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Изменение 1
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменение 8 (Íñigo Méndez de Vigo) и съображение 
Е от проектодоклада

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че в свое 
становище от 28 март 1996 г. Съдът на 
Европейските общности констатира, че 
Европейската общност не разполага с 
компетенция, за да се присъедини към 
ЕКПЧ без да бъде изменен 
предварително Договора,

Е. като има предвид, че в свое 
становище от 28 март 1996 г. Съдът на 
Европейските общности констатира, че 
Европейската общност не разполага с 
компетенция, за да се присъедини към 
ЕКПЧ без да бъде изменен 
предварително Договорът, тъй като 
ЕС нямаше правосубектност за тази 
цел,

Or. fr

Изменение 2
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 10  (Marietta Giannakou), 11 (Ramón 
Jáuregui Atondo) и съображение Ж от проектодоклада

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че член 6, 
параграф 2 от Договора за Европейския 
съюз предвижда Съюзът да се 
присъедини към ЕКПЧ и че Протокол 
№8 към Договора от Лисабон изброява 
поредица от въпроси, които трябва 
да бъдат разрешени при това 
присъединяване; като има предвид, че 
тези разпоредби се явяват не само 
възможност, позволяваща на Съюза да 
се присъедини, но също така и 
задължение за институциите на Съюза 
да действат по този начин,

Ж. като има предвид, че границите, 
определени в Договора от Лисабон и в 
протоколите към него, се 
потвърждават в момента на 
присъединяването и по-конкретно,
член 6, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз и Протокол №8 към 
Договора от Лисабон; като има предвид, 
че тези разпоредби се явяват не само 
възможност, позволяваща на Съюза да 
се присъедини, но също така и 
задължение за институциите на Съюза 
да действат по този начин, като има 



PE440.175v01-00 4/12 AM\812429BG.doc

BG

предвид, че споразумението за 
присъединяване на Съюза към ЕКПЧ 
трябва да отрази необходимостта от 
запазване на специфичните 
особености на Съюза и на правото на 
Съюза,

Or. fr

Изменение 3
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменение 17 (Morten Messerschmidt) и параграф 1 
– тире 1 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 1 – тире 1

Предложение за резолюция Изменение

– докато включването на Хартата на 
основните права в първичното право на 
Съюза допълва и укрепва неговата 
система за защита на основните права, 
присъединяването му към ЕКПЧ ще се 
явява важен знак за последователността 
между Съюза и „голяма Европа“, 
образувана от Съвета на Европа и 
неговия паневропейски режим в 
областта на правата на човека; това 
присъединяване ще засили също така 
надеждността на Съюза спрямо трети 
страни, които той редовно призовава да 
спазват ЕКПЧ в рамките на своите 
двустранни отношения,

– докато включването на Хартата на 
основните права в първичното право на 
Съюза допълва и укрепва неговата 
система за защита на основните права, 
присъединяването му към ЕКПЧ ще се 
явява важен знак за последователността 
между Съюза и държавите, членуващи 
в Съвета на Европа, и неговия 
паневропейски режим в областта на 
правата на човека; това присъединяване 
ще засили също така надеждността на 
Съюза спрямо трети страни, които той 
редовно призовава да спазват ЕКПЧ в 
рамките на своите двустранни 
отношения,

Or. fr

Изменение 4
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменение 15 – тирета 2 а и 3 (Marietta Giannakou) 
и параграф 1 – тире 3 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 1 – тире 3



AM\812429BG.doc 5/12 PE440.175v01-00

BG

Предложение за резолюция Изменение

– присъединяването ще допринесе за 
хармоничното развитие на съдебната 
практика на двете европейски 
съдилища в областта на правата на 
човека, по-специално чрез нарасналата 
необходимост за диалог,

– хармонизирането на 
законодателството и съдебната 
практика в областта на правата на 
човека на правната норма на ЕС и 
ЕКПЧ ще допринесе за хармоничното 
развитие на съдебната практика на двете 
европейски съдилища в областта на 
правата на човека, по-специално чрез 
нарасналата необходимост от диалог и 
сътрудничество,

