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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

А. като има предвид, че основополагащите ценности на Европейския съюз включват 

зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, 

принципа на правовата държава и зачитането на правата на човека, включително 

на правата на хората, които принадлежат към малцинства (член 2 от ДЕС), и като 

има предвид, че тези ценности са универсални и общи за държавите членки; 

Б. като има предвид, че свободното участие на напълно развито гражданско 

общество е ключов аспект на всеки демократичен процес на вземане на решения; 

В. като има предвид, че законодателството на Съюза е продукт на колективно 

вземане на решения, в който процес участват всички държави членки; 

Г. като има предвид, че в съответствие с член 9 от ДЕС и член 20 от ДФЕС 

гражданин на Съюза е всяко лице, което притежава гражданство на държава 

членка; като има предвид, че европейското гражданство се добавя към 

националното гражданство, но не го замества; 

Д. като има предвид, че комисията по конституционни въпроси (AFCO) посети 

Унгария през ноември 2016 г.; 

1. категорично подчертава, че всички държави членки споделят и трябва да 

отстояват ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, тъй като тези ценности са в 

основата на Европейския съюз; 

2. припомня, че член 2 от ДЕС отразява съдържанието на обвързващи и напълно 

утвърдени принципи на международното право, подкрепени от всички държави 

членки; ето защо подчертава, че пълното зачитане, защитата и насърчаването на 

принципа на правовата държава, демокрацията и правата на човека, представляват 

обща отговорност и задължение, произтичащи от самия факт на принадлежност 

към международната общност; 

3. припомня, че съгласно член 49 от ДЕС държавите кандидатки трябва да 

демонстрират, че отговарят на критериите от Копенхаген за членство в Съюза, а 

Комисията е длъжна да поиска пълно изпълнение на тези критерии; подчертава, 

че след като станат членове на Съюза, държавите членки съответно носят 

задължението да зачитат и гарантират защитата на принципа на правовата 

държава и съставните му елементи, както и че принципът на взаимно доверие, 

залегнал в правото на Съюза, не освобождава държавите членки от оценката на 

спазването от страна на другите държави членки на правото на Съюза, и по-

специално на основните права, признати от правото на Съюза; 

4. припомня, че ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, са защитени от процедурата, 

установена в член 7, счита обаче, че Съюзът следва да разполага с допълнителна и 

по-структурирана рамка за мониторинг и оценка на зачитането и насърчаването 
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на принципите, установени в член 2 от ДЕС; 

5. отново призовава Комисията да използва в пълна степен експертния опит на 

Агенцията на Европейския съюз за основните права с цел наблюдение на 

състоянието на основните права в Съюза, като Комисията предложи 

преразглеждане на учредителния регламент на Агенцията, за да ѝ бъдат 

предоставени по-широки и по-независими правомощия, както и повече човешки и 

финансови ресурси; 

6. припомня, че Венецианската комисия определя като съществени характеристики 

на правовата държава законността, правната сигурност и недопускането на 

произвол, достъпа до правосъдие, зачитането на правата на човека, недопускането 

на дискриминация , както и равенството пред закона; споделя опасенията, 

изразени от Венецианската комисия в нейните становища относно унгарското 

законодателство от 2011 г. насам, включително становищата относно 

конституцията и нейните изменения; отново заявява, че в своето становище 

относно четвъртото и последното изменение на конституцията на Унгария от 

17 юни 2013 г. Венецианската комисия стига до заключението, че предприетите 

мерки представляват заплаха за конституционното правосъдие и за 

върховенството на основните принципи, заложени в конституцията на Унгария; 

припомня, че Унгария признава Венецианската комисия с присъединяването си 

към Съвета на Европа през 1990 г.; 

7. отбелязва, че Венецианската комисия заявява в своето становище относно Закон 

XXV от 4 април 2017 г., що се отнася до изменението на Закон CCIV от 2011 г. за 

националното висше образование, че подобен закон изглежда твърде 

проблематичен от гледна точка на принципите на правовата държава и на 

основните права, както и на гаранциите за чуждестранните университети, които 

вече са установени в Унгария и в продължение на много години законно 

осъществяват дейност в страната; припомня освен това, че Европейската комисия 

реши да започне процедура срещу Унгария пред Съда на Европейския съюз на 

основание, че унгарският закон за националното висше образование, изменен на 

4 април 2017 г., непропорционално ограничава университетите на Съюза и 

университетите от трети държави в тяхната дейност и че този закон трябва отново 

да бъде приведен в съответствие с правото на Съюза; 

8. отново изразява дълбоката си загриженост във връзка с неотдавнашните събития в 

