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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещите 

комисии по бюджети и по бюджетен контрол да вземат предвид следните изменения: 

 

Изменение  1 

 

Предложение за регламент 

Заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предложение за Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

относно защитата на бюджета на Съюза 

в случаите на широко разпространено 

незачитане на принципите на правовата 

държава в държавите членки 

относно защитата на бюджета на Съюза 

в случаите на широко разпространено 

незачитане на принципите на правовата 

държава и основните права в 

държавите членки 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

 

Изменение  2 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Зачитането на принципите на 

правовата държава е сред основните 

ценности, на които се основава 

Съюзът. Както се припомня в член 2 от 

Договора за Европейския съюз, тези 

ценности са общи за държавите членки. 

(1) Съюзът се основава на 

ценностите на зачитане на 

човешкото достойнство, свободата, 

демокрацията, равенството, 

принципите на правовата държава и 

зачитането на правата на човека, 

включително на правата на лицата, 

които принадлежат към малцинства. 

Както се припомня в член 2 от Договора 

за Европейския съюз (ДЕС), тези 

ценности са общи за държавите членки 

в общество, в което са водещи 
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плурализмът, недискриминацията, 

толерантността, справедливостта, 

солидарността и равенството между 

мъжете и жените. 

 

Изменение  3 

 

Предложение за регламент 

Съображение 1 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) Демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните 

права се намират в триъгълно 

отношение, като взаимно се 

подсилват и заедно гарантират 

конституционното ядро на Съюза и 

на държавите членки. Не може да 

съществува йерархия на ценностите 

в рамките на Съюза. Взаимната 

зависимост между функционираща 

демокрация, силни и отговорни 

институции, прозрачно и 

приобщаващо вземане на решения и 

ефективно прилагане на принципите 

на правовата държава е от 

съществено значение за ефективното 

зачитане на правата на човека и 

обратно. Членове 2 и 6 от ДЕС 

изискват от държавите членки 

изцяло да зачитат, защитават и 

утвърждават принципите на 

правовата държава, основните права 

и демокрацията. 

 

Изменение  4 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Зачитането на принципите на 

правовата държава предполага всички 

публични правомощия да се упражняват 

(2) Зачитането на принципите на 

правовата държава предполага всички 

публични правомощия да се упражняват 
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в рамките на ограниченията, установени 

от закона, в съответствие с ценностите 

на демокрацията и основните права, и 

под контрола на независими и 

безпристрастни съдилища. В частност 

това предполага зачитането7 на 

принципите на законност8, правна 

сигурност9, забрана на произвола на 

изпълнителната власт10, разделение на 

властите11, както и на ефективна 

съдебна защита от независим съд12. 

в рамките на ограниченията, установени 

от закона, в съответствие с принципите 

на демокрацията и зачитането на 

основните права, и под контрола на 

независими и безпристрастни съдилища. 

В частност това предполага зачитането7 

на принципите на законност8, в това 

число прозрачен, отчетен и 

демократичен процес на прилагане на 

законодателството, правна 

сигурност9, забрана на произвола на 

изпълнителната власт10, разделение на 

властите11, както и на достъп до 

правосъдие и ефективна съдебна защита 

пред независим и безпристрастен 

съд12. 

__________________ __________________ 

8 Решение на Съда от 29 април 2004 г., 

CAS Succhi di Frutta, C-496/99 

PECLI:EU:C:2004:236, т. 63. 

8 Решение на Съда от 29 април 2004 г., 

CAS Succhi di Frutta, C-496/99 

PECLI:EU:C:2004:236, т. 63. 

9 Решение на Съда от 12 ноември 

1981 г., Amministrazione delle finanze 

dello Stato срещу Srl Meridionale 

Industria Salumi и други; Ditta Italo 

Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella 

срещу Amministrazione delle finanze 

dello Stato. Съединени дела 212 до 

217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10. 