Or. fr

Изменение 5
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 15 (Marietta Giannakou), 16  (Carlo 
Casini) и параграф 1 – тире 4 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 1 – тире 4

Предложение за резолюция Изменение

–  присъединяването няма да постави по 
никакъв начин под въпрос принципа на 
автономност на правото на Съюза, тъй 
като Съдът на Европейския съюз ще 
продължи да бъде единственият 
върховен съдник по въпросите, свързани 
с правото на Съюза и валидността на 
неговите актове, доколкото 
Европейският съд по правата на човека 
не може да се счита за висша инстанция, 
а по-скоро за специализирана 
юрисдикция, която упражнява външен 
контрол относно спазването от Съюза 
на задълженията с международноправен 
характер, произтичащи от неговото 
присъединяване към ЕКПЧ; Съдът на 
Европейския съюз ще разполага по този 
начин със статут, който е аналогичен на 
статута, който притежават понастоящем 
висшите съдилища на държавите-

– присъединяването няма да постави по 
никакъв начин под въпрос принципа на 
автономност на правото на Съюза, тъй 
като Съдът на Европейския съюз ще 
продължи да бъде единственият 
върховен съдник по въпросите, свързани 
с правото на Съюза и валидността на 
неговите актове, доколкото 
Европейският съд по правата на човека 
не може да се счита единствено за 
висша инстанция, а по-скоро за 
специализирана юрисдикция, която 
упражнява външен контрол относно 
спазването от Съюза на задълженията с 
международноправен характер, 
произтичащи от неговото 
присъединяване към ЕКПЧ;
отношенията между двете съдилища 
няма да бъдат йерархични, а по-скоро 
основаващи се на специализирането;
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членки по отношение на  Европейския 
съд по правата на човека;

Съдът на Европейския съюз ще 
разполага по този начин със статут, 
който е аналогичен на статута, който 
притежават понастоящем висшите 
съдилища на държавите-членки по 
отношение на  Европейския съд по 
правата на човека;

Or. fr

Изменение 6
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменение 22 (Carlo Casini) и параграф 2 от 
проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. припомня, че съгласно Договора 
присъединяването не води до 
разширяване на областите на 
компетентност на Съюза, нито създава 
по-специално обща компетентност на 
Съюза в областта на правата на човека;

2. припомня, че съгласно член 6 от 
Договора за ЕС и Протокол № 8 
присъединяването не води до 
разширяване на областите на 
компетентност на Съюза, нито създава в 
частност обща компетентност на 
Съюза в областта на правата на човека;

Or. fr

Изменение 7
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 25 (Andrew Duff и Stanimir Ilchev), 26 
(Ramón Jáuregui Atondo) и 27 (Íñigo Méndez de Vigo) и параграф 4 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. отбелязва, че системата на ЕКПЧ 
беше допълнена от редица 
допълнителни протоколи относно 
защитата на права, които не са предмет 
на ЕКПЧ, и предлага Съюзът да се 

4. отбелязва, че системата на ЕКПЧ 
беше допълнена от редица 
допълнителни протоколи относно 
защитата на права, които не са предмет 
на ЕКПЧ и препоръчва да бъде 
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присъедини към всички протоколи, 
които касаят, поне частично, област 
на компетентност на Съюза (№ 1, 4, 7 
и 12);

предоставен на Комисията  мандат 
за преговори също така с оглед 
присъединяването към всички 
протоколи относно правата, които 
съответстват на Хартата на 
основните права (№1, 4, 6, 7, 12 и 13), 
независимо дали са били 
ратифицирани от държавите-членки 
на Съюза;

Or. fr

Изменение 8
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 31 (Andrew Duff и Станимир Илчев), 32  
(Andrew Duff) и 32 (Íñigo Méndez de Vigo) и параграф 5 – тире 2 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 5 – тире 2

Предложение за резолюция Изменение

– правото да участва, с право на глас, в 
заседанията на Комитета на министрите, 
когато последният упражнява своите 
функции на контролен орган във връзка 
с изпълнението на решенията на 
Европейския съд по правата на човека 
или когато се произнася по това дали да 
се поиска становището на Съда, както и 
правото на представител в 
Управителния комитет по правата на 
човека (спомагателен орган на Комитета 
на министрите),

