. изразява съжаление по повод на случаите на пораждащи омраза изказвания или на 
престъпления от омраза, мотивирани от расизъм, ксенофобия, религиозна 
нетърпимост или от предубеждения по отношение на уврежданията, сексуалната 
ориентация или половата идентичност на дадено лице, които се наблюдават 
ежедневно в ЕС; призовава държавите членки да защитават основните права и да 
насърчават разбирателството, приемането и толерантността между различните 
общности на тяхната територия; призовава ЕС да постави борбата срещу 
престъпленията от омраза сред своите приоритети при разработването на 
европейските политики за борба с дискриминацията, както и в областта на 
правосъдието; призовава Комисията и държавите членки да активизират борбата 
срещу престъпленията от омраза и дискриминационните нагласи и поведение, 
като разработят цялостна стратегия за борба срещу престъпленията от омраза, 
основаното на предубеждения насилие и дискриминацията; 

53. изразява загриженост във връзка с все по-честите пораждащи омраза изказвания в 
интернет и приканва държавите членки да въведат опростена процедура, която да 
позволява на гражданите да съобщават за случаи на пораждащо омраза 
съдържание в интернет; 

54. изразява своята загриженост по повод на разследванията и осъдителните присъди 
във връзка с престъпления от омраза в държавите членки; призовава държавите 
членки да предприемат всички необходими мерки, за да насърчат подаването на 
сигнали за такива престъпления, като гарантират адекватна защита, предвид 
факта, че констатациите на Агенцията на Европейския съюз за основните права от 
нейните широкомащабни анкети непрекъснато сочат, жертвите на престъпления 
не са склонни да се разкриват и да докладват на полицията; 

55. изразява своята загриженост във връзка с факта, че няколко държави членки не са 
транспонирали правилно разпоредбите на Рамково решение 2008/913/ПВР, и 
призовава държавите членки да транспонират изцяло и да прилагат стандартите 
на ЕС и да обезпечат изпълнението на националното законодателство, наказващо 
всички форми на престъпления от омраза, подбудителство към омраза и тормоз, и 
водещо до системно наказателно преследване на тези престъпления; призовава 
Комисията да следи за правилното транспониране на рамковото решение и да 
образува производства за установяване на неизпълнение на задължения срещу 
държавите членки, които не го транспонират; призовава освен това за 
преразглеждане на рамковото решение, с цел в него да се включат изцяло всички 
престъпления от омраза и престъпления, подбудени от предубеждения или 
дискриминационни мотиви, и ясно да се определят последователни стандарти за 
разследването и наказателното преследване; 

56. призовава Комисията да подкрепя програмите за обучение на служителите на 
правоприлагащите и съдебните органи, както и на съответните агенции на ЕС, за 
предотвратяване и премахване на дискриминационните практики и 
престъпленията от омраза; призовава държавите членки да предоставят на 
органите, отговарящи за разследването и наказателното преследване, практически 
инструменти и умения, за да могат да идентифицират престъпленията, обхванати 
от Рамковото решение, и да се борят с тях, както и да взаимодействат и общуват с 
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жертвите на тези престъпления; 

57. изразява дълбока загриженост във връзка с появата на политически партии, които 
използват настоящата икономическа и социална криза, за да оправдават своето 
расистко, ксенофобско и антиислямско послание; 

58. осъжда решително сплашването и преследването на малцинства, по-специално на 
роми и мигранти, от страна на паравоенни групировки, някои от които са пряко 
свързани с политически партии; настоятелно призовава държавите членки да 
забранят и да санкционират подобни практики; 

Права на мигрантите и на лицата, търсещи международна закрила 

59. изразява съжаление във връзка с честите и трагични смъртни случаи в 
Средиземно море и с ролята на контрабандистите и трафикантите, които лишават 
мигрантите от техните основни права; посочва, че ЕС и държавите членки следва 
да направят повече, за да предотвратят бъдещи трагедии в морето; призовава ЕС и 
неговите държави членки да заложат солидарността и зачитането на основните 
права на мигрантите и на лицата, търсещи убежище, в основата на миграционните 
политики на ЕС, и по-специално: 

– подчертава необходимостта от цялостен подход на ЕС, който да увеличи 
съгласуваността между вътрешните и външните политики на ЕС; насърчава 
ЕС и държавите членки да поставят зачитането на правата на мигрантите в 
основата на всяко споразумение за двустранно или многостранно 
сътрудничество с трети държави, включително на споразуменията за 
реадмисия, партньорствата за мобилност и споразумения за техническо 
сътрудничество; 

