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Изменение 1
Мортен Месерсмит
от името на групата ECR

Доклад A8-0051/2019
Барбара Спинели
Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната 
рамка на ЕС
(2017/2089(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 27 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 27a. подчертава, че при пълно 
зачитане на правата на човека 
повторното въвеждане на 
национални гранични проверки в 
повечето случаи е било необходимо и 
успешно, тъй като е предотвратило 
преминаването на незаконни 
мигранти, наркотици и оръжия 
между държавите членки; във връзка 
с това призовава Комисията да 
зачита държавите членки, които са 
избрали да контролират своите 
граници в интерес на целия ЕС;
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Изменение 2
Мортен Месерсмит
от името на групата ECR

Доклад A8-0051/2019
Барбара Спинели
Прилагане на Хартата на основните права на Европейския съюз в институционалната 
рамка на ЕС
(2017/2089(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 28

Предложение за резолюция Изменение

28. припомня задължението, 
предвидено в член 6 от ДЕС, за 
присъединяване към ЕКПЧ; изисква от 
Комисията да предприеме 
необходимите стъпки за премахване на 
правните пречки, които възпрепятстват 
приключването на процеса на 
присъединяване, както и да представи 
нов проект на споразумение за 
присъединяването на Съюза към ЕКПЧ, 
като предостави положителни решения 
в отговор на възраженията, повдигнати 
от Съда на ЕС в Становище 2/13 от 18 
декември 2014 г.; счита, че 
завършването на процеса ще въведе 
допълнителни гаранции в защита на 
основните права на гражданите и 
жителите на Съюза и ще осигури 
допълнителен механизъм за укрепване 
на правата на човека, а именно 
възможността за подаване на жалба до 
ЕСПЧ във връзка с нарушение на 
правата на човека, което произтича от 
действие на институция на ЕС или на 
държава членка при прилагането на 
правото на ЕС и попада в обхвата на 
ЕКПЧ; счита също така, че по този 
начин практиката на ЕСПЧ ще осигури 
значителен принос към настоящите и 
бъдещите действия на ЕС за спазване и 

28. припомня задължението, 
предвидено в член 6 от ДЕС, за 
присъединяване към ЕКПЧ; изисква от 
Комисията да предприеме 
необходимите стъпки за премахване на 
правните пречки, които възпрепятстват 
приключването на процеса на 
присъединяване, както и да представи 
нов проект на споразумение за 
присъединяването на Съюза към ЕКПЧ, 
като предостави положителни решения 
в отговор на възраженията, повдигнати 
от Съда на ЕС в Становище 2/13 от 18 
декември 2014 г.; счита, че 
завършването на процеса ще въведе 
допълнителни гаранции в защита на 
основните права на гражданите и 
жителите на Съюза и ще осигури 
допълнителен механизъм за укрепване 
на правата на човека, а именно 
възможността за подаване на жалба до 
ЕСПЧ във връзка с нарушение на 
правата на човека, което произтича от 
действие на институция на ЕС или на 
държава членка при прилагането на 
правото на ЕС и попада в обхвата на 
ЕКПЧ; счита също така, че по този 
начин практиката на ЕСПЧ ще осигури 
значителен принос към настоящите и 
бъдещите действия на ЕС за спазване и 



AM\1176304BG.docx PE635.308v01-00

BG Единство в многообразието BG

насърчаване на основните свободи в 
областта на гражданските свободи, 
правосъдието и вътрешните работи, в 
допълнение към практиката на Съда на 
ЕС в тази област; 

насърчаване на основните свободи в 
областта на гражданските свободи, 
правосъдието и вътрешните работи, в 
допълнение към практиката на Съда на 
ЕС в тази област; в тази връзка 
изразява съжаление по отношение на 
факта, че Съдът на ЕС все още не е 
предоставил на съдиите правото да 
изразяват свободно особените 
мнения, което е в противоречие с все 
по-политическата роля, която 
играят решенията на Съда; изразява 
съмнение дали тази политика е 
защитима в една съвременна 
демокрация; отбелязва, че в 
продължение на много години 
Европейският съд по правата на 
човека в Страсбург имаше практика 
да позволява особени мнения, което 
позволи по-добра и по-ясна съдебна 
практика;
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