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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно положението с основните права в Европейския съюз – годишен доклад за 
периода 2018 – 2019 г.

(2019/2199(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора за Европейския съюз (ДЕС) и Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид позоваванията в предходните доклади относно състоянието на 
основните права в Европейския съюз,

– като взе предвид разискванията от пленарното заседание относно неотложните 
действия, необходими за справяне с бездомността в Европа, състояли се на 
13 януари 2020 г. в Страсбург,

– като взе предвид принцип 19 от Европейския стълб на социалните права, който 
гласи, че „на нуждаещите се следва да се предоставя достъп до социално 
жилищно настаняване или жилищно подпомагане с добро качество“,

– като взе предвид член 31 от преразгледаната Европейска социална харта относно 
правото на жилищно настаняване,

– като взе предвид становищата, приети от Комитета на ООН по икономически, 
социални и културни права във Факултативния протокол към Международния пакт 
за икономически, социални и културни права от 11 октомври 2019 г. относно 
съобщение № 37/2018 (E/C.12/66/D/37/2018) ( López Albán/Испания),

– като взе предвид член 34, параграф 3 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз („Хартата“), който утвърждава правото на социална помощ и 
помощ за жилище, с цел борба със социалното изключване и бедността,

– като взе предвид доклада на Европейската мрежа за социална политика от 2019 г., 
озаглавен „Бедност на работещите в Европа: проучване на националните 
политики“,

– като взе предвид становището на комисаря по правата на човека към Съвета на 
Европа от 29 юни 2018 г., озаглавено „Гърция: необходими незабавни действия за 
защита на човешките права на мигрантите“,

– като взе предвид Резолюция 2280 на Парламентарната асамблея на Съвета на 
Европа от 11 април 2019 г., озаглавена „Положението на мигрантите и бежанците 
на гръцките острови: необходимо е да се направи повече“,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 4 април 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно 
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Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+)1, 

– като взе предвид член 2 от преразгледаната Европейска социална харта,

– като взе предвид член 31 от Хартата, 

– като взе предвид препоръката на Съвета от 9 април 2019 г. относно икономическата 
политика на еврозоната2,

– като взе предвид своята резолюция от 10 октомври 2019 г. относно заетост и 
социални политики в еврозоната3,

– като взе предвид Стратегия на ЕС за младежта за периода 2019 — 2027 г., 

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1152 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 година за прозрачни и предвидими условия на труд в 
Европейския съюз4,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 юни 2019 г. относно равновесието между професионалния и личния живот на 
родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на 
Съвета5,

– като взе предвид доклада на експертната група на Съвета на Европа относно 
действията срещу трафика на хора от 7 юли 2017 г. относно прилагането от 
Ирландия на Конвенцията на Съвета на Европа за действие срещу трафика на хора 
GRETA(2017)28),

– като взе предвид съобщението от 28 ноември 2018 г. на Комисията до Европейския 
парламент, Европейския съвет, Съвета, Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и Европейската инвестиционна банка, озаглавено 
„Чиста планета за всички. Европейска стратегическа дългосрочна визия за 
просперираща, модерна, конкурентоспособна и неутрална по отношение на 
климата икономика“ (COM (2018) 0773),

– като взе предвид принцип 16 от Европейския стълб на социалните права, в който 
се подчертава, че всеки има право на своевременен достъп до качествена 
профилактика и здравни грижи на достъпна цена, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 април 2016 г. относно положението в 
Средиземно море и необходимостта от всеобхватен подход на ЕС към миграцията6,

– като взе предвид своята резолюция от 5 октомври 2017 г. относно системите на 

1 Приети текстове, P8_TA(2019)0350. 
2 ОВ C 136, 12.4.2019 г., стр. 1.
3 Приети текстове, P9_TA(2019)0033. 
4 OВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 105.
5 OВ L 188, 12.7.2019 г., стр. 79.
6 OВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 9.
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местата за лишаване от свобода и условията в тях7,

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2017 г., озаглавена „Аспекти, 
свързани с основните права, в контекста на интеграцията на ромите в ЕС: борба 
срещу антиромските настроения“8,

