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Какво (не) се случи от 2003 г. (датата на последния общ доклад на ЕП за 
основните права в Европейския съюз) насам...

1. През 2003 г. Европейският парламент прие последния си общ доклад за защитата на 
основните права в Европейския съюз.1 Причините, поради които комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) отлагаше представянето на 
нов годишен доклад до 2007 г., са свързани с наличието на четири основни фактора, 
които можеха да направят възможно приемането на общи доклади от „ново поколение“ 
в сравнение с тези, приемани от 1992 г. насам. Тези фактори бяха:

a) превръщането на Европейската харта в правнообвързващ документ. Това беше една 
от целите на Договора за създаване на конституция, но беше възприето едва сега в 
Договора за реформа, който се очаква да бъде ратифициран до януари 2009 г.

б) създаване на специална Агенция за основните права (в съответствие с решението на 
Европейския съвет от 2003 г.), която би могла да събира неутрални и съпоставими 
данни за положението в държавите-членки. Бяха необходими три години за приемането 
на регламента за създаване на агенция за основните права, като правомощията и 
амбициите на агенцията бяха сериозно ограничени от държавите-членки. Сега 
агенцията с много усилия определя своите административни органи и структури, но 
това отнема толкова време, че тя вероятно ще започне да функционира напълно точно
когато институциите ще бъдат задължени да преразгледат нейния мандат в резултат на 
новия договор.2

в) стартирането на редовна оценка на новото законодателство на ЕС в областта на 
защитата на основните права. Независимо от съобщението на Комисията, с което тя 
обявява решението си да действа, през последните три години не се забелязват 
резултати и няма отзвук от инициативата за „по-добро законотворчество“, а 
позоваванията на тази инициатива (като например в няколко мерки, свързани с борбата 
с тероризма), приличат по-скоро на упражнения по риторика, отколкото на добре 
документирани доводи (виж неотдавнашното предложение на Комисията за създаване 
на Европейска система за досиетата на пътниците (PNR).3

г) осъществяване на необходимата междуинституционална координация и вътрешни 
реформи в институциите на ЕС.
Изненадващ е фактът, че след като през 2000 г. съвместно прокламираха Хартата, 
институциите на ЕС не пристъпиха към нейното изпълнение чрез адаптиране на 
                                               
1 За повече информация относно общите доклади виж раздел III от приложение IV
2 За повече информация относно Агенцията за основните права (АОП) виж раздел IА от приложение V
3 Освен това, по отношение на няколко мерки на ЕС основното обществено задължение - да се гарантира 
сигурността на гражданите, все повече се представя като основно право, което има предимство пред 
останалите основни права. От само себе си се разбира, че тази идея е чужда на Европейския съд по 
правата на човека (ЕСПЧ) и на Хартата, които, точно обратно, разглеждат необходимостта от обществена 
сигурност като ограничение на основните права, и то като ограничение, към което в едно демократично 
общество се прибягва в изключителни и обосновани случаи и само при необходимост.
Позоваването на демокрацията е особено важно не само за държавите-членки (много от които са 
преживели периоди на диктатура през последното столетие), но и за самия Европейски съюз, който все 
още очаква реформите, чрез които ще се увеличи неговата демократична отчетност и принципа на 
върховенството на закона (по-специално в областите от втория и третия стълб).
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вътрешните си структури и създаване на нови административни звена, както и чрез 
обучение на служителите си в новото измерение на политиката на ЕС. До този момент 
реалното въздействие на Хартата върху методите на работа на институциите на ЕС 
изглежда твърде ограничено, доколкото: 

 в Комисията не са налице нито видими резултати от работата на 
междуинституционалната група от членове на Комисията, нито общи реформи в 
генералния секретариат, нито споменаване за това измерение дори и в т. нар. 
инициатива „по-добро законотворчество“;

 в Съвета вътрешното измерение на защитата на основните права на практика е 
несъществуващо, независимо че няколко държави-членки бяха осъдени 
междувременно в Страсбург и Люксембург.

Следователно, противно на очакванията на Европейския парламент, институциите на 
ЕС продължават да проявяват крайно нежелание по отношение на възприемането на 
оповестяването на Хартата като момент, от който европейските политики следва да се 
преориентират от подход, „ориентиран към администрацията“, към подход, 
„ориентиран към гражданите“. 

и какво се случи ...

