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ПРЕПОРЪКИ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-
специално членове 44 и 51 от нея;

– като взе предвид проучването, озаглавено „Тълкуването на член 51 от Хартата на 
основните права на ЕС: дилемата за по-строго или по-широко прилагане на 
Хартата към националните мерки“, публикувано през февруари 2016 г. от 
Тематичен отдел „В“ на Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС;

– като взе предвид резолюцията си от 25 октомври 2016 г. относно установяването 
на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права1, и по-специално параграф 20 от нея;

– като взе предвид своята резолюция от 16 февруари 2017 г. относно възможното 
развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на 
Европейския съюз2,по-специално параграф 45 от нея;

А. като има предвид, че в член 6 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се 
признават правата, свободите и принципите, залегнали в Хартата на основните 
права на Европейския съюз от 7 декември 2000 г., адаптирана на 12 декември 
2007 г. в Страсбург, която има същата правна сила като Договорите;

Б. като има предвид, че в съответствие с член 51 от Хартата адресати на нейните 
разпоредби са, наред с другото, институциите, органите, службите и агенциите на 
Съюза; като има предвид, че съгласно член 51, параграф 1 от Хартата нейните 
разпоредби се отнасят за държавите членки, „единствено когато те прилагат 
правото на Съюза“;

В. като има предвид, че съгласно член 51, параграф 1 институциите и органите на 
Съюза „насърчават прилагането“ на Хартата; подчертава, че Хартата не е просто 
набор от забрани, но следва също така да бъде считана за инструмент за 
предприемането на мерки за гарантиране на ефективното прилагане на нейните 
разпоредби;

Г. като има предвид, че член 6 от ДЕС също така подчертава, че основните права, 
както са гарантирани от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), 
трябва да се считат за общи принципи на правото на Съюза;

Д. като има предвид, че член 151 от Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) се отнася до основните социални права като тези, залегнали в 
Европейската социална харта;

                                               
1 OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.
2ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 201.
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Е. като има предвид, че в проучването от ноември 2017 г. относно прилагането на 
Хартата на основните права в институционалната рамка на ЕС1 се разглежда, 
наред с друго, значението на Хартата за дейностите на Комисията съгласно 
Договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност (Договор за ЕМС) 
и в контекста на Европейския семестър; като има предвид, че се обръща малко 
внимание на социалните права, установени в Хартата по отношение на 
икономическото управление на Съюза; като има предвид, че тези права трябва да 
се считат за истински основни права;

Ж. като има предвид, че Агенцията на ЕС за основните права (FRA) формулира 
редица препоръки за ефективното прилагане на Хартата на основните права в 
своите становища, озаглавени „Подобряване на достъпа до правни средства за 
защита в областта на бизнеса и правата на човека на равнище ЕС“2 и 
„Предизвикателства и възможности за прилагане на Хартата на основните 
права“3;

1. счита, че Хартата на основните права трябва да се прилага при пълно зачитане на 
ЕКПЧ, като същевременно се признават значението на Европейската социална 
харта и Европейския стълб на социалните права, и призовава Комисията да 
ускори процедурата за присъединяване на ЕС към ЕКПЧ и да даде по-голям 
приоритет на разглеждането на възможността за присъединяване на ЕС към 
Европейската социална харта;

2. настоятелно призовава Комисията да изясни обхвата на член 51 от Хартата на 
основните права, тъй като различните тълкувания увеличават объркването и водят 
до неясно и незадоволително прилагане на Хартата4;

3. призовава Комисията да предостави на държавите членки насоки относно начина, 
по който основните права следва да бъдат вземани предвид при прилагането на 
правото на Съюза;

4. подчертава, че член 51, параграф 1 от Хартата призовава за насърчаване на 
правата и принципите, установени в нея и посочва връзката между ценностите на 
Съюза и Хартата, както и с критериите от Копенхаген за присъединяване на трети 
държави към Съюза; изразява съжаление, че засега ЕС не разполага с всеобхватен 
механизъм за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права, както призова Парламентът в своята резолюция от 14 ноември 
2018 г.5, който би позволил извършването в институциите и органите на ЕС и в 
държавите членки на системен преглед на развитието на събитията, които налагат 
предприемането на действия за защита и спазване на правата, свободите и 
принципите на Хартата; предлага по-специално условията, определени чрез 
критериите от Копенхаген, свързани с основните права, да не се използват 