– като взе предвид своята резолюция от 3 май 2018 г. относно плурализма и 
свободата на медиите в Европейския съюз9,

– като взе предвид своята резолюция от 5 юли 2018 г. относно насоките за държавите 
членки за предотвратяване на инкриминирането на хуманитарната помощ10,

– като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 25 октомври 2018 г. 
относно използването на данните на ползвателите на „Фейсбук“ от „Кеймбридж 
Аналитика“ и въздействието върху защитата на личните данни11,

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно правата на 
интерсексуалните лица12,

– като взе предвид своята резолюция от 14 февруари 2019 г. относно правото на 
мирен протест и пропорционалното използване на сила13, 

– като взе предвид своята резолюция от 20 март 2019 г. относно относно основните 
права на хората от африкански произход в Европа14,

– като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2019 г. относно 
криминализирането на сексуалното образование в Полша15,

– като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2019 г. относно правата на децата 
по повод на 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето16,

– като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно публичната 
дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лица, включително 
зони, забранени за ЛГБТИ лица17, 

– като взе предвид своят резолюция от 16 януари 2020 г. относно относно текущите 
изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария18, 

– като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) от 

7 OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 94.
8 OJ C 346, 27.9.2018 г., стр. 171.
9 Приети текстове, P8_TA(2018)0204.
10 Приети текстове, P8_TA(2018)0314.
11 Приети текстове, P8_TA(2018)0433.
12 Приети текстове, P8_TA(2019)0128.
13 Приети текстове, P8_TA(2019)0127.
14 Приети текстове , P8_TA(2019)0239.
15 Приети текстове, P9_TA(2019)0058.
16 Приети текстове, P9_TA(2019)0066.
17 Приети текстове, P9_TA(2019)0101.
18 Приети текстове, P9_TA(2020)0014.
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19 декември 2017 г. по дело A.R. и L.R./Швейцария (22338/15), в което се 
потвърждава, че широкообхватното сексуално образование е в интерес на детето и 
е в съответствие със законния интерес на защитата на децата от сексуално 
малтретиране и на защитата на общественото здраве, което означава, че родителите 
нямат непременно правото да избират децата си от сексуално образование,

– като взе предвид решението на Европейския съд по правата на човека от 13 юни 
2019 г. по дело Ш.Д. и други/Гърция, Австрия, Хърватия, Унгария, Северна 
Македония, Сърбия и Словения (141165/16), което потвърждава, че крайната 
уязвимост на детето следва да има предимство пред нередовния статут, като се 
предприемат необходимите мерки за защита, и че органите са нарушили член 5, 
като автоматично са приложили режим на предварително задържане, без да 
разгледат каквито и да било алтернативи на задържането или на изискваното от 
правото на ЕС избягване на задържането, когато става въпрос за деца,

– като взе предвид доклада на комитета за равенство и недискриминация на Съвета 
на Европа от 12 септември 2019 г. относно насилието в акушеро-гинекологичната 
област, който описва подробно тежките нарушения на човешките права на жените 
в контекста на предоставянето на здравни грижи,

– като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
от 3 октомври 2019 г. относно насилието в акушеро-гинекологичната област (RES 
2306), в която Асамблеята призовава държавите – членки на Съвета на Европа да 
се борят с формите на насилие в акушеро-гинекологичната област и предоставя 
препоръки за това как да се постигне това,

– като взе предвид доклада на комисаря на Съвета на Европа за правата на човека от 
21 май 2019 г. след неговото посещение в Унгария от 4 до 8 февруари 2019 г. 
(CommDH(2019)13),

– като взе предвид резолюцията на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа 
от 28 юни 2019 г. относно политиките и практиката за отблъскване в държавите 
членки на Съвета на Европа (RES 2299),

– като взе предвид докладите на националните, европейските и международните 
НПО,

– като взе предвид работата, осъществена от Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (FRA), Съвета на Европа и Венецианската комисия,

– като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз и на 
Европейския съд по правата на човека,

– като взе предвид Конвенцията на Съвета на Европа от 1 август 2011 г. за превенция 
и борба с насилието над жени и домашното насилие (Конвенцията от Истанбул),

