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ПРЕПОРЪКИ
Комисията по петиции приканва водещата комисия по конституционни въпроси да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

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

Б. 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;

В. като взе предвид изслушването на тема „Разширяване на приложното поле на 
Хартата на основните права на ЕС (член 51)?“, проведено в неговата комисия по 
петиции на 23 февруари 2016 г.;

Г. 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;

Д. 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;

1. отново потвърждава, че основното право на петиции, заложено в член 44 от Хартата 
на основните права и членове 20 и 227 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), е един от стълбовете на европейското гражданство и 
жизненоважен елемент от демокрацията на участието, като целта му е гражданите 
да се приближат към ЕС чрез открита, демократична, приобщаваща и прозрачна 
процедура;

2. припомня, че все по-голям брой петиции, внесени в Парламента след влизането в 
сила на Хартата на основните права на ЕС през декември 2009 г., се позовават на 
Хартата като правно основание за предполагаемо нарушение на основните права; 
отбелязва, че тези петиции може да са доказателство за сериозна структурна липса 
на фундаментален, основан на правата подход при изготвянето на законодателство 
и при изработването на политики на равнището на ЕС и на национално равнище, 
както и при прилагането на законодателството в държавите членки; счита, че 
гражданите на ЕС могат да имат полза от засилено взаимодействие между 
комисията по петиции и Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), 
когато става въпрос конкретно за разглеждането на петиции, като FRA отговаря 
директно на тревогите на вносителите на петиции във връзка с евентуални 
нарушения на основните права;

3. отбелязва, че Европейският омбудсман също играе важна роля за гарантиране на 
зачитането на основните права в контекста на Хартата не само във връзка с член 41 
относно правото на добра администрация сам по себе си, но и като се има предвид, 

1 ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.
2 ОВ C 252, 20.9.2018 г., стр. 201.
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че добрата администрация е от съществено значение за гарантиране на други 
основни права; припомня образцовата работа, извършена от омбудсмана през 
настоящия парламентарен мандат в областта, inter alia, на прозрачността и 
свободата на информацията, както и нейния специален доклад относно Frontex1, по-
специално по отношение на правото на подаване на жалби от търсещи убежище 
лица и мигранти;

4. отбелязва, че влизането в сила на Хартата се възприема от гражданите на ЕС и от 
пребиваващите в ЕС лица като един от основните начини, поради които членството 
в Съюза носи добавена стойност; изразява убеждение, че възраждането на Съюза 
така, че да се повиши оценката за него на гражданите и на пребиваващите лица, 
може да се постигне основно чрез подобряване на обхвата на закрила на заложените 
в Хартата основни права; подчертава факта, че Хартата на основните права има 
потенциала да коригира демократичния дефицит и може да се счита за крайъгълен 
камък, върху който да се развиват стабилни социални политики, които свързват 
социално-икономическите неравенства и предоставят пълноправен Съюз на 
народите;

5. изразява загриженост относно факта, че Хартата на основните права се прилага 
само в случаите, когато държавите членки прилагат правото на ЕС; отново изтъква, 
че според много граждани и пребиваващи лица нейното прилагане е неясно и 
незадоволително; въпреки това подчертава, че Хартата представлява акт от 
първичното право на Съюза не само за институциите, но и за държавите членки; 
припомня, че за да се гарантира ефективното упражняване на основните права, 
държавите членки трябва също така да прилагат разпоредбите на Хартата и че 
нейната ограничена приложимост не им дава „картбланш“ да нарушават 
установените в нея права;

6. счита, че многобройните източници на закрила на основните права (национални, 
европейски и международни) и сложното взаимодействие между тях не следва да 
отслабват самата закрила; подчертава, че по-взискателното тълкуване и прилагане 
на Хартата на основните права биха били достатъчни за гарантиране на закрилата и 
насърчаването на основните права в целия Съюз. счита, че това по-широко 
тълкуване трябва да бъде в съответствие с международните задължения на ЕС в 
областта на правата на човека, тъй като те произтичат от задължението на Съюза да 
подкрепя обичайното международно право и общите принципи на международното 
публично право;