2. След всичко, казано дотук е повече от очевидно, че от 2003 г. насам защитата на 
основните права в Европейския съюз се е превърнала в постоянна тема сред 
европейското гражданско общество, принуждавайки нашите граждани да търсят 
намесата на европейските институции и давайки повод за все по-голям брой резолюции 
на Европейския парламент.4

През този период основните резолюции на Европейския парламент се отнасят до 
полети, извършвани от ЦРУ, възможни злоупотреби с лични данни, засилването на 
хомофобията в няколко държави-членки, дискриминацията, борбата с организираната 
престъпност и тероризма, свободното движение на хора. Интересен е и фактът, че по 
тези въпроси Европейският парламент е действал паралелно и допълващо със Съвета на 
Европа.5

От тази гледна точка е изключително важно да се установи постоянно сътрудничество с 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, с генералния секретар на Съвета на 
Европа (който е компетентен да предприеме действията по член 52 от Европейската 
конвенция за защита правата на човека (ЕКЗПЧ)) и с комисаря за правата на човека на 
Съвета на Европа. Това сътрудничество е още по-важно на фона на растящия брой 
популистки и ксенофобски движения (и дори политически партии) в Европа. Тези 
движения често атакуват самата концепция за защита правата на човека, като я 
свързват с крайно лявата и либерална пропаганда, противоположна на традиционните 
ценности.

3. Сътрудничеството между националните парламенти и Европейския парламент би 
представлявало още по-голям интерес в новата рамка на Договора за реформа, който 

                                               
4 За повече информация относно въздействието на резолюциите на ЕП вж. раздел В от приложение IV
5 Подробно описание на резолюциите от този период може да се намери в раздел Б, III 2 и 5 от 
приложение V
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предвижда специфичен режим за оценка на прилагането на политиките на ЕС, които са 
в основата на Хартата на ЕС, като политиките, свързани с пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие. Чрез свързването на Комисията, националните правителства и 
Европейския и националните парламенти, новият договор създава възможност за по-
прозрачна взаимна оценка и разбиране между националните и европейски 
законодатели, особено при определяне на правата и задълженията на европейските
граждани. Едно по-задълбочено познаване на реалното въздействие на мерките на ЕС 
на национално ниво и един по-структуриран диалог с националните парламенти и 
гражданското общество ще направи по-конкретни годишните разисквания в ЕП по 
осъществения напредък в изграждането на ЕС като пространство на свобода, сигурност 
и правосъдие.

Без да се засягат компетенциите на Комисията, една независима и авторитетна Агенция 
за основните права, заедно с органите на Съвета на Европа, трябва да събира за ЕП 
всички данни от значение в тези области с оглед съставяне на новото законодателство, 
отнасящо се до основните права и неговата оценка след приемането му.
Поради изключително голямата чувствителност на тези политики и интереса, който 
представляват за европейските граждани е необходимо да бъде създаден и механизъм 
за бърза обратна връзка между институциите на ЕС в случай на проблеми, чието 
решаване по реда на редовното съдебно производство би отнело години.

4. Същевременно съдебната власт на европейско и национално равнище подчерта 
нарастващата роля на Европейския съюз по въпроси като европейската заповед за 
арест, принципа на взаимно признаване, необходимостта самите европейски 
институции да защитават основните права. Както стана ясно на семинарите на LIBE
през 2005 и 2007 г., проведени съвместно с европейския и националните 
конституционни съдилища, защитата на основните права все повече се превръща в 
общо задължение на местно, национално и европейско равнище. При наличието на 
защита на множество равнища е от изключително значение да се избегнат положителни 
и отрицателни конфликти, както и да не се използват законодателството на 
Европейския съюз и международни спогодби за намаляване на равнището на защита на 
тези права.

5. През последните години станахме свидетели и на нарастващата роля на 
гражданското общество, по-специално когато някои европейски законодателни 
текстове оказаха влияние върху основните права на децата, бежанците, мигрантите и 
др. (вж. примера с антидискриминационните мерки, подобряването на свободата на 
движение, достъпа до публични документи, защитата на свободата на изразяване или 
на личните данни).

Комисията LIBE бе подпомогната от организациите на гражданското общество, по-
специално след 2005 г., при осъществяването на посещенията си в приемни центрове за 
бежанци и мигранти (в Лампедуза, Сеута и Мелиля, Париж, Канарските острови, 
Малта, Гърция, Белгия и Обединеното кралство). 
Освен това следва да се припомни, че политиките, свързани със свободата, сигурността 
и правосъдието, не са съпоставими с традиционните политики на ЕС като например 
тези, които се отнасят до вътрешния пазар, където в продължение на десетилетия 
гражданското общество и други заинтересовани групи са изградили добре 
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функциониращо взаимодействие с институциите на ЕС. По отношение на политиките, 
свързани със свободата, сигурността и правосъдието, такова взаимодействие все още 
липсва на европейско равнище, главно поради недостатъчната прозрачност в 
настоящите отношения между националните и европейските администрации. С тази 
неяснота би могло да се обясни защо намесата на неправителствените организации и 
гражданското общество на равнище ЕС все още е епизодична или неправилно 
адресирана, тъй като проблемите, които следва да бъдат решени на национално 
равнище, се поставят на европейско равнище и обратно. 

Като се имат предвид получените задоволителни резултати, когато става въпрос за 
приемане или прилагане на европейско законодателство, е от изключително значение 
гражданското общество да представя предложенията си по един по-структуриран 
начин. Последните финансови програми за 2007/2013 г. следва да подпомагат 
изграждането на мрежи за по-прозрачен достъп до подготвителната законодателна 
работа на институциите.