9 Решение на Съда от 12 ноември 

1981 г., Amministrazione delle finanze 

dello Stato срещу Srl Meridionale 

Industria Salumi и други; Ditta Italo 

Orlandi & Figlio и Ditta Vincenzo Divella 

срещу Amministrazione delle finanze 

dello Stato. Съединени дела 212 до 

217/80, ECLI:EU:C:1981:270, т. 10. 

10 Решение на Съда от 21 септември 

1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 

227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19. 

10 Решение на Съда от 21 септември 

1989 г., Hoechst, съединени дела 46/87 и 

227/88, ECLI:EU:C:1989:337, т. 19. 

11  Решение на Съда от 10 ноември 

2016 г., Kovalkovas, C-477/16, 

ECLI:EU:C:2016:861, т. 36;   решение на 

Съда от 10 ноември 2016 г., PPU 

Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 

т. 35,  решение на Съда от 22 декември 

2010 г., DEB,C-279/09, 

ECLI:EU:C:2010:811, т. 58. 

11  Решение на Съда от 10 ноември 

2016 г., Kovalkovas, C-477/16, 

ECLI:EU:C:2016:861, т. 36; решение на 

Съда от 10 ноември 2016 г., PPU 

Poltorak, C-452/16, ECLI:EU:C:2016:858, 

т. 35, решение на Съда от 22 декември 

2010 г., DEB,C-279/09, 

ECLI:EU:C:2010:811, т. 58. 

12 Решение на Съда от 27 февруари 

2018 г., Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses срещу Tribunal de Contas C-

64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 

41. 

12 Решение на Съда от 27 февруари 

2018 г., Associação Sindical dos Juízes 

Portugueses срещу Tribunal de Contas C-

64/16, ECLI:EU:C:2018:117, т. 31, 40 и 

41. 

7 Съобщение на Комисията „Нова 

уредба на ЕС за укрепване на 

7 Съобщение на Комисията „Нова 

уредба на ЕС за укрепване на 
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принципите на правовата държава“, 

COM(2014) 158 final, приложение 1. 

принципите на правовата държава“, 

COM(2014) 158 final, приложение 1. 

 

Изменение  5 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2а) Държавите членки следва да 

защитават стойността на 

принципите на правовата държава и 

да способстват за развитието ù, 

както и да дават пример, като се 

стремят към споделена култура на 

правовата държава, което е 

съществено условие за 

легитимността на европейския 

проект като цяло и основното 

условие за изграждане на доверието 

на гражданите в Съюза. Влошаването 

на състоянието на принципите на 

правовата държава в една държава 

членка се отразява отрицателно на 

принципите на правовата държава в 

Съюза като цяло. 

 

Изменение  6 

 

Предложение за регламент 

Съображение 2 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2б) Основните права в Съюза са 

определени по-специално в Хартата 

на основните права на Европейския 

съюз, която в съответствие с член 6 

от ДЕС има същата юридическа сила 

като Договорите и следователно 

трябва да се взема предвид във всички 

законодателни актове на Съюза, 

включително в настоящия 

регламент. Задължението за 

зачитане, защита и утвърждаване на 
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основните права е залегнало и в 

редица международни договори в 

областта на правата на човека, 

включително в Европейската 

конвенция за защита на правата на 

човека и основните свободи и в 

Европейската социална харта, 

Допълнителния протокол към нея и 

преработената ѝ версия.  

 

Изменение  7 

 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) Зачитането на принципите на 

правовата държава е предпоставка за 

защитата на другите основни 

ценности, на които се основава 

Съюзът, като свобода, демокрация, 

равенство и зачитане на правата на 

човека. Зачитането на принципите 

на правовата държава е неразривно 

свързано със зачитането на 

демокрацията и основните права: не 

може да има демокрация и зачитане 

на основните права, без да се зачитат 

принципите на правовата държава, и 

обратното. 