                                               
1 „Прилагането на Хартата на основните права в институционалната рамка на ЕС“, Европейски 
парламент, Генерална дирекция „Вътрешни политики“, тематичен отдел C — „Граждански права и 
конституционни въпроси“, ноември 2017 г.
2 Становище 1/2017 на Агенцията за основните права (FRA), 10 април 2017 г.
3 Становище 4/2018 на FRA, 24 септември 2018 г.
4 Вж. например раздел 2.3 от Становище 4/2018 на FRA от 24 септември 2018 г.
5 Приети текстове, P8_TA(2018)0456.
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еднократно, единствено като предварителни условия за присъединяване, а да се 
извършва периодична оценка на спазването им от страна на държавите членки;

5. отбелязва със загриженост, че Хартата на основните права се прилага в държавите 
членки единствено, когато те прилагат правото на ЕС и приканва различните 
институции на ЕС да обмислят разширяване на приложното поле на Хартата при 
следващото преразглеждане на Договора;

6. призовава Комисията, другите институции на ЕС и националните и регионалните 
органи на държавите членки да се консултират редовно с FRA, когато основните 
права са изложени на риск; призовава също така за въвеждане в рамките на 
Европейския семестър на задължителна оценка и преглед на начина, по който 
държавите членки се придържат към разпоредбите на Хартата;

7. изразява своята загриженост относно липсата на систематични оценки на 
въздействието върху основните права преди приемането от Комисията на нейните 
законодателни предложения и призовава Комисията, Съвета и Парламента да 
провеждат независими и всеобхватни проверки на съвместимостта и оценки на 
въздействието на основните права за всяко законодателно предложение, като по 
този начин интегрират основните права във всички съответни области на 
политиката;

8. призовава Комисията, Съвета и Парламента да предвидят систематични форми на 
консултиране на органи и институции с експертен опит в областта на правата на 
човека като цяло и по-специално на Хартата на основните права; във връзка с това 
препраща към FRA и към съответните органи на Съвета на Европа и на 
Организацията на обединените нации:

9. припомня, че Съдът на Европейския съюз постанови1, че Комисията трябва да 
спазва изцяло Хартата и при изпълнението на задачите, които са ѝ възложени по 
силата на Договора за ЕМС, по-специално когато подписва меморандуми за 
разбирателство, и че същото се отнася и за специфичните за всяка държава 
препоръки в контекста на Европейския семестър; призовава Комисията да 
включва систематично оценките на въздействието върху основните права в 
социално-икономическото управление на ЕС, като отделя специално внимание на 
съвместимостта със социалните разпоредби, съдържащи се в Хартата;  

10. отбелязва, че празнините при транспонирането и при правилното прилагане на 
правото на ЕС в държавите членки може действително да окажат въздействие 
върху упражняването на основните права на ЕС; в това отношение припомня 
ролята на Комисията като пазителка на договорите, както и това, че тя  носи 
крайната, ако не и първостепенната отговорност за опазване на основните права, 
ако е необходимо – чрез процедури за установяване на неизпълнение на 
задължения; в тази връзка призовава за по-решителна водеща роля при 
гарантирането на подходящо прилагане на законодателството на ЕС, особено 
относно правото на опазване на околната среда, предоставено в член 37 от 
Хартата, посредством по-усърдни, решителни и задълбочени процедури за 

                                               
1 Решение на Съда (голям състав) от 20 септември 2016 г., Ledra Advertising Ltd и други срещу 
Европейската комисия и Европейската централна банка (ЕЦБ), ECLI:EU:C:2016:701.
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установяване на неизпълнение на задължения; припомня важността на 
своевременното въвеждане и правилното прилагане на стълба „Достъп до 
правосъдие“ съгласно Конвенцията от Орхус;

11. подчертава, че прилагането на Хартата обхваща и агенциите на ЕС; следователно 
заявява, че при всяко изготвяне или преразглеждане на регламенти или решения 
за учредяване на агенции следва да се включва клауза, задължаваща агенциите да 
спазват в рамките на съответните си мандати Хартата и международното право в 
областта на правата на човека; призовава всички агенции да приемат стратегия за 
основните права, включително кодекс за поведение за своите служители, както и 
независим механизъм за разкриване и докладване на нарушения на основните 
права; насърчава по-специално Frontex и Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището (EASO) да зачитат изцяло Хартата не само чрез своите 
общи политики, но и в ежедневните дейности на граничната и бреговата охрана, 
както и на служителите в областта на убежището, работещи в тези агенции;

