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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава значението на използването на Хартата на основните права на ЕС от 
държавите членки на национално равнище от националните съдилища и чрез 
включването й в законодателните процедури; изразява съжаление, че са положени 
недостатъчни усилия за насърчаване на прилагането на нейните разпоредби, въпреки 
че това е задължение, установено в член 51 от Хартата;

2. отбелязва със загриженост, че редица държави членки не са приложили изцяло 
или правилно Рамковото решение на Съвета от 28 ноември 2008 г. относно 
борбата с определени форми и прояви на расизъм и ксенофобия посредством 
наказателното право1, както и предвидените от него минимални стандарти по 
отношение на правонарушенията отричане, оправдаване и грубо омаловажаване 
на определени престъпления; 

3. подчертава, че независимата съдебна система, свободата на изразяване на мнение и 
свободата на информация и медийният плурализъм представляват ключови елементи 
от принципите на правовата държава; призовава Комисията да наложи спазването на 
тези основни ценности на ЕС, в случай на нарушения от страна на държавите членки;

4. призовава Комисията и държавите членки да продължат да прилагат принципите на 
стълба на социалните права, за да гарантират основните социални права на равнище 
ЕС и на национално равнище, като например интеграцията на лица с увреждания, 
справедливи условия на труд, социални придобивки и социално подпомагане;

5. подчертава, че са необходими допълнителни гаранции за гарантиране на 
неприкосновеността на личния живот и защитата на личните данни в контекста на 
разработването на нови технологии; отбелязва, че по отношение на 
нововъзникващите технологии, като изкуствен интелект (ИИ) и големи 
информационни масиви, следва да се вземат предвид не само етичните последици, но 
и основните права; 

6. призовава Съвета спешно да приключи ратифицирането от страна на ЕС на 
Конвенцията от Истанбул относно предотвратяването и борбата с насилието срещу 
жени и домашното насилие, въз основа на общо присъединяване, без ограничения; 
призовава също останалите държави членки да ратифицират и прилагат Конвенцията 
; изразява загриженост във връзка с това, че няколко държави членки са 
приложили неправилно или само частично конвенцията; призовава Комисията да 
преразгледа законодателните актове за изпълнение.

1 OВ L 328, 6.12.2008 г., стp. 55-58.


