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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по петиции да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 31 януари 2017 г., озаглавено 

„Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна – Доклад 

за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030), 

– като взе предвид Хартата за образование за демократично гражданство и 

образование по правата на човека, 

– като взе предвид резултатите от общественото допитване от 2015 г. относно 

гражданството на ЕС, проведено от Комисията, и резултатите от проучванията на 

Евробарометър от 2015 г. относно избирателните права и относно гражданството, 

– като взе предвид Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на 

Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския съюз 

(„Хартата“), 

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1381/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета за създаване на програма „Права, равенство и гражданство“ за периода 

2014 – 2020 година, 

– като взе предвид критериите за присъединяване и съвкупността от правила на 

Съюза, които всяка държава кандидатка трябва да изпълни, ако желае да се 

присъедини към Съюза (достиженията на правото на ЕС), 

– като взе предвид изслушванията, организирани от комисията по петиции през 

2016 и 2017 г., а именно съвместното публично изслушване, организирано 

съвместно с комисията LIBE и комисията EMPL на тема „Положението и правата 

на гражданите на ЕС в Обединеното кралство“, проведено на 11 май 2017 г., 

публичното изслушване на тема „Пречките пред гражданите на ЕС за свободно 

движение и работа в рамките на вътрешния пазар“, проведено на 11 октомври 

2016 г., публичното изслушване на тема „Борба срещу дискриминацията и защита 

на малцинствата“, проведено на 4 май 2017 г., и съвместното публично 

изслушване, организирано съвместно с Комисията (ГД „Правосъдие и 

потребители“) и с комисиите LIBE, AFCO и JURI на тема „Гражданството на 

Съюза, приложено на практика: общите ни ценности, права и демократично 

участие“, проведено на 15 март 2016 г., 

– като взе предвид Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 

29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните 

семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите 

членки, 

– като взе предвид проучванията, възложени през 2016 г. и 2017 г. от Тематичен 

отдел „В“ на Европейския парламент по искане на комисиите LIBE и PETI, 

озаглавени „Пречки пред правото на свободно движение и пребиваване на 
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граждани на Европейския съюз и техните семейства“ (Obstacles to the right of free 

movement and residence for European Union citizens and their families), 

– като взе предвид заключенията на Съвета на Европейския съюз № 9166/3/11 и 

№ 9167/3/11 от 9 юни 2011 г. относно приключването на процеса на оценка и 

техническата готовност на България и Румъния да се присъединят към 

Шенгенското пространство, 

– като взе предвид нотификацията от страна на министър-председателя на 

Обединеното кралство до Европейския съвет от 29 март 2017 г. в съответствие с 

член 50, параграф 2 от ДЕС, 

– като взе предвид своята резолюция от 5 април 2017 г. относно преговорите с 

Обединеното кралство вследствие на неговата нотификация, че възнамерява да се 

оттегли от Европейския съюз1, 

– като взе предвид Рамковата конвенция на Съвета на Европа за защита на 

националните малцинства и Европейската харта за регионалните или 

малцинствените езици, 

– като взе предвид проучването, възложено през 2016 г. от Тематичен отдел „В“ на 

Европейския парламент по искане на комисията LIBE, озаглавено „Към 

всеобхватна система на ЕС за защита на малцинствата“ (Towards a Comprehensive 

EU Protection System for Minorities), 

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с 

насилието над жени и домашното насилие (Конвенция от Истанбул), 

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, приета 

в Ню Йорк на 13 декември 2006 г. и ратифицирана от ЕС на 23 декември 2010 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 ноември 2010 г., озаглавено 

„Европейска стратегия за хората с увреждания за периода 2010 – 2020 г.: 

Подновен ангажимент за Европа без бариери“ (COM(2010)0636), 

– като взе предвид съобщенията на Комисията относно интегрирането на ромите 

(COM(2010)0133, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299 и 

COM(2016)0424), включително съобщението, озаглавено „Рамка на ЕС за 

национални стратегии за интегриране на ромите до 2020 г.“ (COM(2011)0173), 

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 април 2016 г., озаглавено 

„Изпълнение на Европейската програма за сигурност с цел борба срещу 

тероризма и подготвяне на условията за ефективен и истински Съюз на 

сигурност“ (COM(2016) 0230), 

– като взе предвид Директива (ЕС) 2015/637 относно мерките за координация и 

сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани 

на Съюза в трети държави и за отмяна на Решение 95/553/ЕО, 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2017)0102. 
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А. като има предвид, че Договорът от Лисабон донесе големи ползи за гражданите на 