– като взе предвид работата на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, комисията по конституционни въпроси, комисията по правата на 
жените и равенството между половете и комисията по петиции,
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– като взе предвид годишния доклад на Комисията за 2018 г. относно прилагането на 
Хартата на основните права на ЕС (COM(2019)0257),

– като взе предвид докладите на FRA относно основните права за 2018 г. и 2019 г., 

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид становищата на комисията по конституционни въпроси, 
комисията по правата на жените и равенството между половете и комисията по 
петиции,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че ЕС не е само паричен, но и социален съюз, както това е 
установено в Хартата, Европейската конвенция за правата на човека, 
Европейската социална харта и Европейския стълб на социалните права;

Б. като има предвид, че особено засегнати по отношение на спазването на правата на 
жените са жените от ромски произход, които често са подложени на изострени 
форми на словесен, физически, психологически и расов тормоз в областта на 
репродуктивното здраве, както беше установено в България19; като има предвид, 
че в тази държава членка ромите са били подложени и на етническа сегрегация в 
здравните заведения за бременност и майчинство, като са настанявани в отделни 
стаи с отделена баня и помещения за хранене20; като има предвид, че в някои 
държави членки, като Словашката република и Чешката република, ромите са 
били подлагани на системни практики на принудителна и насилствена 
стерилизация и не са имали възможност да получат подходящо обезщетение, 
включително обезщетение за вреди, произтичащи от нарушенията на техните 
човешки права21;

В. като има предвид, че на 1 октомври 2019 г. комисията по правни въпроси и права 
на човека на Съвета на Европа даде одобрението си за разследване на 
увеличаващия се брой политици, развиващи дейност на национално, регионално и 

19 Комисар по правата на човека на Съвета на Европа, „Сексуалното и репродуктивно здраве и права на 
жените в Европа“, Съвет на Европа , Страсбург, 2017 г., стр. 42—44; Решение на Европейския комитет за 
социални права от 5 декември 2018 г., Европейски център за правата на ромите/България, жалба 
№ 151/2017; Европейски център за правата на ромите, Жена от ромски произход спечели дело. Жената е 
била  подложена на тормоз от болничен персонал с расистки идеи по време на раждане, Европейски 
център за правата на ромите, 18 януари 2017 г., http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-
by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
20 Решение на Европейския комитет за социални права от 5 декември 2018 г., Европейски център за 
правата на ромите/България, жалба № 151/2017.
21 Комитет по икономически, социални и културни права, Заключителни бележки относно третия 
периодичен доклад на Словакия, 18 октомври 2019 г., E/C.12/SVK/CO/3, точки 44-45; Комитет за 
премахване на расовата дискриминация, Заключителни бележки относно комбинираните дванадесети и 
тринадесета периодични доклади на Чехия, 19 септември 2019 г., CERD/C/CZE/CO/12—13, точки 19-20; 
Комитет за премахване на расовата дискриминация, Заключителни бележки относно комбинираните 
дванадесети и тринадесета периодични доклади на Словакия, 12 януари 2018 г., CERD/C/SVK/CO/11-12, , 
точки 23-24; Комитет по защита на правата на човека, Заключителни бележки относно петия доклад на 
Словакия, 22 ноември 2016г., CCPR/C/SVK/CO/4, точки 26-27. 

http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
http://www.errc.org/press-releases/romani-woman-harassed-by-racist-hospital-staff-during-childbirth-wins-case
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местно равнище, срещу които е възбудено наказателно преследване във връзка с 
изявления, направени при изпълнението на мандата им в Испания22;

Г. като има предвид, че продължават съобщенията за регистрирани в целия ЕС 
случаи на прекомерна употреба на сила срещу мирни демонстранти, включително 
за нанасяне на побой над демонстранти; като има предвид, че правоприлагащите 
органи в някои държави членки, като например Румъния23, Испания и Франция24, 
все по-често използват несмъртоносни оръжия като палки, сълзотворен газ, 
джобни гранати, електрошокови оръжия, водни оръдия и гумени куршуми за 
контрол или разпръскване на тълпи от демонстранти; като има предвид, че 
особена тревога предизвиква броят на лицата, които през последните години са 
пострадали сериозно в резултат на използването на гумени куршуми;