12. призовава за приключването без отлагане на приемането на хоризонталната 
Антидискриминационна директива на ЕС1, за да се гарантират в още по-голяма 
степен основните права в рамките на Съюза посредством приемане на конкретно 
законодателство на ЕС, като така ще се избегне настоящата намеса, произтичаща 
от член 51;

13. припомня значението на принципа на субсидиарност, като същевременно 
насърчава държавите членки да прилагат Хартата в нейния пълен потенциал в 
съответствие с ЕКПЧ, и насърчава обмена на най-добри практики между 
държавите членки, с участието на Съюза и неговите агенции. припомня и 
насърчава оценката и положителното тълкуване и прилагане на Хартата от 
националните съдии;

14. подчертава, че Хартата вероятно е основният инструмент за защита, насърчаване 
и реализиране на ценностите на Съюза чрез изпълнението ѝ в конкретни политики 
и политически дейности; подчертава, че е от съществено значение ЕС да зачита 
тези ценности както във външната си политика, така и във вътрешен план чрез 
подобряване на приложното поле на Хартата спрямо своите граждани и лицата, 
пребиваващи в него, както и спрямо приемането на бежанци и мигранти;

15. подчертава, че всички институции, агенции и органи на ЕС, в това число Frontex, 
както и държавите членки, са изцяло обвързани от разпоредбите на Хартата на 
основните права;

16. припомня, че както в Договорите, така и в Хартата на основните права се визира 
защитата на националните малцинства и защитата срещу дискриминацията въз 
основа на език; призовава за конкретни административни действия в рамките на 
институциите на ЕС с цел стимулиране на националните правителства за 
намиране на устойчиви решения и насърчаване на културата на езиково 
многообразие в държавите членки, която да обхваща и езици извън официалните 

                                               
1 Предложение за директива на Съвета за прилагане на принципа на равно третиране на лицата без оглед 
на религиозна принадлежност или убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация 
(COM(2008)0426).
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езици на ЕС; 

17. насърчава създаването и насърчаването на национални институции за правата на 
човека, които да допринасят за гарантиране на спазването на основните права при 
определянето и прилагането на политики и закони, както и за оказване на помощ 
на отделни лица в конкретни случаи;

18. счита, че все още има пропуски в достъпа до средства за правна защита за 
жертвите в трети държави на нарушения от страна на бизнеса на основни права, и 
призовава за достъпни, евтини и облекчени от бюрократична гледна точка 
механизми, които дават възможност на жертвите да предприемат действия срещу 
такива злоупотреби, когато съответното дружество е установено в ЕС, като такава 
клауза следва да бъде включена във външните споразумения на ЕС, и по-
специално в неговите търговски и инвестиционни споразумения;

19. подчертава, че гражданите на ЕС са оправомощени чрез Европейската гражданска 
инициатива, въведена с Договора от Лисабон и влязла в сила през 2012 г., която 
предоставя на гражданите на ЕС правото да поискат от Комисията да предложи 
ново законодателство на ЕС; отбелязва, че досега са предприети четири успешни 
инициативи, три от които са довели до приемането на ново законодателство;

20. призовава Комисията системно да извършва оценки на въздействието върху 
правата на човека, преди да сключва външни споразумения, по-специално 
търговски споразумения;

21. подчертава значението на определянето на правилата, необходими за защита на 
бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава и основните права в държавите членки. 
подкрепя въвеждането на ясни и последователни клаузи относно основните права 
в оперативните текстове на проектите на регламенти за създаване на фондовете на 
ЕС;

22. осъжда безпрецедентното и изолирано решение на Полша да се противопостави 
на заключенията на Съвета относно прилагането на Хартата на основните права 
по време на срещата на министрите на правосъдието, състояла се в Люксембург 
на 11 октомври 2018 г.;

23. припомня политическото споразумение между основните институции на ЕС и 
държавите членки относно присъединяването на ЕС към ЕКПЧ; счита, че 
завършването на процеса би довело до въвеждане на допълнителни предпазни 
механизми за основните права на гражданите на Съюза и лицата, пребиваващи в 
него; изисква да се предприемат необходимите стъпки за премахването на 
правните пречки пред завършването на процеса на присъединяване. 
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