– правото да участва, посредством 
Европейската комисия, с право на глас 
от името на ЕС, в заседанията на 
Комитета на министрите, когато 
последният упражнява своите функции 
на контролен орган във връзка с 
изпълнението на решенията на 
Европейския съд по правата на човека 
или когато се произнася по това дали да 
се поиска становището на Съда, както и 
правото на представител в 
Управителния комитет по правата на 
човека (спомагателен орган на Комитета 
на министрите),

Or. fr
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Изменение 9
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 35 (Andrew Duff и Станимир Илчев) и 
36  (Íñigo Méndez de Vigo) и параграф 6 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. счита, че държавите-членки помежду 
си и във взаимните си отношения със 
Съюза не следва да имат право да 
внасят междудържавни жалби за 
неизпълнение по смисъла на член 33 от 
ЕКПЧ, като се има предвид, че това би 
било в противоречие с духа на някои 
ангажименти, произтичащи от 
Договора от Лисабон;

6. счита, че държавите-членки би 
следвало да се ангажират в момента 
на присъединяване към ЕКПЧ, 
помежду си и във взаимните си 
отношения със Съюза, да не  внасят 
междудържавни жалби за неизпълнение 
по смисъла на член 33 от ЕКПЧ, когато
актът или пропускът, предмет на 
спора, попада в приложното поле на 
правото на Съюза, като се има 
предвид, че това би било в 
противоречие с член 344 от ДФСЕ;

Or. fr

Изменение 10
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 37 (Íñigo Méndez de Vigo) и 38  (Morten 
Messerschmidt)  и параграф 7 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. счита, че всяка жалба на гражданин 
на Съюза относно действия или 
неизпълнение от страна на институция 
или орган на Съюза трябва да бъде 
насочена само срещу последния; също 
така, всяка жалба относно мярка за 
прилагане на законодателството на 
Съюза от страна на държава-членка 
трябва да бъде насочена само срещу 
последната, което не трябва да бъде 
пречка в случаите, когато разделението 

7. счита, че главната добавена 
стойност на присъединяването на ЕС 
към ЕКПЧ се крие в исковете на 
частни лица срещу действия, 
посредством които правото на Съюза 
се прилага от неговите институции 
или от държавите-членки и че 
следователно всяка жалба на 
физическо или юридическо лице
относно действия или неизпълнение от 
страна на институция или орган на 
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на отговорността за въпросния акт 
между Съюза и държавата-членка не 
е ясно определено, една жалба да може 
да бъде насочена едновременно срещу 
Съюза и срещу държавата-членка;

Съюза трябва да бъде насочена само 
срещу последния; също така, всяка 
жалба относно мярка за прилагане на 
законодателството на Съюза от страна 
на държава-членка трябва да бъде 
насочена само срещу последната, което 
не трябва да бъде пречка, ако е налице 
съмнение относно разделението на 
отговорността, една жалба да може да 
бъде насочена едновременно срещу 

Съюза и срещу държавата-членка»;

Or. fr

Изменение 11
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 40 (Marietta Giannakou), 41 (Marietta 
Giannakou),  44 (Ramón Jáuregui Atondo), 45 (Andrew Duff и Станимир Илчев)  и 
параграф 8 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита за целесъобразно, в интерес на 
доброто правораздаване, по всяко дело 
срещу държава-членка пред 
Европейския съд по правата на човека, 
което може да повдигне въпрос, свързан 
с правото на Съюза, той да може, след 
разрешение от страна на Съда, да 
бъде допуснат в качеството на 
ответна страна, и по всяко дело 
срещу Съюза всяка държава-членка да 
може, след разрешение от страна на 
Съда, да бъде допусната в качеството 
на ответна страна;

