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B8-0524/2018 

Резолюция на Европейския парламент относно необходимостта от всеобхватен 

механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните 

права 

(2018/2886(RSP)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС), 

– като взе предвид член 3, параграф 6 и членове 4 и 5 от ДЕС, и по-специално 

принципите на предоставената компетентност и на субсидиарност, 

– като взе предвид член 7 от ДЕС относно риска от тежко нарушение или тежко и 

продължаващо нарушение на принципите на правовата държава, 

– като взе предвид член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) относно производството за установяване на неизпълнение на задължения 

от държава членка, 

– като взе предвид член 295 от ДФЕС относно междуинституционалните 

споразумения, 

– като взе предвид годишния доклад на Комисията относно мониторинг върху 

прилагането на правото на Европейския съюз за 2017 г. (COM(2018)0540) 

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки 

към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, 

принципите на правовата държава и основните права1 (механизъм DRF), 

– като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник, 

А. като има предвид, че Съюзът е общност, основана на закона, която действа 

единствено в пределите на компетентност, която държавите членки са му 

предоставили с Договорите, и като има предвид, че упражняването на тези 

правомощия е подчинено на принципите на субсидиарност и на 

пропорционалност; 

Б. като има предвид, че Съюзът преследва своите цели чрез подходящи средства в 

съответствие с предоставените му правомощия; 

В. като има предвид, че в съответствие с член 7 от ДЕС Съветът и Европейският 

съвет имат компетентността да установят наличието на очевиден риск от тежко 

нарушение или продължаващо нарушение от страна на държава членка на общите 

ценности, на които се основава Съюзът; 

Г. като има предвид, че в съответствие с член 258 от ДФЕС Комисията може да 

                                                 
1 OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162. 
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сезира Съда на Европейския съюз срещу държава членка за нарушаване на 

Договорите; 

Д. като има предвид, че тези процедури могат да доведат до налагането на санкции 

срещу държава членка, която не е изпълнила свое задължение по Договорите, 

включително спиране на правото на глас в Съвета и налагане на финансови 

санкции; 

Е. като има предвид, че през 2017 г. Комисията е подала 716 жалби срещу държави 

членки за неизпълнение на техни задължения по Договорите, в съответствие с 

процедурата, предвидена в член 258 от ДФЕС; 

Ж. като има предвид, че в своята резолюция от 2016 г. Парламентът призова 

Комисията да представи предложение за създаването на нов 

междуинституционален механизъм за демокрацията, принципите на правовата 

държава и основните права, който да предвижда годишен доклад, изготвян от 

експертна комисия, относно зачитането от страна на държавите членки на 

ценностите, залегнали в член 2 от ДЕС, заедно със специфични за всяка държава 

препоръки; 

З. като има предвид, че в съответствие с член 295 от ДФЕС целта на инструмента на 

междуинституционалното споразумение е да се засили сътрудничеството между 

институциите на ЕС в рамките на съществуващите правомощия, предоставени от 

Договорите; 

И. като има предвид, че високопоставени служители на Комисията, включително 

заместник-председателят на Комисията Франс Тимерманс, изразиха скептичност 

по отношение на предложения механизъм за демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните права, като се отрича, че той е необходим в 

допълнение към съществуващите процедури, и се изразяват сериозни съмнения 

относно законността, институционалната легитимност и приложимостта на 

предложението; 

1. признава, че ЕС разполага с достатъчно механизми по силата на Договора за 

предотвратяване на извънредни нарушения на правата и ценностите, на които се 

основава Съюзът; 

2. припомня, че в съответствие с член 2 от ДЕС ценностите на демокрацията, 

правовата държава и зачитането на правата на човека са общи за държавите 

членки; подчертава, че ЕС не може да поставя под въпрос легитимния характер на 

дадена държава членка без достатъчно доказателства, които да бъдат проверени 

съгласно законоустановени правила, освен когато това поставяне на 

легитимността под въпрос е обосновано с окончателни и достатъчно мотивирани 

решения на компетентните органи, приети в рамките на съответните процедури 

по Договора; 

3. признава, че при липсата на солидна основа в Договорите, продължаването на 

усилията за създаване на механизъм за демокрацията, принципите на правовата 

държава и основните права би било в противоречие с принципите и ценностите, 

на които се основава Съюзът, и следователно с принципите на правовата държава, 
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на предоставените правомощия и на субсидиарността; подчертава, че създаването 

на механизъм за демокрацията, принципите на правовата държава и основните 

права би изместило съществуващите правомощия по член 7 от ДЕС и член 258 от 

ДФЕС и също така би представлявало злоупотреба с междуинституционалния 

инструмент по член 295 от ДФЕС; 

4. призовава Комисията, Съвета и Европейския съвет да прилагат по справедлив и 

отговорен начин инструментите, които са на разположение по силата на 

Договорите, за защита на общите ценности и принципите на правовата държава; 

5. призовава за зачитане на принципите на поведение, установени в член 7 от ДЕС и 

член 354 от ДФЕС, както и на основополагащия принцип на взаимно уважение 

между демократичните държави по отношение на избора на политики; призовава 

Комисията и Съвета да действат в съответствие с правната рамка, предвидена с 

Договорите, и в дух на диалог; 

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, 

Съвета и правителствата и парламентите на държавите членки. 