Съюза, като консолидира правата и гаранциите, свързани с гражданството на ЕС, 

като осигури правна стойност на Хартата на основните права и като въведе 

пространството на свобода, сигурност и правосъдие в законодателната област на 

ЕС; 

Б. като има предвид, че Договорът за Европейския съюз постановява, че Съюзът 

следва да предоставя на своите граждани пространство на свобода, сигурност и 

правосъдие; 

В. като има предвид, че съгласно член 21 от Хартата е забранена всяка форма на 

дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически 

или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, 

политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, 

имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация; 

Г. като има предвид, че при определянето и осъществяването на своите политики и 

дейности Европейският съюз се стреми да се бори срещу дискриминацията, 

основана на пол, раса или етнически произход, религия или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация; като има предвид, че принципът за 

недопускане на дискриминация е основният израз на гражданството на ЕС; 

Д. като има предвид, че правото на равно третиране е един от основополагащите 

принципи на Европейския съюз и е основно право на всички хора; като има 

предвид, че по отношение на определянето на гражданството на Съюза, в член 9 

от ДЕС изрично се посочва, че Съюзът зачита принципа на равенство между 

неговите граждани, които се ползват с еднакво внимание от страна на неговите 

институции, органи, служби и агенции; като има предвид, че приблизително 8% 

от гражданите на Съюза принадлежат към национално малцинство и 

приблизително 10% говорят регионален или малцинствен език; като има предвид, 

че не съществува правна уредба на ЕС, която да гарантира правата им като 

членове на малцинство, и те могат да бъдат третирани по различен начин в 

зависимост от това в коя държава членка живеят; като има предвид, че 

съществува разлика между закрилата на малцинствата и политиките за борба с 

дискриминацията; като има предвид, че равното третиране е основно право на 

всички граждани, а не привилегия; 

Е. като има предвид, че съгласно доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 

2017 г., от 2012 г. насам все повече хора съобщават, че са преживели някаква 

форма на дискриминация; 

Ж. като има предвид, че органите за равно третиране са от ключово значение за 

борбата с дискриминацията и за гарантиране на ефективното прилагане на 

законодателството в областта на равното третиране; като има предвид, че липсват 

стандарти на ЕС за националните органи за равно третиране, които да гарантират, 

че тези органи разполагат с достатъчно широки правомощия и се ползват с 

финансова и организационна независимост, за да изпълняват възложените им 

задачи; 

З. като има предвид, че гражданството на Съюза се добавя към националното 
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гражданство, а не го замества; като има предвид, че в член 20 от ДФЕС се 

предвижда, че всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, е 

също така гражданин на Съюза, с правата и задълженията, предвидени от 

Договорите и Хартата;  

И. като има предвид, че свободното движение е една от четирите основни свободи на 

ЕС, залегнали в Договорите като ключов елемент на европейската интеграция, и е 

сред най-ценните права на гражданите на ЕС; 

Й. като има предвид, че правото на свободно движение и упражняването му е от 

централно значение за гражданството на ЕС; като има предвид, че гражданите на 

ЕС може все още да се сблъскват с редица съществуващи или нови пречки пред 

упражняването на правата им на свободно движение и пребиваване, като 

например прекомерни изисквания към документацията, тежки процедури за 

получаване на право на пребиваване, трудности при достъпа до здравни услуги 

или продължителни процедури за получаване на достъп до работа или признаване 

на професионалните квалификации; като има предвид, че някои европейски 

граждани са били обект на експулсиране или заповед за експулсиране в рамките 

на ЕС; 

К. като има предвид, че създаването на Шенгенското пространство и интегрирането 

на достиженията на правото от Шенген в рамката на ЕС значително повишава 

свободата на движение на територията на ЕС и е едно от най-големите 

постижения на процеса на европейска интеграция; като има предвид, че в своите 

заключения № 9166/3/11 и № 9167/3/11 от 9 юни 2011 г. Съветът на Европейския 

съюз потвърди успешното приключване на процеса на оценка и техническата 

готовност на България и Румъния да се присъединят към Шенгенското 

пространство; 

