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КРАТКА ОБОСНОВКА

Историческите архиви винаги са играли роля, която не е била без значение за живота на 
западните държави, чието добро функциониране зависи от наличието на писмена 
култура.  Още в древната Римска република, сградата Tabularium (официалният офис на 
архивите) се намираше в символичния център, представляван от форума Romanum.

Историческите архиви на институциите на Европейския съюз са част от културното 
наследство на Европа и тяхното отваряне за обществеността обслужва основно 
академични, образователни и културни цели. Тези интереси са защитени от първичното 
законодателство, тъй като Съюзът „зачита богатството на своето културно и езиково 
многообразие и следи за опазването и развитието на европейското културно 
наследство“1. Според Хартата на основните права „Изкуствата и научните изследвания 
са свободни. „Академичната свобода се зачита”.2
Освен това, според четвъртото съображение от Регламент 354/1983 „използването и 
критичният анализ на архивите […] могат също така да улеснят дейностите на органи, 
включени в работата на Общността и да допринасят по този начин за по-добро 
осъществяване на целите на Общностите“. 

Целта на предложението на Комисията е да се утвърди Европейският университетски 
институт във Флоренция, в ролята си на управител на историческите архиви на 
институциите, а партньорството между Европейския съюз и Европейския 
университетски институт да се изгради на юридическа и финансово стабилна основа3. 
Следователно, би било в противоречие с целите на предложението, ако Европейския 
университетски институт се окаже в по-неблагоприятно правно или финансово 
положение спрямо настоящото след приемането на закона4. 

Предложението на Комисията (COM(2012)0456), във вида, в който е изменено от 
Съвета, съдържа следните институционални споразумения, които ще доведат до 
подобряване на настоящото положение:

––Съхраняването на историческите архиви на Европейския университетски институт 
ще стане задължително за институциите,  по силата на вторичното законодателство на 
Европейския съюз.   

––Специфичното естество на дейностите на Съда на Европейския съюз и Европейската 
централна банка оправдава освобождаването им от задължението за депозиране на 
историческите им архиви в Европейския университетски институт.  Въпреки това, тези 
две институции могат да поверят на доброволни начала своите архиви на Европейския 
университетски институт. 

––Съхраняването на историческите архиви на институциите в Европейския 
                                               
1 Член 3(3), четвърта алинея от Договора за Европейския съюз.
2 Член 22
3 вж. COM(2012)456, изложение на мотивите, точка 1.2.
4 Положение създадено именно от подписания договор на 17 декември 1984 между Европейските 

общности, представени от Европейската комисия, и Европейския университетски институт.
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университетски институт не се отразява върху тяхната собственост или защита по 
смисъла на член 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, 
приложен към Договора.

––Всяка депозираща институция ще има правото да получава информация, отнасяща се 
до управлението на нейните архиви, и да извършва инспекции. 

––Разходите по управлението на архивите ще бъдат финансирани от вноските в 
бюджета на Европейския съюз. Разпределянето на разходите между институциите ще 
се основава на обективни критерии. 

––Всяка институция ще приеме вътрешни правила за прилагането на бъдещия 
регламент.

––Комисията ще бъде задължена да сключва, от страна на депозиращите институции, 
рамково споразумение за партньорство с Европейския университетски институт, за да 
бъдат установени подробни правила относно отговорностите и съответните роли на 
институциите на Европейския съюз и Европейския университетски институт. Това 
споразумение ще трябва да спазва разпоредбите на бъдещия правилник и на 
договорите. 

Поради тези причини, вашият докладчик по становище предлага комисията по 
конституционни въпроси да прикани комисията по култура и образование, която е 
водеща, да предложи на Парламента да даде своето одобрение.

******

Комисията по конституционни въпроси приканва комисията по култура и образование, 
която е водеща, да предложи на Парламента да даде своето одобрение. 