заличава се 

 

Изменение  8 

 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Когато държавите членки 

изпълняват бюджета на Съюза, без 

значение какъв метод на изпълнение 

използват, зачитането на принципите на 

правовата държава е важна 

предпоставка за спазването на принципа 

на доброто финансово управление, 

(4) Когато държавите членки 

изпълняват бюджета на Съюза, без 

значение какъв метод на изпълнение 

използват, зачитането на принципите на 

правовата държава и основните права е 

важна предпоставка за спазването на 

принципа на доброто финансово 
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залегнал в член 317 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

управление, залегнал в член 317 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

 

Изменение  9 

 

Предложение за регламент 

Съображение 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Органите на съдебната власт 

следва да действат независимо и 

безпристрастно, а службите, 

натоварени с разследването и 

наказателното преследване, следва да 

бъдат в състояние надлежно да 

изпълняват функциите си. На тези 

органи и служби следва да се 

предоставят достатъчно ресурси и 

процедури, за да могат те да действат 

ефективно и при пълно зачитане на 

правото на справедлив съдебен процес. 

Тези условия са необходимата 

минимална гаранция против 

незаконосъобразни и произволни 

решения на органите на публичната 

власт, които могат да накърнят 

финансовите интереси на Съюза. 

(6) Независимостта и 

безпристрастността на съдебната 

власт следва винаги да бъдат 

гарантирани, а службите, натоварени с 

разследването и наказателното 

преследване, следва да бъдат в 

състояние надлежно да изпълняват 

функциите си. На тези органи и служби 

следва да се предоставят достатъчно 

ресурси и процедури, за да могат те да 

действат ефективно и при пълно 

зачитане на правото на справедлив 

съдебен процес. Тези условия са 

необходимата минимална гаранция 

против незаконосъобразни и 

произволни решения на органите на 

публичната власт, които могат да 

накърнят тези основни принципи. 

 

Изменение  10 

 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Зачитането на принципите на 

правовата държава е от съществено 

значение не само за гражданите на 

Съюза, но също и за 

предприемачеството, новаторството, 

инвестициите и доброто 

функциониране на вътрешния пазар, 

които се нуждаят от стабилна правна 

и институционална рамка, за да 

(8) Зачитането на принципите на 

правовата държава и на основните 

права е ключов фактор, с който се 

дава възможност на гражданите да 

участват пълноценно в 

демократичния живот на Съюза. То е 

важно и за предприемачеството, 

предприемаческите инициативи, 
новаторството и инвестициите и за 
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разгърнат пълния си потенциал. утвърждаването на един основан на 

правата и безпроблемно 

функциониращ вътрешен пазар. 
Вътрешният пазар се нуждае от 

стабилна правна и институционална 

рамка, за да се гарантира доверието 

между всички участници, да се 

реализира пълният му потенциал и да 

се постигне устойчив дългосрочен 

растеж. В случаите, когато държава 

членка вече не гарантира зачитането 

на принципите на правовата държава 

или основните права, Съюзът и 

неговите държави членки имат 

задължение да защитават целостта 

и прилагането на Договорите и да 

защитават правата на всеки в 

рамките на тяхната юрисдикция. 

 

Изменение  11 

 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Член 19 от ДЕС, който е 

конкретен израз на значението на 

принципите на правовата държава, 

посочени в член 2 от ДЕС, изисква 

държавите членки да осигурят 

ефективна съдебна защита в областите, 

обхванати от правото на Съюза, 

включително тези, отнасящи се до 

изпълнението на бюджета на Съюза. 

Самото наличие на ефективен съдебен 

контрол, чието предназначение е да 

гарантира спазването на правото на 

Съюза, е в основата на правовата 

държава и изисква независими 

съдилища13. Запазването на 

независимостта на съдебната власт е от 

съществено значение, както е 

потвърдено в член 47, втора алинея от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз14. Това се отнася 

особено за съдебния контрол на 

законосъобразността на мерките, 

(9) Член 19 от ДЕС, който е 

конкретен израз на значението на 

принципите на правовата държава, 

посочени в член 2 от ДЕС, изисква 

държавите членки да осигурят 

ефективна съдебна защита в областите, 

обхванати от правото на Съюза, 

включително тези, отнасящи се до 

изпълнението на бюджета на Съюза. 