Л. като има предвид, че сигурността е една от областите, с които са свързани най-

големите опасения на гражданите на ЕС; като има предвид, че ЕС следва да 

помогне на своите граждани да усетят, че тяхната свобода е защитена и че 

безопасността им е гарантирана на територията на Съюза, като същевременно 

гарантира, че техните свободи и права се зачитат и защитават в еднаква степен, 

като има предвид, че тероризмът представлява глобална заплаха, срещу която 

трябва да се предприемат ефективни мерки на местно и национално равнище и на 

равнището на ЕС, за да се гарантира безопасността на европейските граждани; 

М. като има предвид, че съгласно изготвената от Комисията оценка на 

въздействието, придружаваща Директива (ЕС) 2015/637, почти седем милиона 

граждани на ЕС пътуват или живеят извън ЕС на места, където собствената им 

държава няма посолство или консулство; като има предвид, че броят на 

непредставените граждани на ЕС се очаква да нарасне до най-малко 

десет милиона души до 2020 г.; като има предвид, че гражданите на ЕС, живеещи 

на територията на трета държава, в която държавата членка, на която те са 

граждани, няма представителство, имат правото да се ползват от закрилата на 

дипломатическите и консулските органи на всяка държава членка при същите 

условия като гражданите на тази държава; 

Н. като има предвид, че Договорът от Лисабон укрепи гражданството на ЕС, 
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включително посредством въвеждането на европейската гражданска инициатива 

(ЕГИ), чрез която гражданите имат възможността да изискват действия от страна 

на ЕС; като има предвид, че използването на ЕГИ до момента, освен че постави 

практически и правни предизвикателства пред организаторите, не отговори на 

очакванията относно законодателното въздействие; 

О. като има предвид, че опитът показва, че държавите в процес на присъединяване 

имат желание да спазват критериите за присъединяване относно демокрацията, 

принципите на правовата държава и основните права, както и да постигат 

напредък по отношение на положението на малцинствата; като има предвид, че в 

момента липсва адекватна рамка, която да гарантира изпълнението на тези 

критерии след присъединяването и по този начин да защити гражданите на ЕС от 

последиците от нарушения на критериите за присъединяване; 

П. като има предвид, че с изключение на производствата за установяване на 

нарушение, в момента ЕС разполага само с инструменти с ограничена 

ефикасност, за да реагира на системни и институционални прояви на 

дискриминация, расизъм и ксенофобия срещу малцинствата в държавите членки; 

като има предвид, че производствата за установяване на нарушение не обхващат 

заплахите, които попадат извън приложното поле на вторичното законодателство 

на ЕС; 

Р. като има предвид, че гражданите на ЕС от ромски произход съставляват най-

голямата и най-уязвимата малцинствена група в ЕС; като има предвид, че ромите 

са подложени на многопластова дискриминация и социална изолация в Европа; 

като има предвид, че инструментите на актовете с незадължителен характер, като 

например рамката на ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите 

(НСИР), са допринесли само в ограничена степен да се гарантира, че държавите 

членки изпълняват своите задължения за спазване на стандартите за основните 

права на човека по отношение на защитата на малцинствата, и за предприемането 

на мерки във връзка с институционалните прояви на дискриминация; 

С. като има предвид, че европейските граждани с увреждания продължават да се 

сблъскват с много пречки при получаването на достъп до пазара на труда и до 

образование и обучение, изложени са на по-висок риск от бедност и социална 

изолация в сравнение с хората без увреждания и срещат затруднения да участват 

пълноценно в обществото и да упражняват правата си; 

Т. като има предвид, че насилието срещу жените продължава да е широко 

разпространено в рамките на ЕС; като има предвид, че ЕС и неговите държави 

членки трябва да предприемат всички необходими мерки за насърчаване и защита 

на правата на всички жени; 

У. като има предвид, че съгласно член 25 от Хартата „Съюзът признава и зачита 

правото на възрастните хора да водят достоен и независим живот и да участват в 

социалния и културния живот“; 

Ф. като има предвид, че рискът от лишаване от избирателни права на граждани, 

които се преместват от своите държави на произход в друга държава членка, може 

да попречи на гражданите на ЕС да упражняват правото си да се преместят в 
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друга държава членка и да пребивават там; 

