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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. изтъква, че правилното прилагане на правото на ЕС е от основно значение за 

насърчаването и поощряването на взаимното доверие между публичните 

институции както на равнище ЕС, така и на национално равнище, както и между 

институциите и гражданите, като доверието и правната сигурност служат като 

основа за добро сътрудничество и ефективно прилагане на правото на ЕС; счита, че 

гражданите на ЕС се чувстват по-уверени спрямо правото на Съюза, когато то се 

прилага в държавите членки по ефективен начин; призовава държавите членки да 

увеличат усилията си за ефективно и навременно транспониране и прилагане на 

правото на ЕС; 

2. счита, че големият брой производства за установяване на неизпълнение на 

задължения от страна на държавите членки през 2015 г. показва, че гарантирането 

на навременно и правилно прилагане на законодателството на ЕС в държавите 

членки продължава да бъде сериозно предизвикателство и приоритет за ЕС; 

3. счита, че ключът към осигуряването на ползи от политиките на ЕС за гражданите и 

предприятията е правилното прилагане на достиженията на правото на ЕС; поради 

това подчертава намерението на Комисията да засили изпълнението на 

законодателството на ЕС въз основа на структурирани и системни проверки на 

транспонирането и съответствието на националното законодателство; подчертава 

колко е важно да се отстояват принципите на предоставената компетентност, на 

субсидиарност и на пропорционалност, закрепени в член 5 от ДЕС, както и 

равенството пред закона с оглед на по-добрия мониторинг на прилагането на 

правото на ЕС; посочва, че законодателството на ЕС е резултат от демократичен 

процес и не може да влезе в сила, без да получи квалифицирано мнозинство, а в 

някои случаи — единодушие на държавите членки в Съвета; приветства практиката 

на Комисията надлежно да отчита принципите на по-добро законотворчество при 

мониторинга на прилагането на правото на ЕС в държавите членки; 

4. отчита, че основната отговорност за правилното изпълнение и прилагане на правото 

на ЕС се намира в държавите членки; изтъква, че това обаче не освобождава 

институциите на ЕС от задължението им да спазват първичното право на ЕС при 

приемането на актовете от производното право на ЕС; 

5. подчертава значението на прозрачността при изготвянето и прилагането на 

правните актове от страна на институциите на ЕС и държавите членки; изтъква, че в 

интерес на улесняване на прилагането на правото на ЕС от държавите членки и на 

превръщането му в достъпно за гражданите на ЕС, законодателството на ЕС трябва 

да бъде ясно, разбираемо, последователно и прецизно, като същевременно се взема 

предвид практиката на Съда на ЕС, в която се набляга на необходимостта от 

предвидимост и предсказуемост на разпоредбите на ЕС;1 

                                                 
1 Решение на Съда на Европейския съюз от 10 септември 2009 г., Plantanol GmbH & Co. KG v 

Hauptzollamt Darmstadt, C-201/08 ECLI:EU:C:2009:539, точка 46. 
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6. припомня, както вече беше заявено в миналото, че в Европейския съюз, основан на 

принципите на правовата държава и на сигурността и предвидимостта на законите, 

гражданите на ЕС имат право да бъдат информирани по ясен, достъпен, прозрачен и 

навременен начин дали националните закони са били приети при транспониране на 

актове на ЕС и кои са тези актове; 

7. подчертава принципа на прозрачност, залегнал в Договорите на ЕС, както и относно 

правото на гражданите на ЕС на достъп до правосъдие и на добра администрация, 

както са предвидени в членове 41 и 47 от Хартата на основните права на 

Европейския съюз, като се има предвид, че тези разпоредби изискват гражданите да 

разполагат с адекватен достъп до проектите на правни актове, които ги засягат; 

припомня, че тези права и принципи следва също така да бъдат от първостепенно 

значение за държавите членки и при предложенията за проекти на актове в 

изпълнение на правото на ЕС; 

8. призовава в тази връзка всички институции на ЕС, участващи в законодателния 

процес, да поемат ангажимент с цел по-нататъшно подобряване на качеството на 

съставяне на законодателните текстове, в съответствие с ангажимента, поет с 

Програмата за по-добро законотворчество; счита, че Междуинституционалното 

споразумение от 1998 г. относно общите насоки за качеството на съставяне на 

общностното законодателство следва да бъде адаптирано, за да се постигне тази 

цел; припомня разпоредбите на Междуинституционалното споразумение за по-

добро законотворчество, което призовава държавите членки при транспонирането 

на директивите на ЕС в националното право, ако изберат да добавят елементи, 

които по никакъв начин не са свързани със съответното законодателство на Съюза, 

да идентифицират тези добавки в актовете за транспониране или в свързаните 

документи; 

9. подчертава важната роля на социалните партньори, на организациите на 

гражданското общество и на другите заинтересовани страни за докладването на 

недостатъци при транспонирането и прилагането на правото на ЕС от страна на 

държавите членки; предлага националните органи и институциите на ЕС да 

насърчават тази роля; 

10. счита, че включването на националните парламенти в диалог относно съдържанието 