– напомня на държавите членки за тяхното международно задължение да 
помагат на хората, изпаднали в беда в морето; 

– призовава държавите членки да изменят или преразгледат всеки 
законодателен акт, който предвижда санкции за оказване на помощ на 
мигранти, изпаднали в беда в морето; 

– призовава всички държави членки да участват в програми на ЕС за 
презаселване и насърчава използването на хуманитарни визи; 

– настоятелно призовава държавите членки да гарантират наличието на 
достойни условия на приемане в съответствие с действащото 
законодателство в областта на основните права и предоставянето на 
убежище, като се обръща специално внимание на уязвимите хора и на 
намаляването на риска от социално изключване на лицата, търсещи 
убежище; призовава Комисията да наблюдава прилагането на общата 
европейска система за убежище, и по-специално на Директива 2013/32/ЕС, 
като обръща специално внимание на лицата, търсещи убежище, които се 
нуждаят от специални процедурни гаранции; 
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– призовава за създаването на ефективен и хармонизиран механизъм на ЕС за 
предоставяне на убежище с оглед на справедливото и равноправно 
разпределение на лицата, търсещи убежище, между държавите членки; 

– изразява съжаление във връзка със сведенията за насилствено отблъскване 
на лица по границите на ЕС; припомня на държавите членки за 
задължението им да спазват принципа на забрана за връщане, признат в 
Женевската конвенция, както и от Европейския съд по правата на човека, и 
за забраната на колективното експулсиране съгласно член 19 от Хартата на 
основните права; призовава Комисията, нейните агенции и държавите 
членки да гарантират спазването на тези и на други задължения на 
международно равнище и на равнището на ЕС; 

60. счита, че децата мигранти са особено уязвими, най-вече ако са непридружени; 
призовава Комисията и държавите членки да приложат резолюцията на 
Парламента от 12 септември 2013 г. относно положението на непридружените 
малолетни и непълнолетни лица в ЕС; призовава държавите членки да приложат 
изцяло пакета за общата европейска система за убежище с цел подобряване на 
положението на непридружените малолетни и непълнолетни лица в ЕС; 
приветства решението на Съда по дело C-648/11, което гласи, че държавата 
членка, компетентна да разглежда молба за убежище, която е подадена в повече 
от една държави членки от непридружено малолетно или непълнолетно лице, е 
държавата, в която се намира малолетното или непълнолетно лице, след като е 
подало в нея молба за убежище; припомня, че непридружените малолетни или 
непълнолетни лица са преди всичко деца и че закрилата на децата, а не 
политиките в областта на имиграцията, трябва да бъде водещият принцип на 
държавите членки и на ЕС по отношение на тях; 

61. призовава да се извърши оценка на начина на усвояване на средствата, 
предназначени и използвани за вътрешните работи, по-конкретно на средствата, 
отпуснати за приемането на лица, търсещи убежище; призовава ЕС да предприеме 
действия, в случай че се установи, че тези средства са били използвани за 
дейности, които не са в съответствие с основните права; 

62. призовава за оказване на подкрепа на държавите членки, разположени по 
външните граници на Съюза, за да им се помогне да преодолеят недостатъците от 
системно естество във връзка с условията на прием и процедурите за 
предоставяне на убежище, като се има предвид, че тези недостатъци се 
задълбочават с увеличаването на броя на търсещите убежище; 

63. призовава държавите членки незабавно да ратифицират Конвенцията на Съвета на 
Европа за борба с трафика на хора; 

Солидарност в контекста на икономическата криза 

64. изразява съжаление във връзка с начините, по които финансовата и икономическа 
криза и кризата във връзка с държавния дълг, наред с икономическите мерки, 
които трябваше да бъдат взети, засегнаха икономическите и социалните права на 
хората, често водейки до бедност, социално изключване и изолация; 
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65. подчертава, че държавите членки, които изпълняват структурни реформи и 
корективни мерки в своите социални и икономически системи, остават обвързани 
от задължението за спазването на Хартата; 

Престъпност и борба срещу корупцията 

66. изтъква отново, че корупцията и престъпността, особено организираната 
престъпност, са тежко нарушение на основните права и са заплаха за 
демокрацията и принципите на правовата държава; подчертава, че чрез 
отклоняването на публични средства от обществените цели, за които са 
предназначени, корупцията намалява нивото и качеството на обществените 
услуги, като по този начин сериозно накърнява справедливото третиране на 
всички граждани; настоятелно призовава държавите членки и европейските 
институции да разработят ефективни инструменти за предотвратяване на 
корупцията и престъпленията, за борба срещу тях и за санкционирането им, както 
и да продължат да осъществяват редовен мониторинг върху начина, по който се 
използват публичните средства, били те европейски или национални; за тази цел 
призовава държавите членки и институциите да улеснят бързото създаване на 
Европейската прокуратура, като по този начин предоставят подходящи гаранции 
за независимост и ефективност; 