Х. като има предвид, че в рамките на ограниченията на международното право всяка 

държава има суверенното правомощие да решава кои са нейни граждани; като има 

предвид, че лицата без гражданство често са изложени на риск от задържане и 

нищета; като има предвид, че съществува силна връзка между гражданството на 

ЕС и липсата на гражданство поради възможността за достъп до гражданство на 

ЕС или неговата загуба от живеещи в държави членки лица без гражданство, на 

които е предоставено гражданство на държава членка или чието гражданство на 

държава членка е отнето; 

Ц. като има предвид, че някои от най-важните последици от очакваното оттегляне на 

Обединеното кралство от Европейския съюз се отнасят до правния статут, правата 

и задълженията на гражданите на Обединеното кралство, живеещи в Европейския 

съюз, и на гражданите на ЕС, живеещи в Обединеното кралство, от момента, в 

който влезе в сила оттеглянето; 

Ч. като има предвид, че милиони граждани, които са се възползвали от правото да 

живеят, да създадат семейство, да работят, да учат и да се пенсионират в 

Обединеното кралство и в ЕС 27 и са направили решаващ житейски избор въз 

основа на тези права, сега са изправени пред значителна несигурност и 

безпокойство относно своето бъдеще; 

1. призовава Съвета на ЕС и Европейския съвет да осигурят възможност на всички 

държави, които изпълняват необходимите технически критерии, да станат членки 

на Шенгенското пространство, така че всички граждани на ЕС да могат да се 

ползват от свободата на движение, без да бъдат затруднявани от гранични 

проверки; 

2. призовава Комисията редовно да наблюдава прилагането на Директива 

2004/38/ЕО в държавите членки и да предприеме подходящи мерки за премахване 

на потенциалните пречки пред свободата на движение; приветства инструмента за 

електронно обучение относно правото на свободно движение на гражданите на 

Съюза, който помага на местните администрации за по-доброто разбиране на 

правата и задълженията, които съпровождат свободното движение; 

3. припомня, че законодателството на ЕС по въпроса за сигурността следва да бъде 

актуално, ефективно и ефикасно по отношение на предотвратяване, откриване и 

реагиране на развиващите се заплахи за сигурността; призовава за неотложното 

прилагане на Европейската програма за сигурност, по-добро прилагане на 

съществуващите правни инструменти на ЕС в тази област, както и за по-ефикасен 

обмен на информация и координация между държавите членки и с агенциите на 

ЕС; приветства инициативите на Комисията за засилване на сътрудничеството в 

областта на сигурността между държавите членки и напълно подкрепя 

установяването на по-ефикасен обмен на информация между държавите членки и 

с агенциите на ЕС; подчертава значението на пълното зачитане на основните 

права в борбата срещу тероризма; подчертава, че хармонизацията на вътрешните 

и външните действия на ЕС в областта на сигурността е от съществено значение 

за ефикасната защита на гражданите на ЕС; 
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4. призовава институциите на ЕС и държавите членки да засилят усилията за 

изграждане на ефективен и истински Съюз на сигурност, който се занимава с 

всички измерения на терористичната заплаха; 

5. счита дерадикализацията и предотвратяването на радикализацията за абсолютен 

приоритет за ЕС и категорично подкрепя засилването на конкретни 

междусекторни програми, насочени към образователни, доброволни и културни 

дейности, работа с младежи и програми за дерадикализация в институциите, 

местните общности, гражданското общество, религиозните общности и 

регионалните администрации; счита, че една всеобхватна политика в тази област 

следва да бъде придружена от дългосрочни проактивни процеси на 

дерадикализация в съдебната сфера; подчертава необходимостта от разработване 

на стратегии за социално приобщаване и политики за борба с дискриминацията; 

призовава държавите членки да разглеждат радикализацията чрез цялостен 

подход и да се възползват от експертния опит на Мрежата за осведоменост по 

въпросите на радикализацията, създадена по инициатива на Комисията; 

подчертава, че предотвратяването на радикализацията може да бъде подпомагано 

и чрез дейности, финансирани от програми на ЕС, като например европейските 

структурни и инвестиционни фондове, „Хоризонт 2020“ и „Европа за 

гражданите“; 