Д. като има предвид, че чрез продажбата на оръжия на държави, които водят 
брутални военни кампании, чрез подкрепата за опозицията в чужди държави, чрез 
оказването на опора за преврати срещу демократично избрани лидери и чрез 
подкрепа за смазващи санкции, ЕС изостри насилието във вече нестабилни 
държави; като има предвид, че по силата на европейското и международното 
право ЕС е задължен да помага на хората, които идват на негова територия, за да 
търсят убежище; като има предвид, освен това, че Съюзът не трябва да причинява 
или да взема участие в създаването на хаос в държави извън ЕС;

Е. като има предвид, че отблъскванията представляват нарушение на правото на ЕС 
и на международното право и пречат на мигрантите да се възползват от правните 
гаранции, установени в посочения правен ред; като има предвид, че комисарят по 
правата на човека на Съвета на Европа изрази сериозна загриженост във връзка с 
последователните доклади за насилствени отблъсквания от страна на служители 
на хърватските правоприлагащи органи25; като има предвид, че комисарят по 
правата на човека на Съвета на Европа също изрази опасения относно практиката 
на връщания по съкратената процедура в анклавите Сеута и Мелила във връзка с 

22 встъпително изявление на комисията по правни въпроси и права на човека към Съвета на Европа, Should 
politicians be prosecuted for statements made in the exercise of their mandate?(Редно ли е политици да бъдат 
преследвани във връзка с изявления, направени при упражняване на мандата им?), 1 октомври 2019 г., 
AS/Jur (2019) 35. 
23 Резолюция на Европейския парламент от 13 ноември 2018 г. относно принципите на правовата държава 
в Румъния (Приети текстове, P8_TA(2018)0446)
24 Комисар по правата на човека на Съвета на Европа, Shrinking space for freedom of peaceful assembly 
(Ограничаване на пространството за свободата на мирни събрания), Съвет на Европа , Страсбург, 2019 г.;  
Комисар по правата на човека към Съвета на Европа, Memorandum on maintaining public order and freedom 
of assembly in the context of the ‘yellow vest’ movement in France  (Меморандум за поддържане на 
обществения ред и свободата на събранията в контекста на движението на „жълтите жилетки“ във 
Франция), Съвет на Европа, Страсбург, 2019 г.; Комисар по правата на човека на Съвета на Европа, 
Protection of the rights to freedom of expression and peaceful assembly during last week’s demonstrations in 
Catalonia  (Защита на правото на свобода на изразяване и мирни събрания по време на демонстрациите, 
състояли се миналата седмица в Каталония), Съвет на Европа , Страсбург, 2019 г.; 
25 Писмо от комисаря по правата на човека на Съвета на Европа до министър-председателя на Хърватия от 
20 септември 2018 г.; Комисар по правата на човека на Съвета на Европа, Bosnia and Herzegovina must 
immediately close the Vučjak camp and take concrete measures to improve the treatment of migrants in the country 
(Босна и Херцеговина трябва незабавно да закрие лагера Вучак и да предприеме конкретни мерки за 
подобряване на отношението към мигрантите в страната), Съвет на Европа, Страсбург, 2019 г.
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делата пред ЕСПЧ N.D./Испания и N.T./Испания26;

Икономически и социални права

1. признава, че ЕС играе важна роля за предотвратяване на бедността и социалното 
изключване в държавите членки, и призовава Комисията и Съвета да вземат 
макроикономически решения въз основа на основните права, залегнали в Хартата;

2. подчертава, че последиците от мерките за строги икономии са оказали дълбоко 
въздействие върху социалната структура на ЕС в много държави членки и че това 
продължава и днес, което води до изостряне на вече дълбоките неравенства и 
нарушава основните права, и засяга с особена жестокост жените, мигрантите, 
ромите, Travellers и други групи в неравностойно положение;