От само себе си се разбира, че главното място за такъв диалог следва да бъде 
Европейският парламент като единствената пряко избрана институция на ЕС (макар че 
е логично и другите институции и АОП да търсят съдействието на неправителствените 
организации с оглед намаляване на драстичната демократична празнота между 
гражданите и институциите на ЕС).

Как да съединим точките и да се подготвим за 1 януари 2009 г.?

Време е вече да бъде възобновена започналата през 1992 г. практика с приемане на нов 
доклад на LIBE относно вътрешната политика на ЕС за основните права при новата 
ситуация, произтичаща от Договора за реформа и от необходимостта за защита на 
основните принципи на ЕС (чл. 7, параграф 1 ДЕС) и „ценностите“, на които се 
основава чл. 2 от новия Договор. 

Поради всички тези причини вашият докладчик възнамерява да изготви доклад, в който 
ще бъдат обобщени най-важните проблеми във връзка със състоянието на основните 
права в Европейския съюз и ще бъдат представени някои препоръки за начина, по 
който да се подходи към правното и институционално положение, произтичащо от 
новия договор и влизането в сила на Хартата на ЕС.
Предвид мащабността на това предизвикателство, LIBE все пак ще отдели 
необходимото време и ще организира подходящи обсъждания за окончателно 
изработване на един добър доклад.

СТРУКТУРА НА ДОКЛАДА

След първоначалните обсъждания между докладчика и докладчиците в сянка докладът 
би могъл да има следната структура.

Част 1
Раздел A
Систематизирано описание на промените в защитата и наблюдението на правата на 
човека в Европа през последните няколко години и евентуални промени в бъдеще, 
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които да отчитат:
 връзките между Европейската конвенция за защита на правата на човека, 

Европейската харта и конституциите на държавите-членки (нови решения на 
върховните съдилища по правата на човека, Хартата като част от Договора за 
ЕС, ЕС като страна по ЕКЗПЧ)6

 ролята на националните съдилища за защита на основните права7, 
 новата институционална рамка в ЕС с АОП като нов орган8.

Раздел Б
Промените в защитата на основните права в 12 държави-членки в резултат на 
присъединяването им към Европейския съюз.9 Какъв е приносът на членството в ЕС в 
тази област: структурно описание на промените в съдебните решения, 
правителствените политики и обществената осведоменост.

Част 2

Фокусиране върху важни области на защитата на основните права в целия ЕС във 
връзка със законодателството и дейността на Европейския съюз в следните области10: 

 граждански и политически права и закрила на малцинствата11; 
 права на децата, по-специално трафика на деца; 
 свобода на движение и защита на мигрантите (положението на законно и 

незаконно пребиваващите мигранти); 
 мерки срещу расовата дискриминация и хомофобията; 
 свобода на словото, защита на данните и мерки срещу престъпленията в 

кибернетичното пространство; 
 европейски мерки за борба с тероризма, тяхното прилагане на национално 

равнище и съответствието им с основните права; и 
 основни права на обвиняемия, процесуални права.

За основа на доклада ще бъдат взети вече приети резолюции на Парламента12

ГРАФИК НА ДОКЛАДА

Последователността на действията би могла да бъде следната: 
 януари—април 2008 г.: проектодоклад и разисквания по основните теми на 

доклада;
 май/юни: евентуално приемане от LIBE;
 септември 2008 г.: приемане на пленарно заседание.

                                               
6 Приложение II предоставя повече информация по този въпрос
7 Виж раздел 1 от приложение VI за повече информация по този въпрос
8 Виж раздел 5 от приложение ІІІ за повече информация по този въпрос
9 Виж раздел 3 от приложение ІІІ за повече информация по този въпрос
10 В приложение V е разгледана голяма част от посочените по-долу въпроси
11 В раздел 2 от приложение III е представена информация относно правата на малцинствата
12 Приложение IV е посветено на описание на резолюцията на ЕП за основните права
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ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ РАБОТНИЯ ДОКУМЕНТ:

 Приложение I — Обобщаващ документ за състоянието на съдебната
практика във връзка с основните права в областта на свободата, сигурността и 
правосъдието 

 Приложение II — Обобщаващ документ за връзките между ЕКЗПЧ, 
Хартата и конституциите 

 Приложение III – Обобщаващ документ за структурните и 
методологически въпроси в областта на основните права и правата на малцинствата 
след разширяването на изток 

 Приложение IV — Обобщаващ документ за резолюциите на ЕП в 
областта на основните права 

 Приложение V — Обобщаващ документ за текущите дейности на ЕС в 
областта на правата на мигрантите, хомофобията, правата на децата, защитата на 
данните, домашното насилие, расизма и ксенофобията и основните права на 
обвиняемите 

 Приложение VI — Обобщаващ документ за ролята на националните 
съдилища и защитниците на правата на човека
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