7. счита, че очакванията на повечето вносители на петиции във връзка с 
предоставените от Хартата права са високи и надхвърлят значително настоящия ѝ 
обхват на прилагане; подчертава, че прекалено стеснено или непоследователно 
тълкуване на член 51 води до отчуждаване на хората от ЕС; приканва институциите 
и държавите – членки на ЕС, да подобрят прилагането на Хартата чрез разширяване 
на приложното ѝ поле и настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки, за 
да гарантира, че тълкуването на обхвата на член 51 е последователно и широко във 
възможно най-голяма степен, за да се съхрани всеобщото и еднакво прилагане на 
Хартата в целия Европейски съюз и за всички граждани; счита, че всеобщото 

1 Специален доклад на Европейския омбудсман от 7 ноември 2013 г. относно проверка по собствена 
инициатива OI/5/2012/BEH-MHZ относно Frontex.
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прилагане на Хартата е условие за насърчаването и консолидирането на 
европейското гражданство и за засилването на демократичното участие в ЕС; 

8. приветства усилията на Комисията в борбата срещу дискриминацията по отношение 
на жените; припомня, че член 23 от Хартата постановява, че „равенството между 
жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително 
заетостта, труда и възнаграждението“; посочва, че принципът на равенство не ни 
пречи да поддържаме или предприемаме мерки, които предоставят специфични 
предимства за по-слабо представения пол;

9. счита, че е изключително важно, освен общите гаранции за свободите и за 
механизмите за закрила на равенството и политическите права, Съюзът да 
предприеме решителни действия за засилване по-специално на собствения си 
ангажимент за гарантиране на упражняването на заложените в Хартата социални 
права; счита, че по този начин настоящите гаранции за гражданските и 
политическите права най-накрая ще бъдат съчетани със засилени икономически, 
социални и културни права, като по този начин ще приведат Съюза в съответствие с 
универсалността, неотменимостта, неделимостта, взаимозависимостта и 
взаимосвързаността на правата на човека; изразява желание на Европейската 
социална харта да бъде предложен същият статут като на договорите, по същия 
начин както Хартата на основните права.

10. настоява член 7, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 472/2013 за засилване на 
икономическото и бюджетно наблюдение над държавите членки в еврозоната, 
изпитващи или застрашени от сериозни затруднения по отношение на финансовата 
си стабилност1, където се посочва, че усилията за бюджетна консолидация, които се 
изискват съгласно програмата за макроикономически корекции, трябва да „вземат 
предвид необходимостта от гарантиране на достатъчно средства за основните 
политики като политиките в областта на образованието и здравеопазването“, да се 
тълкува в съответствие с изискванията на социалните разпоредби на Хартата и 
принципите на Европейската социална харта;

11. призовава за разработване и прилагане на кодекс за поведение, приложим към 
всички служители в съответствие с Хартата на основните права; призовава за 
установяване на механизми за съответствие, които да гарантират, че всяко 
нарушение се открива, докладва и обработва своевременно; счита, че правото на 
предполагаемите жертви и на лицата, сигнализиращи за нередности, да бъдат 
защитени личните им данни следва да се счита за неотменимо през целия този 
процес; призовава за организиране на сесии за обучение на персонала с цел 
премахване на дискриминацията и на езика на омразата въз основа на пола, 
сексуалната ориентация, етническия произход или какъвто и да е друг признак;

12. настоятелно призовава Съвета да приключи приемането на хоризонталната 
директива на ЕС за борба с дискриминацията, която би гарантирала принципа на 
недискриминация, залегнал в Хартата; изразява съжаление относно факта, че тя е 
била блокирана толкова дълго, тъй като приемането ѝ би гарантирало допълнително 
конкретни основни права в Съюза, би избегнало настоящата намеса, произтичаща 
от член 51, чрез приемането на специално законодателство на ЕС, което да бъде 

1 OB L 140, 27.5.2013 г., стр. 1.
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транспонирано от държавите членки, и би спазило задълженията, поети от Съюза 
във връзка с присъединяването му към Конвенцията на ООН за правата на хората с 
увреждания;