3. подчертава, че жилището не е стока, а необходимост, без което гражданите не 
могат да участват пълноценно в обществения живот и да упражняват основните 
си права; призовава Комисията и държавите членки да включат препоръките на 
комисаря по правата на човека към Съвета на Европа в коментара ѝ от 23 януари 
2020 г., озаглавен „Правото на жилищно настаняване на достъпни цени: 
пренебрегнатото задължение на Европа“, по-специално препоръката всички 
държави членки да се ангажират бързо със спазването на член 31 от 
преразгледаната Европейска социална харта относно правото на жилищно 
настаняване и да увеличат инвестициите в социални жилища на достъпни цени, да 
премахнат тежестта на високите жилищни разходи, особено за групите в 
неравностойно положение и уязвимите групи;

4. подчертава, че член 37 от Хартата потвърждава, че мерките за опазване на 
околната среда трябва да бъдат включени в политиките на Съюза и счита, че това 
трябва да бъде водещият принцип на всички макроикономически политики, 
надделяващ над всяко друго икономическо съображение за справяне с най-
сериозната заплаха, пред която е изправено човечеството, и за да се гарантира, че 
всички хора имат право на бъдеще; 

Право на равно третиране

5. потвърждава, че жените и момичетата трябва да имат контрол върху своето тяло и 
сексуалност; призовава всички държави членки да гарантират всеобхватно 
образование в областта на сексуалността, непосредствен достъп за жените до 
семейно планиране и пълния обхват от услуги в областта на репродуктивното и 
сексуалното здраве, включително съвременни методи за контрацепция и 
безопасен и законен аборт;

6. потвърждава категорично, че отказът за предоставяне на услуги в областта на 
сексуалното и репродуктивното здраве и права е форма на насилие срещу жени и 
момичета, и подчертава, че Европейският съд по правата на човека по различни 
поводи е постановявал, че ограничителните закони за абортите и 
възпрепятстването на достъпа до законен аборт представляват нарушение на 

26 Встъпване в производството от страна на комисаря по правата на човека на Съвета на Европа на 22 март 
2018 г.,  N.D./ Испания и N.T./Испания, CommDH(2018)11.
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човешките права на жените; потвърждава, че отказът на медицинските 
специалисти да предоставят пълния набор от репродуктивни и сексуални здравни 
услуги по лични причини не трябва да нарушава правото на жените и момичетата 
на достъп до репродуктивни грижи;

7. остро осъжда етническата сегрегация на жените от ромски произход в здравните 
заведения за бременност и майчинство; призовава държавите членки незабавно да 
забранят всички форми на етническа сегрегация в здравните заведения, 
включително здравните заведения за бременност и майчинство; призовава 
държавите членки да гарантират ефективни и своевременни средства за правна 
защита за всички лица, преживели насилствена и принудителна стерилизация, 
включително чрез създаването на ефективни схеми за обезщетение;

8. осъжда престъпленията от омраза и словото на омраза, мотивирани от расизъм, 
ксенофобия, религиозна нетърпимост или от предубеждения по отношение на 
увреждания, сексуална ориентация, полова идентичност или полови 
характеристики, или малцинствен статут;

Свободи

9. осъжда опитите на правителствата да заглушат медиите, които ги критикуват и да 
премахнат свободата на медиите и плурализма, включително по заобиколни 
пътища, които обикновено не водят до подаването на сигнал към платформата на 
Съвета на Европа за защита на журналистиката и безопасността на журналистите, 
като например закупуването на частни медии от страна на правителствени 
членове или техни приближени, както и принуждаването на обществените медии 
да обслужват партийни интереси; 

10. осъжда използването на насилствена и несъразмерна намеса от страна на 
правоприлагащите органи по време на протести и мирни демонстрации; насърчава 
съответните национални органи да гарантират прозрачно, безпристрастно, 
независимо и ефективно разследване, когато има подозрения или твърдения за 
използването на несъразмерна сила; припомня, че правоприлагащите агенции 
носят изцяло отговорност за изпълнението на своите задължения и за спазването 
на съответната правна и оперативна уредба;

11. изразява дълбока загриженост във връзка с все по-стесняващото се пространство 
за независимо гражданско общество в някои държави членки; припомня, че е 
важно да се гарантира подходящо финансиране в подкрепа на дейностите на 
гражданското общество;

