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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи: 

– да включи следните предложения в предложението за резолюция, което ще 

приеме: 

1. подчертава споделените ценности, посочени в член 2 от ДЕС, на които e основан 

Европейският съюз;  

2. подчертава, че Съюзът се основава на общи принципи и 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; изразява становището, че 

институциите и органите на Съюза и държавите членки следва да подкрепят и да 

дават пример като действително изпълняват задълженията си и преминават към 

консенсус и споделена култура по отношение на значението на принципите на 

правовата държава като универсална ценност в 28-те държави членки и в 

институциите на Съюза, които да се прилагат безпристрастно от всички страни;  

3. изразява становището, че спазването на принципите на правовата държава е 

предпоставка за защитата на основните права и е от особено значение в рамките 

на Съюза, тъй като представлява предпоставка и за съблюдаването на всички 

права и задължения, произтичащи от Договорите и от международното право; 

4. счита, че заключенията и становищата на Агенцията на Европейския съюз за 

основните права, както и  съдебната практика на Съда на Европейския съюз, 

представляват добра основа за тълкуване на член 2 от ДЕС и обхвата на правата, 

залегнали в Хартата на основните права; 

5. припомня, че член 6, параграф 2 от ДЕС ангажира Съюза да се присъедини към 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи и 

следователно отправя призив това да се случи; 

6. отбелязва, че последните събития в някои държави членки показаха, че 

неспазването на принципите на правовата държава и основните ценности не се 

избягва по подходящ начин предвид произтичащите от това проблеми сред 

държавите членки и факта, че не съществува бърза и ефективна реакция, идваща 

от институциите на Съюза; 

7. счита, че процедурата съгласно член 7 от ДЕС продължава да бъде крайно 

средство и едва ли ще се използва в пълния й потенциал поради трудността да се 

постигне решение, което се дължи на  изискването за единодушие в Съвета; 

отбелязва, че Съюзът не разполага с правно обвързващ механизъм за редовно 

наблюдение на спазването от страна на държавите членки и институциите на 

Съюза на ценностите и основните права на Съюза; 

8. подчертава значението на уредбата за принципите на правовата държава, 



 

PE578.528v02-00 4/6 AD\1095655BG.doc 

BG 

установена от Комисията през 2014 г.1, както и на ежегодния диалог в областта на 

принципите на правовата държава, започнат от Съвета по общи въпроси през 

декември 2014 г.; очаква създаването на обща основа между тези различни 

механизми на принципите на правовата държава, за да се гарантира, че те са 

ефективни при осигуряване на спазването на основните права и демократичните 

ценности в целия Съюз; призовава Комисията и Съвета да предоставят редовно 

актуална информация на Парламента по тези въпроси; при все това призовава 

всички институции на Съюза да работят за установяване на по-цялостен, 

интегриран механизъм за демокрация, принципите на правовата държава и 

основните права, който се прилага за всички държави членки и институциите на 

Съюза; поради това препоръчва приемането на Пакт за демокрация, принципите 

на правовата държава и основните права между гражданите, правителствата и 

институциите на Съюза, който ще ангажира всички;  

9. счита, че е важно да се насърчава постоянен диалог и да работи за засилване на 

консенсуса между Съюза и неговите държави членки с цел насърчаване и защита 

на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права с оглед 

гарантиране на споделените ценности, залегнали в Договорите и Хартата на 

основните права, по напълно прозрачен, обективен начин; изразява убеждението, 

че не може да съществува компромис по отношение на основните права и 

ценности, залегнали в Договорите и в Хартата на основните права; 

10. подчертава основната роля, която Европейският парламент и националните 

парламенти следва да изпълняват при отчитането на напредъка и наблюдението 

на спазването на общите ценности на Съюза, предвидени в член 2 от ДЕС; 