8. счита за целесъобразно, в интерес на 
доброто правораздаване и без да се 
засяга член 36, параграф 2 от ЕКПЧ, 
по всяко дело пред Европейския съд по 
правата на човека, което може да 
повдигне въпрос, свързан с правото на 
Съюза, заведено срещу държава-
членка, Съюзът да може да се намеси в 
качеството на съответник, и по всяко 
дело срещу Съюза, при което са 
налице същите условия, всяка 
държава-членка да може да се намеси в 
качеството на съответник; тази 
възможност трябва да се определя 
посредством разпоредбите, включени 
в договора за присъединяване, по ясен 
и същевременно достатъчно свободен 
начин;

Or. fr
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Изменение 12
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменение 42 (Marietta Giannakou)

Предложение за резолюция
Параграф 8 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

8а. счита, че приемането на 
институцията съответник не 
възпрепятства другите косвени 
възможности, които предоставя 
ЕКПЧ (член 36, I), като например 
правото на Съюза  да се намесва като 
трета страна в случай на жалба от 
гражданин на Съюза;

Or. fr

Изменение 13
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 50 (Andrew Duff и Станимир Илчев), 51 
(Carlo Casini) и 52 (Íñigo Méndez de Vigo) и параграф 11 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. съзнава факта, че присъединяването 
само по себе си няма да разреши 
изключително тежките проблеми, пред 
които е изправена системата на ЕКПЧ, а 
именно изключително високата 
натовареност, породена от 
експоненциално нарастване на броя на 
индивидуалните жалби, от една страна, 
и реформата на структурата и 
функционирането на Съда  за 
преодоляването й, от друга; отбелязва, 
че при липса на решение на тези 
проблеми системата е изложена на 
риск от срив и че влизането в сила на 

11. съзнава факта, че присъединяването 
само по себе си няма да разреши 
изключително тежките проблеми, пред 
които е изправена системата на ЕКПЧ, а 
именно изключително високата 
натовареност, породена от 
експоненциално нарастване на броя на 
индивидуалните искове, от една страна, 
и реформата на структурата и 
функционирането на Съда  за 
преодоляването й, от друга; отбелязва,
че Европейският съд по правата на 
човека признава факта, че 
функционира в сложна правна и 
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Протокол № 14, което до момента 
беше забавено поради липсата на 
ратификация от една държава –
страна по него, несъмнено ще помогне 
за намаляване броя на неприключените 
производства, но няма да ги премахне;

политическа среда и че влизането в 
сила на Протокол № 14 на 1 юни 2010 г. 
несъмнено ще помогне за намаляване 
броя на неприключените производства, 
но няма да ги премахне; подчертава, с 
оглед реформата на Европейския съд 
по правата на човека, важността на 
Декларацията от Интерлакен и 
особено на параграф 4 от нея, който 
призовава за еднакво и строго 
прилагане на критериите за 
допустимост и за компетентността 
на Съда;

Or. fr

Изменение 14
Ramón Jáuregui Atondo
Компромисно изменение, заменящо изменения 57  (Adrian Severin), 58 (Ramón Jáuregui 
Atondo) и параграф 13 от проектодоклада

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. отбелязва, че присъединяването на 
Съюза към ЕКПЧ представлява 
съществена стъпка, която след това 
следва да бъде допълнена с 
присъединяване на Съюза към 
Европейската социална харта, 
подписана в Торино на 18 октомври 
1961 г. и преразгледана в Страсбург на 3 
май 1996 г., в съответствие с напредъка, 
вече утвърден в Хартата на основните 
права, както и в социалното 
законодателство на Съюза;

13. отбелязва, че присъединяването на 
Съюза към ЕКПЧ означава признаване 
от страна на ЕС на цялата система 
на защита на правата на човека във 
вида, в който е разработена и 
кодифицирана в редица документи и 
от редица органи на Съвета на 
Европа; в този смисъл, 
присъединяването на Съюза към 
ЕКПЧ представлява съществена първа
стъпка, която след това следва да бъде 
допълнена с присъединяване, наред с 
другото, на Съюза към Европейската 
социална харта, подписана в Торино на 
18 октомври 1961 г. и преразгледана в 
Страсбург на 3 май 1996 г., в 
съответствие с напредъка, вече утвърден 
в Хартата на основните права, както и в 
социалното законодателство на Съюза;
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