6. подчертава, че защитата на основните права е ключов фактор, с който се дава 

възможност на гражданите на ЕС да участват пълноценно в демократичния живот 

на Съюза; припомня своята резолюция от 25 октомври 2016 г., в която се 

препоръчва да се създаде всеобхватен механизъм на Съюза за демокрацията, 

принципите на правовата държава и основните права1 като допълнителен 

инструмент, способен да подобри защитата и насърчаването на правата на човека, 

в т.ч. Правата, свързани с гражданството, и да увеличи доверието на гражданите в 

институциите на ЕС; 

7. отбелязва, че гражданите на ЕС имат право да се обръщат към Европейския 

омбудсман, което е едно от основните права, предоставени от европейското 

гражданство; 

8. припомня, че през периода 1 януари 2013 – 30 юни 2016 г. по-голямата част от 

жалбите, получени от Европейския омбудсман, се отнасяха до твърдение за липса 

на прозрачност, както беше подчертано в съобщението на Комисията от 24 януари 

2017 г., озаглавен „Относно напредъка към ефективно гражданство на ЕС за 

периода 2013 – 2016 г.“ (COM(2017)0032); изразява убеждението си, че 

прозрачността и почтеността на институциите на ЕС са съществено условие за 

изграждането на доверие и увереност в гражданите на ЕС, за доближаване на 

гражданите до ЕС и за привличането им към участие в неговите дейности, както и 

за осигуряването на възможност те да упражняват пълноценно правата си, 

свързани с гражданството; посочва, че гражданите следва да имат достъп до 

цялата необходима информация в това отношение и че тази информация следва да 

бъде представена по възможно най-ясен и разбираем начин; изисква от всички 

институции и органи на ЕС да предприемат мерки във връзка с все още 

съществуващите слабости в съответствие с разпоредбите, наред с другото, на 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0409. 
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член 9 и член 10, параграф 3 от ДЕС, член 15 от ДФЕС и членове 41 – 42 от 

Хартата; 

9. отбелязва, че гражданското образование и междукултурният диалог подобряват 

разбирането от страна на гражданите относно значението на участието в 

социалния и политическия живот, а образованието в областта на правата на 

човека повишава тяхната осведоменост относно правата им и ги възпитава в 

зачитане на правата на другите; насърчава държавите членки да включат 

образованието относно демократичното гражданство и относно правата на човека 

в учебните програми в училище, за да осигурят на учащите се познания, 

разбиране и умения, но и да ги подготвят да бъдат активни в обществото в посока 

защитаване и насърчаване на правата на човека, демокрацията и принципите на 

правовата държава; 

10. призовава за пълно и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2015/637, за да 

осигурят консулска закрила на гражданите на ЕС в трети държави, в които 

техните държави членки нямат представителство; 

11. призовава Комисията да представи предложение за нов, по-сигурен формат на 

временния документ за пътуване на ЕС за непредставените граждани на ЕС извън 

ЕС, чийто паспорт е бил откраднат, изгубен, унищожен или временно не е на 

разположение, за да се гарантира, че те наистина могат да се върнат у дома; 

12. подчертава, че ЕГИ е иновативен инструмент за демокрация на участието в 

Европейския съюз, чрез който гражданите имат възможността да изразяват своите 

очаквания и да направляват развитието на политиките на ЕС; посочва обаче, че 

във функционирането на ЕГИ съществуват значителни пропуски, които следва да 

се разгледат, така че ЕГИ да стане по-ефективна; изразява загриженост относно 

последващите действия на Комисията във връзка с успешните инициативи; 

13. подчертава, че на жертвите на престъпления и тероризъм трябва да бъде 

гарантирано подходящо равнище на права без дискриминация в целия ЕС, както и 

че те следва да бъдат третирани с уважение и достойнство и да получават 

подходяща подкрепа в съответствие с индивидуалните им потребности и с 

потребностите на техните семейства; подчертава, че все по-голям брой 

европейски граждани са жертва на терористични нападения в държава, която не е 

тяхната собствена, и поради това настоятелно призовава за създаването на 

протоколи в държавите членки, за да се помогне на европейците, които не са 

граждани на съответната държава, в случай на терористично нападение, в 

съответствие с Директива (ЕС) 2015/0281 относно борбата с тероризма; 

подчертава необходимостта от специална директива за защита на жертвите на 

тероризма; 