отбелязва основната роля на Европейския парламент за поддържане на 

необходимия постоянен дебат в рамките на общия консенсус в Съюза относно 

демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, като се 

вземат предвид промените в нашето общество; счита, че прилагането на тези 

ценности и принципи трябва да се основава също и на ефективно наблюдение на 

спазването на основните права, гарантирани в Хартата; 

11. признава съществената роля на организациите на гражданското общество в 

насърчаването на демократичните ценности, принципите на правовата държава и 

основните права; 

– да включи следните препоръки в приложението към своето предложение за 

резолюция: 

12. препоръчва създаването на всеобхватен механизъм на Съюза за демокрацията, 

принципите на правовата държава и основните права, в който да участват всички 

съответни заинтересовани страни; счита, че това може да означава евентуално 

изменение на Договора с една продължителна, но необходима процедура в 

светлината на общите усилия за защита на демократичните принципи на Съюза, 

но че дотогава може да бъде създаден механизъм в рамките на действащите 

договори, например чрез междуинституционално споразумение, при условие че 

този механизъм не застрашава или не конкурира, а по-скоро допълва и открива 

                                                 
1 Съобщение на Комисията от 11 март 2014 г. относно „Нова уредба на ЕС за укрепване на принципите 

на правовата държава“ (COM(2014)0158 final); 
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пътя за процедурата, предвидена в член 7 от ДЕС; призовава всички държави 

членки да бъдат третирани еднакво и да не се взема решение по политически 

причини; 

13. отбелязва, че ако Съюзът установява изискванията в международните си 

споразумения за защита и насърчаване на правата на човека, трябва също така да 

гарантира, че институциите и всички държави членки спазват принципите на 

правовата държава и основните права; 

14. призовава за координация на инициативите на различните институции на Съюза и 

счита, че редовно следва да се организира неофициален тристранен диалог, с цел 

да се гарантира съгласуван подход на Съюза и да се установи основано на пълен 

консенсус работно определение за правата на човека, принципите на правовата 

държава и демокрацията;  

15. препоръчва сключването на пакт с цел да се установи годишен „цикъл на 

политиката в областта на основните права“ като част от многогодишния 

структуриран диалог между всички заинтересовани страни; в този контекст 

предлага Европейският парламент и националните парламенти да провеждат 

годишен дебат относно зачитането на демокрацията, принципите на правовата 

държава и състоянието на основните права в рамките на Съюза; счита, че този 

дебат следва да бъде организиран по такъв начин, че да съдържа показатели и 

цели, които трябва да бъдат постигнати, и да се осигурят средства за оценяване на 

промените от една година в друга в рамките на съществуващия консенсус в Съюза 

относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права;  

16. препоръчва организирането на годишен парламентарен дебат в целия Съюз 

относно демокрацията, принципите на правовата държава и основните права като 

част от многогодишния структуриран диалог между Европейския парламент и 

националните парламенти, Комисията и Съвета, в който участват също така 

гражданското общество, Агенцията на Европейския съюз за основните права и 

Съветът на Европа; 

17. препоръчва парламентарният дебат в целия Съюз да се организира така, че да 

може да включва определянето на цели, които да бъдат постигнати, и да 

осигурява средствата за измерване на промените в една година спрямо друга с 

възможността за докладване относно изпълнението на целите или препоръките; 

също така препоръчва ускоряване на съответните процедури, за да създадат 

такива средства, които не само ще позволят незабавно и ефективно наблюдение 

на годишните промени, но също така ще гарантират спазването на ангажиментите 

от страна на всички заинтересовани страни;  

18. счита, че е от съществено значение, с цел проследяване на горепосочения 

парламентарен дебат, да се предвиди възможността за внасяне на годишна 

резолюция на пленарно заседание; 

19. призовава Комисията и Съвета да разгледат  опасенията, изразени от Съда на 

Европейския съюз в неговото становище 2/13 във възможно най-кратък срок, за да 

изпълнят задължението, предвидено в член 6 от ДЕС за присъединяване към 

Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи. 
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