67. настоятелно призовава Европейската комисия да приеме стратегия за борба с 
корупцията, която да бъде допълнена с ефективни инструменти; призовава всички 
държави членки и ЕС да се присъединят към Партньорството за открито 
управление и да разработят конкретни стратегии за насърчаване на 
прозрачността, оправомощаването на гражданите и борбата срещу корупцията; 
призовава държавите членки да предприемат последващи действия във връзка с 
препоръките в доклада на Комисията за борбата с корупцията и резолюцията на 
Парламента от 23 октомври 2013 г., озаглавена „Организираната престъпност, 
корупцията и изпирането на пари: препоръки относно действията и инициативите, 
които следва да бъдат предприети“, както и да задълбочат полицейското и 
съдебното сътрудничество в борбата срещу корупцията; 

68. настоятелно призовава държавите членки да активизират борбата си срещу 
всички видове тежки престъпления на организираната престъпност, включително 
трафика на хора, сексуалното посегателство и сексуалната експлоатация, 
изтезанията и принудителния труд, особено на жени и деца; 

69. подчертава, че трафикът на хора и всички форми на експлоатация и престъпна 
дейност зачестяват все повече в Европа и са подхранвани през последните години 
от спираловидното нарастване на броя на имигрантите във и извън ЕС; призовава 
следователно Комисията да укрепи европейското законодателство в областта на 
трафика на хора с цел по-добро хармонизиране на националните законодателства 
на държавите членки; 

Условията в затворите и институциите за лишаване от свобода 

70. изтъква, че основните права на лишените от свобода лица трябва да се гарантират 
от националните органи; изразява съжаление по повод на условията в затворите и 
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в други институции за лишаване от свобода в множество държави членки, 
включително по повод на пренаселеността в затворите и малтретирането на 
лишените от свобода лица в тях; 

72. отново отправя своите препоръки към Комисията, формулирани в неговата 
резолюция от 27 февруари 2014 г. относно преразглеждането на европейската 
заповед за арест (2013/2109(INL)) 

73. изразява съжаление, че трите рамкови решения, обхващащи трансфера на 
затворници, пробационните и алтернативните санкции и европейската заповед за 
налагане на мерки за процесуална принуда, които потенциално могат да намалят 
значително пренаселеността в затворите, се прилагат само от някои държави 
членки; 

74. призовава Комисията да извърши оценка на въздействието върху децата на 
политиките, свързани със задържането, и на наказателноправните системи; 
отбелязва, че в целия ЕС правата на децата са пряко засегнати в случаите на деца, 
които живеят в центровете за задържане със своите родители; подчертава факта, 
че всяка година приблизително 800 000 деца в ЕС са отделени от родител, който е 
лишен от свобода, като това се отразява на правата на децата по множество 
начини; 

Правосъдие 

75. отбелязва, че развитието на европейско пространство на правосъдие, основано на 
взаимно признаване и правни гаранции, което съответно хармонизира различните 
съдебни системи на държавите членки, особено в областта на 
наказателноправните въпроси, следва да остане сред водещите приоритети на 
европейските институции с оглед на Програмата на ЕС в областта на 
правосъдието за 2020 г.; счита, че ефективното прилагане на Хартата и на 
вторичното законодателство на ЕС в областта на основните права е от решаващо 
значение за доверието на гражданите по отношение на правилното 
функциониране на европейското пространство на правосъдие; 

76. посочва, че правото на достъп до правосъдие и до независим и безпристрастен съд 
е от първостепенно значение за защитата на основните права, които са ефективни 
само ако подлежат на съдебен контрол, за демокрацията и за принципите на 
правовата държава; отново изтъква значението на гарантирането на ефикасността 
както на гражданските, така и на наказателноправните системи, и на 
независимостта на съдебните органи; 

77. приветства Европейския портал за електронно правосъдие, който се управлява от 
Комисията, предоставя на специалисти и на обществеността информация за 
съдебните системи и е практичен инструмент за подобряване на достъпа до 
правосъдие, като съдържа отделен раздел за основните права, чиято цел е да 
информира гражданите към кого да се обърнат в случай на нарушаване на 
основните им права; 