14. счита, че за да се придаде съдържание на позоваванията на малцинствата и 

равенството между всички граждани на ЕС, направени съответно в членове 2 и 9 

от ДЕС, и за да се постигне по-успешно потенциалът на гражданството на ЕС, ЕС 

трябва да увеличи усилията си, за да гарантира защитата на ценностите, на които 

се основава ЕС, както и на правата на малцинствата; 

15. изтъква факта, че националните, етническите, религиозните и езиковите 
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малцинства в Европа от векове живеят заедно или успоредно с културите на 

мнозинствата; счита, че спазването от страна на ЕС на задължението съгласно 

ДЕС за зачитане, опазване и развитие на културното и езиковото многообразие на 

Европа в ЕС както между държавите членки, така и в самите тях, ще укрепи 

значително връзките между гражданите и европейския проект; счита, че ЕС 

следва да определи високи стандарти за защита на малцинствата, като се започне 

със стандартите, кодифицирани в международни правни инструменти като тези на 

Съвета на Европа, и че тези стандарти следва да бъдат интегрирани трайно в 

правна уредба, гарантираща демокрацията, принципите на правовата държава и 

основните права в ЕС; насърчава всички държави членки да ратифицират 

незабавно и изцяло Рамковата конвенция за защита на националните малцинства 

и Европейската харта за регионалните или малцинствените езици и да изпълняват 

договорите добросъвестно; припомня също така необходимостта от прилагане на 

принципите, разработени в рамките на Организацията за сигурност и 

сътрудничество в Европа (ОССЕ); 

16. изразява съжаление във връзка с дългогодишната липса на напредък относно 

предложението от 2008 г. за директива за прилагане на принципа на равно 

третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална ориентация; отново отправя призива си към 

Съвета да приеме предложението възможно най-скоро; 

17. отбелязва, че в Регламента на ЕС за създаване на програма „Права, равенство и 

гражданство“ за периода 2014 – 2020 година се посочва, че за постигането на 

целта, определена в член 3, параграф 3 от ДЕС, с програмата се утвърждават и 

защитават правата на детето; 

18. счита, че системната дискриминация на гражданите от ромски произход в техните 

родни държави, както и изселването и експулсирането, на които са подложени, 

когато упражняват правото си на свободно преместване и пребиваване в друга 

държава членка, са в противоречие с основното право на недопускане на 

дискриминация въз основа на етническия произход и с правото на преместване и 

пребиваване в друга държава членка, като по този начин подлагат на изпитание 

основите на правата, произтичащи от гражданството на ЕС; призовава държавите 

членки да извършват регистрация при раждането без дискриминация и да 

предприемат незабавни коригиращи мерки, за да гарантират удостоверяването на 

самоличността на всички техни граждани, за да се избегне отказът на достъп на 

членовете на ромската общност до всички съществени основни услуги; призовава 

държавите членки да предприемат активни стъпки, чрез своите местни органи, за 

да гарантират, че всяко дете е регистрирано; призовава Комисията да извърши 

оценка и наблюдение на положението в държавите членки, да споделя най-добри 

практики относно удостоверяването на самоличността и закрилата на хората, 

чието гражданство не е признато и които нямат достъп до документи за 

самоличност, и да започне кампании за повишаване на осведомеността относно 

значението на регистрацията при раждането; 

19. приветства факта, че в изготвения от Комисията Доклад за гражданството за 2017 

г. се изтъква като приоритет необходимостта от засилване и подобряване на 

участието на гражданите; отбелязва обаче със съжаление, че в доклада не се 
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споменава по никакъв начин правото на отправяне на петиция, правото да се 

сезира Европейският омбудсман, правото на достъп до документи или начина за 

укрепване на тези права; 

20. осъжда всички форми на дискриминация и насилие срещу лесбийките, гейовете, 

бисексуалните, транссексуалните и интерсексуалните лица (ЛГБТИ); насърчава 

Комисията и държавите членки да приемат законодателство и политики за борба с 

хомофобията и трансфобията; насърчава Комисията да предложи програма, която 

да гарантира равни права и възможности, основани на сексуалната ориентация и 

половата идентичност, като същевременно се зачитат компетенциите на 

държавите членки; 

21. счита, че свободните медии и свободният достъп до отворен интернет са 

изключително важни компоненти на демокрацията; 