13. настоява, че от първостепенно значение е да се гарантира ефективната закрила, 
предоставена на гражданите на ЕС и на пребиваващите в ЕС лица при настоящата 
система, особено в областта на икономическите, социалните и културните права, но 
и по отношение на гражданските свободи, дискриминацията и демократичното 
участие, чрез разширяване на прилагането на Хартата; във връзка с това призовава 
Комисията да гарантира включването на независима, прозрачна и включваща 
широко участие оценка на въздействието върху основните права във всички нови 
законодателни предложения за целите на интегрирането и на ефективната закрила 
на основните права във всички съответни области на политиката; предлага 
допълнителното разработване и прилагане на понятието за „основни права още при 
проектирането“, за да се насърчи въвеждането на най-високите стандарти за 
основните права от най-ранните етапи на определяне на политиката във всички 
области; подчертава, че съществуването, но неприлагането на разпоредба като 
член 9 от ДФЕС относно висока степен на заетост и социална закрила, не е от полза 
за демократичния характер на ЕС и на неговите държави членки, а точно обратното 
– би накърнило допълнително неговата легитимност;

14. подчертава важността на FRA в институционална среда; изразява съжаление, че 
работата на агенцията не се интегрира в оценката на съвместимостта на 
институционалните дейности с основните права и че не се използва редовно 
нейният експертен опит при законодателните досиета, свързани с вътрешните и 
външните компетентности на Съюза; отново заявява, че е от съществено значение 
да се използва независим и безпристрастен експертен опит за систематично 
изготвяне на проверки за съвместимост на всички сектори на дейност на 
институциите на ЕС; за тази цел счита, че приносът на съответните агенции 
(Европейския институт за равенство между половете и Агенцията на Европейския 
съюз за основните права) за законодателните институции и за институциите с 
оперативни правомощия в тази област би могъл да бъде систематизиран и 
допълнително модернизиран, за да стане по-съществен; отбелязва интерактивния 
онлайн инструмент Clarity („Яснота“), разработен от FRA с цел лесно откриване на 
най-подходящия несъдебен орган с правомощия в областта на правата на човека по 
конкретен проблем, свързан с основните права;

15. изразява твърдо убеждение, че стратегията на Комисията за ефективно прилагане на 
Хартата на основните права от страна на Европейския съюз, макар че е добра първа 
стъпка след влизането в сила на Хартата, трябва спешно да бъде актуализирана; 
приветства годишните доклади на Комисията относно прилагането на Хартата и 
призовава стратегията, изготвена през 2010 г., да бъде преразгледана, така че да 
отразява новите предизвикателства и реалности, пред които са изправени 
институциите, особено след излизането на Обединеното кралство от ЕС; 

16. 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;
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17. припомня, че както в Договорите, така и в Хартата на основните права на ЕС 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 езици на ЕС;

18. изтъква, че самите държави членки могат и имат моралното задължение да прилагат 
разпоредбите на Хартата в своето законодателство, дори когато не транспонират 
пряко правото на ЕС; изразява съжаление във връзка с влошаващото се положение 
на свободата на медиите в няколко държави членки; настоятелно призовава 
държавите членки да зачитат свободата и плурализма на медиите, а Комисията да 
предприеме необходимите мерки за тяхното наблюдение и прилагане; 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 физически лица 
в конкретни случаи; счита, че произволното или прекомерното използване на сила 
от полицията или други служби за сигурност на държавите членки срещу мирни 
събрания противоречи на разпоредбите на Хартата;

19. призовава Комисията да възприеме по-смел подход, когато следи предприетите от 
националните органи мерки за прилагане на правото на ЕС, които повдигат въпроси 
във връзка с Хартата на основните права, особено като се има предвид, че тези 
права не са непременно гарантирани на цялата територия на ЕС;

20. приветства ратифицирането на Договора от Маракеш относно достъпа до 
адаптирани публикувани произведения за лица с нарушено зрение, тъй като това е 
съществена стъпка в контекста на член 26 от Хартата, отнасящ се до интеграцията 
на хората с увреждания;

21. отбелязва Петиция № 0657/2016 и подчертава, че гарантирането на спазването на 
член 10 от Хартата относно свободата на мисълта, съвестта и религията във всички 
държави членки и всички инстанции и институции в публичната сфера, по-
специално в областта на образованието, е въпрос от първостепенно значение;