Ефективността на съдебните 

системи е ключов аспект на 

принципите на правовата държава и 

е от съществено значение за 

осигуряване на еднакво третиране, 

санкциониране на нарушения на 

правителството и предотвратяване 

на произвол. Самото наличие на 

ефективен съдебен контрол, чието 

предназначение е да гарантира 

спазването на правото на Съюза, е в 

основата на правовата държава и 

изисква независими съдилища13. 
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договорите или други инструменти, 

които водят до публични разходи или 

дългове, наред с другото, в контекста на 

процедурите за възлагане на 

обществени поръчки, във връзка с които 

също може да бъде сезиран съдът. 

Осигуряването на ефективни правни 

средства за защита и на справедлив 

съдебен процес и запазването на 

независимостта на съдебната власт е от 

съществено значение, както е 

потвърдено в член 47 от Хартата на 

основните права на Европейския съюз14. 

Това се отнася особено за съдебния 

контрол на законосъобразността на 

мерките, договорите или други 

инструменти, които водят до публични 

разходи или дългове, наред с другото, в 

контекста на процедурите за възлагане 

на обществени поръчки, във връзка с 

които също може да бъде сезиран съдът. 

__________________ __________________ 

13 Дело C-64/16, точки 32—36.  13 Дело C-64/16, точки 32 – 36.  

14 Дело C-64/16, точки 40—41. 14 Дело C-64/16, точки 40 – 41. 

 

Изменение  12 

 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Поради това съществува ясна 

връзка между зачитането на принципите 

на правовата държава и ефективното 

изпълнение на бюджета на Съюза в 

съответствие с принципите на доброто 

финансово управление. 

(10) Поради това съществува ясна 

връзка между зачитането на принципите 

на правовата държава и основните 

права и ефективното изпълнение на 

бюджета на Съюза в съответствие с 

принципите на доброто финансово 

управление. 

 

Изменение  13 

 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Широко разпространеното 

незачитане в държавите членки на 

принципите на правовата държава, 

което засяга по-специално 

(11) Широко разпространеното 

незачитане в държавите членки на 

принципите на правовата държава и 

основните права може сериозно да 
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правилното функциониране на 

органите на публичната власт и 

ефективния съдебен контрол, може 

сериозно да навреди на финансовите 

интереси на Съюза. 

навреди на финансовите интереси на 

Съюза, по-специално по отношение на 

нередностите, свързани с 

разходването на бюджета на Съюза и 

с правата и интересите на 

гражданите, независимо от това къде 

живеят те. 

 

Изменение  14 

 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Установяването на широко 

разпространено незачитане изисква 

качествена оценка от страна на 

Комисията. Тази оценка може да се 

основава на информация от всички 

налични източници и признати 

институции, включително решенията на 

Съда на Европейския съюз, доклади на 

Сметната палата и заключения и 

препоръки на съответните 

международни организации и мрежи, 

като например органите на Съвета на 

Европа и европейските мрежи на 

върховните съдилища и съдебните 

съвети. 

(12) Установяването на широко 

разпространено незачитане изисква 

качествена, обективна, прозрачна, 

неполитизирана и безпристрастна, 

основана на обективни факти оценка 

от страна на Комисията, подпомагана 

от представителна група от 

независими експерти. Годишната 
оценка на всички държави членки 

следва да се основава на информация от 

всички налични източници и признати 

институции, включително решенията на 

Съда на Европейския съюз и на 

Европейския съд по правата на човека, 

доклади на Сметната палата, доклади и 

становища на други институции, 

органи, служби или агенции на Съюза, 

като Икономическия и социален 

комитет, Комитета на регионите, 

омбудсмана и Агенцията на 

Европейския съюз за основните права, 
заключения и препоръки на съответните 

международни организации и мрежи, 

като например органите на Съвета на 

Европа и европейските мрежи на 

върховните съдилища и съдебните 

съвети, както и докладване от 

неправителствени организации и 

организации на гражданското 

общество. Тази оценка следва да 

замени съществуващите 

инструменти и механизми, като 

например механизма за 
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сътрудничество и проверка за 

България и Румъния. 