22. приветства подписването на 13 юни 2017 г. на присъединяването на ЕС към 

Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 

домашното насилие; изразява обаче съжаление, че ограничаването до две области 

– въпроси, свързани със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси 

и въпроси, свързани с убежището и забраната за връщане, поражда правна 

несигурност по отношение на обхвата на присъединяването на ЕС; настоятелно 

призовава държавите членки да ускорят преговорите относно ратифицирането и 

прилагането на Конвенцията от Истанбул; подчертава, че за да бъдат по-

ефективни мерките за борба с насилието срещу жените, тези мерки следва да са 

придружени от действия за насърчаване на финансовата независимост на жените; 

призовава Комисията да предприеме допълнителни действия по въпроса за 

основаните на пола икономически неравенства и равновесието между 

професионалния и личния живот; 

23. потвърждава, че законодателството на ЕС в областта на равното третиране 

изисква създаването на национални органи по въпросите на равенството; 

призовава Комисията да предложи на държавите членки насоки относно начина 

на функциониране на тези органи и как да се гарантират независимостта, 

ефективността, правомощията и ресурсите (включително EQUINET), от които те 

се нуждаят, за да могат да предприемат мерки във връзка с дискриминацията и да 

насърчават равното третиране; призовава националните органи по въпросите на 

равенството, както и EQUINET, да изпълняват възложените им задачи и да 

засилят сътрудничеството си в областта на борбата с дискриминацията и 

насърчаване на равното третиране; припомня значението на програмата „Права, 

равенство и гражданство“ за периода 2014 – 2020 година за по-нататъшното 

предоставяне на практическа подкрепа за борба с дискриминацията на местно 

равнище; призовава Комисията да приеме в съобщение своя стратегически 

ангажимент за равенство между половете за периода 2016 – 2019 г.; припомня, че 

ЕС се основава на принципа на равенство между жените и мъжете, както и че този 

принцип може да бъде осъществен единствено ако е интегриран във всички 

политики на ЕС; отбелязва непропорционалното въздействие на множествената 

дискриминация върху жените; насърчава държавите членки да работят с 

регионалните и местните органи, правоприлагащите органи, националните органи 

за равенство и организациите на гражданското общество за повишаване на 
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мониторинга по отношение на взаимосвързаността между различните основания 

за дискриминация; 

24. призовава Комисията и държавите членки, като страни по Конвенцията на ООН за 

правата на хората с увреждания, да интегрират достъпността, участието, 

недопускането на дискриминация и равенството в законодателството на ЕС, така 

че европейските граждани с увреждания да упражняват своите основни права на 

равни начала с другите хора; 

25. призовава Комисията и държавите членки да използват всички налични 

финансови, законодателни и спомагателни инструменти за насърчаване на 

съобразено с нуждите на възрастните хора общество и остаряването в добро 

здраве за европейските граждани, наред с другото, чрез приобщаващи пазари на 

труда, иновативни и гъвкави схеми за работа, достъп до обучение, наличие на 

качествено здравеопазване и въвеждане на продукти и услуги на електронното 

здравеопазване; 

26. приветства инициативата за Европейски корпус за солидарност, която разкрива 

възможности за младите хора да участват в доброволческа дейност или да работят 

по проекти в собствената си държава или в чужбина, и приветства инициативата 

„Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“, която дава възможност на 

европейците да участват в програми за хуманитарна помощ в целия свят; 

27. счита, че гражданите, които се местят и пребивават в друга държава членка, 

следва да имат възможност да упражняват правото си да гласуват на 

националните избори в своята държава на произход; призовава държавите членки, 

които лишават от избирателни права своите граждани, решили да живеят в друга 

държава членка за продължителен период от време, да облекчат условията за 

запазването на правото на тези граждани да гласуват в националните избори; 

28. отново изразява своята позиция, че защитата на правата и интересите на 

гражданите на ЕС-27, които живеят или са живели в Обединеното кралство, и на 

гражданите на Обединеното кралство, които живеят или са живели в ЕС-27, 

трябва да се разглежда като абсолютен приоритет в преговорите по 

споразумението за оттегляне; освен това счита, че задълженията за Обединеното 

кралство и ЕС в тази връзка следва да се основават на реципрочност, 

равнопоставеност, симетричност, недопускане на дискриминация, справедливо 

третиране, както и пълно зачитане на целостта на правото на ЕС, включително 

Хартата на основните права и рамката за нейното прилагане. 
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