Основни права на мигрантите, на търсещите убежище лица и на бежанците

12. призовава Комисията и държавите членки да изпълнят препоръката на комисаря 
по правата на човека на Съвета на Европа от юни 2019 г., озаглавена „Спасен 
човешки живот. Защитени права. Преодоляване на различията по отношение на 
защитата на бежанците и мигрантите в Средиземноморието“27;

27 https://rm.coe.int/lives-saved-rights-protected-bridging-the-protection-gap-for-refugees-/168094eb87

about:blank
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13. изразява дълбока загриженост във връзка с постоянните съобщения за 
насилствени отблъсквания от служители на правоприлагащите органи в някои 
държави членки; призовава Комисията и държавите членки да проучат въпроса и 
да предприемат ефективни мерки, за да гарантират изкореняването на подобни 
политики и практики, включително като предоставят средства за наблюдение на 
границите и като гарантират независимото наблюдение на дейностите по 
граничен контрол от страна на националните омбудсмани и НПО;

Принципи на правовата държава и борба с корупцията

14. призовава институциите на ЕС и държавите членки да се борят решително срещу 
системната корупция и да разработят ефективни инструменти за предотвратяване, 
противодействие и санкциониране на корупцията и за борба с измамите, както и 
да осъществяват редовен мониторинг на използването на публичните средства; 
призовава Комисията незабавно да възобнови годишния си мониторинг и 
докладване относно борбата с корупцията, като разглежда институциите на ЕС и 
държавите членки; призовава всички държави членки да спазват препоръките на 
GRECO)28;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

28 Група държави срещу корупцията
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

По повод десетата годишнина от прилагането на Хартата на основните права на 
Европейския съюз е уместно и целесъобразно да направим равносметка на това къде се 
намираме и как по най-добър начин да постигнем напредък. Хартата представлява 
ключово постижение на Съюза и установява важни основни права, които са абсолютно 
необходими за създаването на онази Европа, която ще позволи на всички граждани да 
реализират изцяло своя потенциал и човешко достойнство. Трябва обаче да признаем, 
че сме далеч от постигането на тези цели. В много държави членки и в рамките на 
самия Съюз са налице дълбоки проблеми, които варират от сериозна липса на 
включване на Хартата в икономическите и политическите приоритети на Съюза до 
масово непознаване на Хартата от страна на законодателите и гражданското общество, 
включително от страна на тези, които биха били най-облагодетелствани от нейните 
разпоредби.

Още по-голям повод за тревога от обикновеното непознаване на Хартата е активното 
неспазване на правата в Съюза, с възхода на расистки и ксенофобски идеи, придружени 
от широкоразпространена ислямофобия и насилие срещу бежанците, лицата, търсещи 
убежище и мигрантите. Освен това в някои държави членки са били извършени 
съгласувани нападения срещу свободата на печата и свободата на събиране; като 
същевременно на най-високо равнище в обществото избухнаха корупционни скандали 
и бяха отправени заплахи срещу принципите на правовата държава. Междувременно в 
рамките на Съюза се наблюдава противоречива еволюция, като правата на жените и 
момичетата, както и на общността на ЛГБТИ в някои държави членки значително 
укрепват, чрез ентусиазирана подкрепа за правото на аборт и узаконяване на 
еднополовите бракове, докато в други държави членки тези права не се зачитат или се 
потъпкват.

На този фон и имайки предвид, че Съюзът се сблъсква едновременно с твърде много 
проблеми, използването на настоящия доклад с цел преформулиране на списък с 
всички свързани с правата на човека проблеми е от минимално значение както за 
повишаване на осведомеността, така и за усилията за превръщане на правата в тази 
област в реалност. Ако всичко за Вас се превръща в приоритет, то всичко губи 
приоритетното си значение. Докладчикът се надява докладът да бъде по-сбит и 
целенасочен, за да отправи по-силно политическо послание. По тази причина някои 
съображения, свързани с правата на човека, не са повдигнати в настоящия доклад. 
Причината е не защото тези съображения не са достатъчно важни, а по-скоро защото се 
разглеждат задълбочено в други доклади на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи в рамките на 2020 г. Това позволи на докладчика да 
бъде по-избирателен и да се насочи към основните принципни опасения, да се 
съсредоточи и да привлече вниманието върху начините, по които те или не се 
разглеждат, или са били заплашени. 