на законодателните предложения, когато е уместно, ще насърчи ефективното 

прилагане на правото на ЕС; подчертава, че по-строгият национален парламентарен 

контрол върху правителствата във връзка с участието им в процеса на 

законотворчество ще спомогне за по-ефективното прилагане на правото на ЕС, 

както е предвидено в Договорите; подчертава, че поради тази причина е необходимо 

националните парламенти да имат думата в ранните етапи на европейските 

законодателни процедури, и настоятелно призовава европейските институции и 

държавите членки да започнат разискване относно Протокол № 1 и Протокол № 2 

съответно относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз и 

относно субсидиарността и пропорционалността, при което се стремят към 

преразглеждане на т.нар. система за ранно предупреждение, като по този начин се 

осигурява по-добро прилагане на процедурата за „жълт картон“; 

11. насърчава по-тясно сътрудничество и засилване на връзките между Европейския 
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парламент и националните парламенти; припомня функцията на националните 

парламенти по упражняване на контрол върху правителствата във връзка с 

участието им в процеса на вземане на решения в Съвета на Европейския съюз, и 

подчертава необходимостта от консултации и редовен обмен на мнения между 

Европейския парламент и националните парламенти, особено в началните етапи на 

законодателния процес; 

12. насърчава Комисията да предостави на гражданите интегрирана платформа за 

подпомагане на централизирането на информацията за жалбите и нередностите при 

прилагането на законодателството на ЕС; 

13. припомня, че националните парламенти трябва да играят съществена роля в 

контрола за правилното прилагане на правото на ЕС от страна на държавите членки; 

призовава ги да продължат активно тази роля; изтъква ролята на националните 

парламенти за избягване на практиката на свръхрегулиране на национално равнище 

в процеса на прилагане на законодателството на ЕС, като по този начин се 

възпрепятстват прекомерното регулиране и ненужната административна тежест; 

очаква държавите членки ясно да посочат и документират задължения на 

национално равнище, когато такива се добавят към законодателството на ЕС в 

процеса на прилагане; изразява загриженост, че прекомерни национални мерки в 

допълнение към законодателството на ЕС ненужно увеличават евроскептицизма; 

14. подкрепя инициативата на Комисията за осигуряване на по-добри насоки и помощ 

на държавите членки посредством конкретни инструменти, с оглед постигане на по-

добри резултати при прилагането на правото на ЕС; 

15. отбелязва, че системата за обмен на информация и сътрудничество между 

комисиите на националните парламенти, работещи с ЕС, може да спомогне за 

постигане на ефикасно законодателство и следва да се използват също и за оказване 

на подкрепа за по-ефективно прилагане на законодателството на ЕС от страна на 

държавите членки; насърчава използването на платформата IPEX като средство за 

взаимен обмен на информация между националните парламенти и Европейския 

парламент; насърчава националните парламенти да вземат активно участие в 

редовни междупарламентарни заседания на комисии, организирани от Европейския 

парламент; 

16. подчертава необходимостта Парламентът също така да бъде в състояние да 

наблюдава прилагането от страна на Комисията и на регламентите, както това се 

прави за прилагането на директивите; изисква от Комисията да гарантира, че 

данните относно прилагането на регламентите ще бъдат включвани в бъдещите ѝ 

годишни доклади относно контрола за прилагането на правото на ЕС; призовава 

държавите членки да представят на Комисията национални актове, с които се 

прилагат или изпълняват регламенти, с оглед правилното им спазване, както и за да 

се уточни кои части произтичат от законодателството на ЕС и кои части са добавки 

на национално равнище; 

17. счита, че усилията на Комисията за издаването на насоки са похвални; приветства 

широкия набор от инструменти, използвани от Комисията за насърчаване на 

съответствието във фазата преди производството за установяване на нарушения; 

изразява съжаление за това, че проверката за правилното транспониране на 
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директивите от държавите членки продължава да бъде проблем; настоятелно 

призовава държавите членки да изпълнят ангажимента си за предоставяне на 

обяснителни документи заедно с националните мерки по транспониране на 

директивите в своя правен ред, включително таблици на съответствието, ако е 

приложимо; 

18. изразява съжаление, че все още не получава прозрачна и навременна информация 

относно прилагането на актовете на ЕС; припомня, че в преработеното Рамково 

споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията тя се 

ангажира да „предоставя на Парламента обобщена информация относно всички 

производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка от 

етапа на официалното уведомително писмо, включително, по искане на Парламента 

[...] относно въпросите, до които се отнася процедурата за установяване на 

неизпълнение“, и очаква тази клауза да се прилага добросъвестно на практика; 

19. приветства постоянен диалог между Комисията и държавите членки с оглед 

засилването на прилагането на правото на ЕС чрез структуриран и систематичен 

подход; 

20. припомня, че ефективността на европейската интеграция зависи и от степента, в 

която политиките на ЕС са включени в националните законодателства и са 

прилагани от държавите членки; в тази връзка припомня член 197 от ДФЕС, който 

гласи, че „ефективното прилагане на правото на Съюза от страна на държавите 

членки, което е основно условие за доброто функциониране на Съюза, се счита за 

въпрос от общ интерес“. 
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