 

Изменение  15 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С настоящия регламент се определят 

правилата, необходими за защита на 

бюджета на Съюза в случаите на 

широко разпространено незачитане на 

принципите на правовата държава в 

държавите членки. 

С настоящия регламент се определят 

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. 

 

Изменение  16 

 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) „принципи на правовата 

държава“ е ценност на Съюза, 

залегнала в член 2 от Договора за 

Европейския съюз, която включва 

принципите на законност (което 

означава прозрачен, отчетен, 

демократичен и плуралистичен 

законодателен процес),  правна 

сигурност,  забрана на произвол от 

страна на органите на изпълнителната 

власт,  ефективна съдебна защита от 

независим съд, включително на 

основните права,  разделение на 

властите и равенство пред закона; 

a) „принципи на правовата държава 

и основни права“, както са заложени в 

член 2 от Договора за Европейския 

съюз, включват принципите на 

законност (което означава прозрачен, 

отчетен, демократичен и плуралистичен 

законодателен процес), правна 

сигурност, забрана на произвол от 

страна на органите на изпълнителната 

власт, достъп до правосъдие и 

ефективна съдебна защита пред 

независим и безпристрастен съд, 

разделение на властите, 

недискриминация и равенство пред 

закона, зачитане на основните права, 

както е предвидено в Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

и в международните договори в 

областта на правата на човека; 
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Изменение  17 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) „широко разпространено 

незачитане на принципите на правовата 

държава“ означава масова или 

повтаряща се практика или пропуск, 

или мярка от страна на органите на 

публичната власт, които нарушават 

принципите на правовата държава; 

б) „широко разпространено 

незачитане на принципите на правовата 

държава“ означава всяко положение, 

при което може да бъде установена 

системна заплаха за принципите на 

правовата държава и основните 

права, или когато принципите на 

правовата държава и основните 

права системно са пряко или непряко 

подронвани или от комбинираното 

въздействие на практики, пропуски, 

мерки или бездействия на публичните 

органи, или от масови или повтарящи 

се практики, пропуски, мерки или 

бездействия от страна на органите на 

публичната власт, и когато това 

положение засяга или създава риск за 

правилното изпълнение на бюджета 

на Съюза, и по-специално 

управлението и контролните 

дейности, в съответствие с 

принципите на доброто финансово 

управление и защитата на 

финансовите интереси на Съюза; 

 

Изменение  18 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Когато Комисията установи, 

че има основателни причини да 

счита, че условията за широко 

разпространено незачитане на 

принципите на правовата държава в 

дадена държава членка са изпълнени, 

се предприемат подходящи, 

балансирани и пропорционални мерки. 



 

PE629.627v02-00 14/20 AD\1171326BG.docx 

BG 

 

Изменение  19 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Подходящи мерки се 

предприемат, когато широко 

разпространено незачитане на 

принципите на правовата държава в 

дадена държава членка накърнява или 

има опасност да накърни принципите 

на доброто финансово управление или 

на защитата на финансовите 

интереси на Съюза, и по-специално: 

1. Мерките се предприемат, когато 

широко разпространено незачитане на 

принципите на правовата държава в 

дадена държава членка накърнява или 

има опасност да накърни по-специално: 

 

Изменение  20 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 – буква e a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ea) надлежното изпълнение на 

бюджета на Съюза вследствие на 

системно нарушаване на основните 

права. 