В доклада са включени множество позовавания на Хартата на основните права. Целта 
на многократното позоваване на това законодателство е да призове гражданите да 
осъзнаят правата си, залегнали в Хартата, и да насърчи включването на Хартата в 
дискусиите относно основните права и правата на човека. Чрез по-активното 
използване от страна на гражданите на Хартата при стратегически спорове се 
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наблюдава включването на идеите и законовите права, установени в този правен акт, 
както и придаването на повече легитимност на този документ. Във връзка с това, тъй 
като гражданите или организациите на гражданското общество предприемат правни 
действия срещу предполагаеми нарушения на правата на човека от страна на държавите 
членки, настоящият годишен доклад предоставя възможност за регистрирането на тези 
дела. По този начин такива спорове могат да се използват в подкрепа на искания, 
направени в рамките на доклада. Изразявам надежда този елемент, както и цялостният 
подход на доклада да бъдат приети като стратегия за бъдещи доклади.

Докладчикът използва първия раздел от доклада, за да обърне внимание на 
предложенията и препоръките на Парламента, Комисията и Съвета относно актуалното 
състояние на основните права в ЕС. Освен това докладчикът използва този раздел, за да 
подчертае работата на Съвета на Европа, включително Групата държави срещу 
корупцията (GRECO) и съдебната практика на Европейския съд по правата на човека 
(ЕСПЧ), както и висящите производства за установяване на неизпълнение на 
задължения срещу държавите — членки на ЕС. Това беше направено с цел да се 
посочат тежките нарушения на основните права, извършени през 2018 г. и 2019 г. в 
рамките на ЕС. В някои държави липсва мотивация или дневен ред за привличане на 
вниманието към нарушенията на правата на човека. Трябва да е категорично ясно, че в 
един или друг момент всяка една държава — членка на ЕС е допуснала нарушение на 
основните права. Трябва обаче да можем да избегнем лицемерието и да посочим 
примери за нарушения на правата на човека в целия Съюз, независимо къде се случват. 
Трябва да търсим отговорност от държавите членки на равноправна основа и без това 
да засяга или без да вземаме предвид тяхната позиция в рамките на ЕС. Налице е 
нежелание да се цитират конкретни държави или поне определени държави. Ако обаче 
претендираме за зачитане на Хартата на основните права и други международни и 
европейски правни актове, чийто предмет е защита на правата на човека, това не би 
следвало да има значение: независимо коя точно държава е отговорна, нарушението на 
основните права продължава да бъде нарушение на основните права.

Вторият раздел на доклада започва с акцент върху икономическите и социалните права. 
Тези права се възприемат като неразривно свързани със защитата от социално 
изключване, под формата например на бедност, бездомност, несигурност на работното 
място, достъп до здравеопазване, както и със защитата на околната среда. Ако 
държавите членки и Съюзът като цяло не приемат дългосрочна стратегия, която да 
разглежда тези области по интегриран начин, със сигурност констатираните в целия ЕС 
за тези области отрицателни тенденции, ще се влошат. В препоръките, отправени в тази 
връзка, ЕС и държавите членки се призовават да приемат подход, който да подчертава 
социалното измерение на Съюза и тяхната жизненоважна роля за предотвратяване на 
бедността и социалното изключване. Положението на уязвимите групи в областта на 
икономическите и социалните права беше изтъкнато в целия доклад. Причината за това 
е, че тези групи са най-силно засегнати в случай че основните права са нарушени или 
заплашени. На теория основните права са абсолютни; въпреки това, когато гражданите 
нямат стабилен покрив над главата си, не могат да получат достъп до здравно 
обслужване или образование, или други основни икономически права, те могат само да 
мечтаят за защитата на своите основни права. Ако имаме сериозно отношение към тези 
права, тяхната защита трябва да бъде включена във всички процеси на вземане на 
решения в рамките на Съюза и в целия Съюз. Тази защита трябва включва и решения 
по отношение на околната среда и нейното опазване. В този контекст околната среда не 
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е абстрактно понятие, а нещо, което трябва да се разглежда и третира като социален 
проблем. Ако погледнем по този начин, възможно е да поставим следните уместни 
въпроси: „кой разполага с достъп до чиста вода и незамърсен въздух; до питателна 
храна; до съоръжения за депониране на всички отпадъци; кои зони се поддържат чисти 
и кои се оставят неподдържани?“ Не съществува преграда между „околната среда“ и 
„обществото“. Освен това политиките за опазване на околната среда трябва да бъдат 
разработени така, че да насърчават социалното приобщаване, да не създават трудни 
тежести, които обикновените хора не са в състояние да понесат и които могат да 
тласнат хората към още по-голяма бедност или изключване.