Унгария, които застрашават принципа на правовата държава и възпрепятстват 

прилагането на принципите, залегнали в член 2 от ДЕС, включително, наред с 

другото, на тези, свързани с функционирането на конституционната система, 

независимостта на съдебната власт и на други институции, както и във връзка със 

систематичното премахване на принципите на взаимозависимост и 

взаимоограничаване, на свободата на изразяване, свободата на печата, 

академичната свобода, човешките права на мигрантите, търсещите убежище лица 

и бежанците, свободата на събиране и на сдружаване, правото на равно третиране, 

социалните права, защитата на организациите на гражданското общество и на 

правата на хората, принадлежащи към малцинства, включително на ромите, 

евреите и ЛГБТИ лицата; 
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9. отбелязва, че понятието гражданство само по себе си съдържа ясна политическа 

воля за зачитане на равенството на гражданите; подчертава, че ценностите и 

принципите, върху които е основан Съюзът, определят рамката, в която всеки 

европейски гражданин може да идентифицира себе си, независимо от 

политическите и културните различия, свързани с националната идентичност; 

изразява загриженост относно това, че унгарски длъжностни лица открито 

изразяват националистически идеи, основани на изключителни идентичности; 

10. отбелязва изявлението на Венецианската комисия, че ограничаването на ролята на 

Конституционния съд на Унгария води до риска това ограничаване да се отрази 

негативно на разделението на властите, защитата на правата на човека и на 

принципите на правовата държава; изразява особена загриженост по повод 

повторното въвеждане на конституционно равнище на разпоредби, които следва 

да попадат в обхвата на обикновените закони, като тези разпоредби вече са били 

счетени за противоконституционни, с цел да се избегне преразглеждането им по 

конституционен ред; препоръчва да се извърши преглед на функционирането и 

правомощията на Националния съдебен съвет, за да се гарантира, че той може да 

изпълнява ролята си на независим орган за самоуправление на съдебната власт в 

Унгария, и призовава за пълно възстановяване на правораздавателната 

компетентност на Конституционния съд; 

11. изразява загриженост относно стесняването на пространството за организациите 

на гражданското общество и относно опитите за контрол върху НПО и за 

ограничаване на способността им да осъществяват своята законна дейност, като 

например приемането на т.нар. законодателен пакет „Спрете Сорос“; припомня, 

че Венецианската комисия заявява в своето „становище относно проекта на закон 

за прозрачността на организациите, получаващи подкрепа от чужбина“ (прието на 

17 юни 2017 г.), че такъв закон би довел до несъразмерна и ненужна намеса в 

свободата на сдружаване и свободата на изразяване, правото на неприкосновеност 

на личния живот и в забраната на дискриминацията; 

12. изразява дълбоко съжаление за антагонистичната и подвеждаща реторика, 

използвана понякога от унгарските институции по адрес на Европейския съюз,  

както и за съзнателния избор на органите да приемат законодателство, което 

пряко нарушава ценностите на Съюза; припомня, че с присъединяването си към 

Съюза през 2004 г. Унгария се е ангажирала за постигането на целите, установени 

в член 3, параграфи 1 и 2 от ДЕС, припомня, че присъединяването към 

Европейския съюз е бил доброволен акт въз основа на националния суверенитет, с 

широк консенсус, обхващащ целия политически спектър на Унгария; 

13. подчертава, че процедурата за установяване на неизпълнение на задължения на 

държави членки показа своите граници при противодействието на системни 

нарушения на ценностите на Съюза поради основната насоченост на тази 

процедура към технически въпроси, което дава възможност на правителствата да 

предлагат формални коригиращи мерки, докато в същото време запазват в сила 

законодателството, нарушаващо действащото право на Съюза; счита, че в случай 

на нарушение на принципа на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4 от ДЕС, 

пред Комисията няма правна пречка да се основе на процедурата за установяване 

на неизпълнение на задължения като модел за установяването на случаи на 
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нарушение, което е равнозначно на нарушение на член 2 от ДЕС; 

14. счита, че когато Комисията установи тежко и продължаващо нарушение на 

принципите на правовата държава от страна на държава членка, тя следва да 

използва всички средства, с които разполага, за да защити основните ценности, на 

които се основава Съюзът, включително да задейства механизма по член 7 от 

ДЕС; припомня, че в резолюцията си от 25 октомври 2016 г., съдържаща 

препоръки към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за 

демокрацията, принципите на правовата държава и основните права1, е отправил 

искане към Комисията да представи до септември 2017 г. предложение за 

сключването на Пакт на Съюза за демокрацията, правовата държава и основните 

права (Пакт на ЕС за демокрацията); изразява съжаление, че такова предложение 

все още не е постъпило, и подчертава, че е налице неотложна необходимост от 

създаването на ефективен механизъм за защита на основните ценности на Съюза, 

тъй като съществува несъответствие между задълженията на страните кандидатки 

съгласно критериите от Копенхаген и прилагането на тези критерии от страна на 

държавите членки след присъединяването им към Съюза; изтъква, че 

подходящият отговор на нарушаването на основните ценности на Съюза изисква 

съчетание на адекватни правни инструменти и политическа воля; 

15. счита, че настоящото положение в Унгария представлява очевиден риск от тежко 

нарушение на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, и поради това трябва да 

бъде започната процедурата по член 7, параграф 1 от ДЕС; 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0409. 
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