22. призовава Комисията, другите институции на ЕС и органите на държавите членки 
да провеждат редовни и директни консултации с FRA, когато основните права са 
изложени на риск; призовава също така за въвеждане в рамките на Европейското 
икономическо управление на задължителна оценка и преглед на съществуващото 
рамково законодателство в допълнение към политиките на държавите членки, за да 
се гарантира придържането към Хартата и по-специално към нейните социални 
разпоредби; предлага да се разработи набор от показатели за основните права, за да 
се следи спазването на основните права в държавите членки;

23. счита, че прилагането на вътрешните аспекти на Хартата страда от значителни 
недостатъци, особено когато държавите членки упражняват компетентности на 
Съюза; призовава Комисията да бъде по-бдителна при гарантирането на пълно и 
последователно прилагане на Хартата от страна на държавите членки; призовава 
Комисията да разработи интегриран подход за наблюдаване на спазването на член 6 
от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и на членове 258 – 260 от ДФЕС, който да 
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дава възможност за своевременно известяване, реагиране и предотвратяване в 
случай на нарушения на правата на човека и на основните свободи; припомня 
обещанието на предишната Комисия да създаде, в допълнение към позоваването на 
действащия член 7 от ДЕС като крайна мярка, нов механизъм, който отива по-далеч 
от съществуващата процедура за установяване на неизпълнение на задължения, с 
цел справяне с явни нарушения на залегналите в Хартата основни права, особено 
когато в нарушението са замесени правителствата на държавите членки;

24. силно се разграничава от Комисията по отношение на ограничителното ѝ тълкуване 
на член 51, параграф 1 при оценката на редица внесени в Парламента петиции и 
повтаря твърдо, че институциите на ЕС трябва да спазват Хартата при всички 
обстоятелства и независимо от ролята, която играят;

25. подчертава необходимостта да се гарантира зачитането на Хартата, по-специално на 
социалните ѝ разпоредби, и спазването ѝ през всички етапи на европейския 
семестър, в това число на годишния обзор на растежа (ГОР), като същевременно се 
усъвършенства съвместният доклад за заетостта (СДЗ); призовава разработването на 
социални показатели да бъде наблюдавано и включено в специфичните за всяка 
държава препоръки като част от интегриран подход;

26. подчертава, че политиките за бюджетни ограничения, възприети на равнището на 
ЕС и от държавите членки, предизвикаха огромно нарастване на социално-
икономическите неравенства, като попречиха на гражданите да се ползват 
пълноценно и конкретно от основните си права;

27. припомня политическото споразумение между основните институции на ЕС и 
държавите членки относно присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за 
правата на човека; подчертава, че присъединяването е правно задължение съгласно 
член 6, параграф 2 от ДЕС; счита, че неговото завършване ще въведе допълнителни 
гаранции за основните права на гражданите на Съюза и на пребиваващите в Съюза 
лица и ще осигури съгласувана рамка за защита на правата на човека в цяла Европа; 
призовава Комисията да предприеме необходимите стъпки, за да отстрани в крайна 
сметка правните пречки, които възпрепятстват приключването на процеса на 
присъединяване, ако е необходимо, чрез изготвяне на ново споразумение за 
присъединяване, което отстранява несъответствията, посочено от Съда на 
Европейския съюз в Становище 2/13;

28. приканва различните институции на ЕС да обмислят възможността за разширяване 
на приложното поле на Хартата, включително за заличаването на член 51 при 
следващото преразглеждане на Договора.

29. изразява недоволство във връзка с тълкуването на членове 51 и 52, с които се 
въвеждат изкуствени противоречия между права и принципи, по-специално между 
гражданските и политическите права и социалните и икономическите принципи; 
изразява съгласие с позицията на FRA, изразена в доклада за основните права за 
2017 г., че Хартата „е единствен по рода си документ, който обединява в едно 
гражданските и политическите, както и икономическите права, и то с еднакъв 
статут“; счита, че социалните и икономическите права липсват в значителна степен 
и следва да бъдат решително укрепени в правото на ЕС и в конституционния ред на 
държавите членки, като се придаде правно обвързващ характер на 20-те принципа 
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на Европейската социална харта за всички институции и за всички държави членки.
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