По отношение на правото на равно третиране докладчикът се съсредоточи върху 
репродуктивните права като цяло, и по-специално що се отнася до ромските жени. 
Правото на контрол върху вашето собствено тяло е сред най-елементарните основни 
права, на които трябва да се обърне внимание, ако искаме да постигнем равенство за 
жените. Макар в някои държави членки да е постигнат значителен напредък по 
отношение на правото на достъп до аборт, в други се наблюдава спад. Докладчикът 
отбеляза, че всяка година в доклада има изявления относно дискриминацията срещу 
ромите като цяло. Очевидно е, че тези изявления оказват въздействие, тъй като 
дискриминацията продължава. Считаме, че е необходим по-добър подход, за да се 
заклейми напълно факта, че през 2020 г. има жени от ромски произход, които са 
изолирани в родилни отделения в ЕС и не им се позволява да използват същите 
тоалетни или съоръжения като останалите жени. В рамките на Съюза се осъществява 
насилствената стерилизация на жени от ромски произход, което е един от най-
крещящите примери за насилие срещу физическата независимост на жените. Как е 
възможно това, при положение че непрестанно правим изявления, съдържащи критика 
срещу разпространението на дискриминация срещу ромите? Как тези държави членки 
заявяват, че спазват основните права? Това не може да се толерира. Общите приказки 
не вършат добра работа. Трябва да изобличим и да изкореним тази проява на 
варварство.

Също така трябва да назовем онези, които подкопават основните свободи, като 
например правото на протест и способността на гражданите да търсят отговорност от 
властимащите, като се организират колективно. Станахме свидетели на брутално 
полицейско насилие срещу протестиращи в някои държави и станахме свидетели на 
лишаването от свобода на парламентаристи, като на някои бяха наложени над 
десетгодишни присъди, заради това че са позволили да се чуе гласът на народа. Защо 
Парламентът изобличава нарушения на принципите на правовата държава от страна на 
някои държави членки, но запазва мълчание по отношение на други?

Парламентът отделя много време за справяне с тежкото положение на бежанците, 
лицата, търсещи убежище и мигрантите. Това беше едно от най-тежките изпитания 
пред ангажимента на Съюза за спазване на основните права, като в нашата система са 
налице огромни пукнатини, като например прехвърлянето на нашата отговорност на 
държави като Турция и Либия и извършването на насилствени и незаконни 
отблъсквания по границите на Съюза. Тези случаи, които ангажират нашата 
юридическа отговорност, трябва да бъдат порицани. Но трябва да направим повече. 
Трябва да свържем външните политики и политиките в областта на околната среда на 
нашите държави членки с причините, които основно карат хората да търсят убежище, 
като например европейските мултинационални компании, които разграбват южните 
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части на света, въздействието на изменението на климата върху тези райони по света в 
резултат на глобализацията, и по-специално ролята на държавите членки за подкрепата 
на преврати срещу избрани правителства и за налагането на смазващи санкции, да не 
говорим за продажбата на оръжия на онези, които водят брутални войни. Ако не се 
справим с тези проблеми и не защитим правото на хората по света да живеят в 
безопасност и благоденствие в собствените им страни, никога няма да сме в състояние 
да постигнем изцяло целите на Хартата.