 

Изменение  21 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. За широко разпространено 

незачитане на принципите на правовата 

държава по-конкретно може да се 

счита: 

2. За широко разпространено 

незачитане на принципите на правовата 

държава по-конкретно се счита: 

 

Изменение  22 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) застрашаването на 

независимостта на съдебната система, 

a) застрашаването на 

независимостта на съдебната система, 

включително установяване на 

каквито и да било ограничения по 

отношение на възможността за 

самостоятелно упражняване на 

съдебни функции чрез външна намеса 

в гаранциите за независимост, чрез 

ограничаване на съдържанието на 

съдебни решения по външна поръчка, 

чрез произволно преразглеждане на 

правилата за назначаване или 

условията за работа на съдебния 

персонал, или чрез оказване на влияние 

върху членовете на съда по какъвто и 

да е начин, който застрашава 

тяхната безпристрастност, 

 

Изменение  23 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. В случай на установяване на 

широко разпространено незачитане 

Комисията се подпомага от 

представителна група от независими 

експерти („Експертна група по 

въпросите на принципите на 

правовата държава и основните 

права“), която ежегодно оценява 

положението във всички държави 

членки въз основа на количествени и 

качествени критерии и информация, 

включително решения на Съда на 

Европейския съюз и Европейския съд 

по правата на човека, доклади на 

Сметната палата, доклади и 

становища на други институции, 

органи, служби или агенции на Съюза, 

както и въз основа на заключения и 



 

PE629.627v02-00 16/20 AD\1171326BG.docx 

BG 

препоръки на съответните 

международни организации. 

Оценката се оповестява публично. 

 

Изменение  24 

 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Ежегодният последващ дебат 

относно оценката на Експертната 

група по въпросите на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

основните права се провежда от 

Европейския парламент заедно с 

националните парламенти. За тази 

цел националните парламенти и 

компетентната комисия на 

Европейския парламент съвместно 

създават специална съвместна 

парламентарна група. Организацията 

и правилникът за дейността на 

съвместната парламентарна група се 

определят съвместно от Европейския 

парламент и националните 

парламенти в съответствие с член 9 

от Протокол № 1  относно ролята на 

националните парламенти в 

Европейския съюз, приложен към ДЕС 

и Договора за функционирането на 

Европейския съюз. 

 

Изменение  25 

 

Предложение за регламент 

Член 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Експертна група по въпросите на 

демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните 

права 
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 1. Членове на експертната група по 

въпросите на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

основните права са както следва: 

 a) по един независим експерт от всяка 

държава членка, определен от 

парламента на съответната 

държава членка, като този експерт е 

квалифициран съдия от 

конституционен или върховен съд и 

към момента не е на активна служба; 

 б) десет допълнителни експерти, 

определени от Европейския 

парламент с мнозинство от две 

трети и избрани от списък с 

експерти, номинирани от: 

 i) Европейската федерация на 

академиите на науките (European 

Federation of Academies of Sciences and 

Humanities, ALLEA); 

 ii) Европейската мрежа на 

националните институции за 

правата на човека (ENNHRI); 

 iii) Съвета на Европа (включително 

Венецианската комисия, Групата 

държави срещу корупцията (GRECO) 

и комисаря по правата на човека към 

Съвета на Европа); 

 iv) Европейската комисия за 

ефикасност на правосъдието (CEPEJ) 

и Съвета на адвокатурите и 

правните общества в Европа (CCBE), 

както и 

 v) Организацията на обединените 

нации (ООН), Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа 

(ОССЕ) и Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР). 

 2. В състава на експертната група по 

въпросите на демокрацията, 

принципите на правовата държава и 

основните права се осигурява баланс 

между половете. 
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 3. Експертната група по въпросите на 

демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните 

права избира своя председател 

измежду своите членове. 

 4. За да улесни работата на 

експертната група по въпросите на 

демокрацията, принципите на 

правовата държава и основните 

права, Комисията ù осигурява 

секретариат, който да даде 

възможност за ефективна работа на 

групата, по-специално чрез събиране 

на източници на данни и информация, 

които да бъдат прегледани и оценени, 

и чрез предоставяне на 

административна подкрепа. 
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