78. посреща със задоволство стъпките, които вече са предприети на европейско 
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равнище с цел хармонизиране на процесуалните гаранции на държавите членки в 
рамките на наказателните производства, и техните ползи за гражданите; отново 
изтъква значението на приемането на пакета на ЕС за процесуалните права, който 
отговаря на най-високите стандарти за закрила, заложени в Хартата, 
международните договори в областта на правата на човека и конституционното 
право на държавите членки; 

79. изразява съжаление във връзка с липсата на достъп до правна помощ в много 
държави членки и с факта, че това намалява правото на достъп до правосъдие за 
лицата, които нямат достатъчно финансови средства; счита, че е от съществена 
важност ЕС да приеме амбициозна и всеобхватна директива относно правната 
помощ; 

Гражданство 

80. счита, че активното и ангажирано гражданство на ЕС следва да бъде насърчавано 
чрез достъп до документи и информация, прозрачност, добро управление и добра 
администрация и демократично участие и представителство, като решенията се 
вземат възможно най-близо до гражданите на Съюза; изтъква необходимостта да 
се предостави възможност на гражданското общество да участва пълноценно във 
вземането на решения на европейско равнище, както се гарантира от член 11 от 
Договора за Европейския съюз, и подчертава значението на принципите на 
прозрачност и диалог; отбелязва, че правото на гражданите на достъп до 
документи, съхранявани от публични институции, увеличава правомощията на 
гражданите и им дава възможност да наблюдават и оценяват публичните органи и 
да търсят отговорност от тях; 

81. призовава Комисията и държавите членки да осигурят провеждането на 
информационни кампании относно европейското гражданство и свързаните с него 
права: правото на дипломатическа и консулска закрила, правото на петиции, 
правото на подаване на жалби до Европейския омбудсман, правото на гражданите 
да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейския парламент и правото 
на внасяне на граждански инициативи; 

82. посреща със задоволство решителността на Европейския омбудсман да осигури 
добра администрация и прозрачност в институциите и органите на ЕС; 

83. изтъква, че информирането на гражданите за основните им права е неразделна 
част от правото на добро управление, заложено в Хартата; призовава държавите 
членки да обръщат специално внимание на най-нуждаещите се лица, да 
гарантират, че техните права им се обясняват, да ги подкрепят и да следят за 
зачитането на тези права; 

84. отново изтъква значението на Европейската гражданска инициатива като ново 
право на гражданите, въведено с Договора от Лисабон, чиято цел е активизиране 
на демокрацията на участието в ЕС; отбелязва значението на Европейската 
гражданска инициатива като мощно средство, което предоставя на европейските 
граждани пряко демократично право да участват в процеса на вземане на решения 
в ЕС, в допълнение към правото на европейските граждани да отправят петиции 
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до Европейския парламент (ЕП) и към правото им да подават жалби до 
Европейския омбудсман; 

85. призовава Комисията да укрепи ролята на Европейската гражданска инициатива 
чрез приемане на удобен за гражданите подход за справяне с всички недостатъци 
на този инструмент при предстоящото преразглеждане на Регламент (ЕС) 
№ 211/2011, като в същото време усъвършенства информационните кампании за 
гражданите относно използването на Европейската гражданска инициатива и 
възможността, която тя предлага, за оказване на влияние върху процеса на 
изготвяне на политиките на ЕС; 

Жертвите на престъпления 

86. счита, че защитата на жертвите на престъпления е приоритет; призовава 
държавите членки надлежно и своевременно да приложат Директива 2012/29/ЕС 
за жертвите на престъпления, за да се спази крайният срок за транспониране 
(16 ноември 2015 г.), и призовава Комисията и държавите членки да гарантират в 
съответствие с член 28 от нея, че се събират сравними данни за транспонирането 
ѝ, по-специално във връзка с това как жертвите, включително жертвите на 
престъпления, подбудени от дискриминация, упражняват правата си; счита, че 
предстои още много работа с оглед на оказването на подкрепа на жертвите на 
престъпления, като им се предоставя информация за техните права и като се 
осигуряват ефективни системи за насочване на жертвите и обучения за 
полицейските служители и юристите с цел установяване на отношения на доверие 
и сигурност с жертвите, както показва проучването относно подкрепата на 
жертвите на Агенцията на ЕС за основните права; приветства приетия през 2013 г. 
Регламент относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по 
граждански дела; 

87. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията. 

Or. en 

 


