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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно институционалните аспекти на присъединяването на Европейския съюз 
към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи
(2009/2241(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, член 218, 
параграф 6 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и 
Протокола относно член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз относно 
присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи,

– като взе предвид решението на Председателския съвет от 14 януари 2010 г.,

– като взе предвид членове 48 и 50 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и становищата 
на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, комисията по 
външни работи и комисията по петиции (A7-0000/2010),

A. като има предвид, че Съдът на Европейския съюз, в съдебната практика, установена 
от седемдесетте години нататък, е констатирал, че основните права са неделима 
част от общите принципи на правото, чието зачитане Съдът осигурява,

Б. като има предвид, че Съдът се опира на конституционните традиции, които са общи 
за държавите-членки, както и на международните инструменти относно защитата на 
правата на човека, към които са се присъединили държавите-членки, като 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
(ЕКПЧ),

В. като има предвид, че в същината си тази съдебна практика е включена в първичното 
право чрез Договора за създаване на Европейския съюз от Маастрихт от 1993 г.,

Г. като има предвид, че Съдът на Европейския съюз отделя особено внимание на 
развитието на съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, за 
което свидетелства нарастващият брой решения, които се позовават на 
разпоредбите на ЕКПЧ,

Д. като има предвид, че Европейският съд по правата на човека изхожда по принцип от 
„презумпция за съвместимост“ на поведението на дадена държава-члена на Съюза с 
ЕКПЧ, когато въпросната държава единствено въвежда общностното право,

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,

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 
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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,

З. като има предвид, че вследствие сключването на Протокол №14 за изменение на 
ЕКПЧ възможността за присъединяване на Съюза е вече факт, що се отнася до 
държавите, страни по ЕКПЧ, както и че условията и редът на присъединяването 
трябва да бъдат договорени в тази връзка между Съюза, от една страна, и 
държавите, страни по ЕКПЧ, от друга страна,

И. като има предвид, че подобно споразумение би трябвало също така да разглежда 
административни и технически въпроси, като принципа за участие на Съюза в 
редовния бюджет на Съвета на Европа, предназначен за функционирането на 
Европейския съд по правата на човека, като подробностите относно това участие 
предстоят да бъдат договорени със Съвета на Европа,

Й. като има предвид, че чрез присъединяването си към ЕКПЧ Съюзът ще бъде включен 
в нейната система за защита на основните права и ще разполага, освен с вътрешната 
защита на тези права от съдебната практика на Съда на Европейския съюз, с външна 
инстанция за защита с международен характер,

1. подчертава основните аргументи в подкрепа на присъединяването на Съюза към 
ЕКПЧ, които могат да бъдат обобщени, както следва:

– докато включването на Хартата на основните права в първичното право на 
Съюза допълва и укрепва неговата системата за защита на основните, 
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,

– присъединяването към ЕКПЧ ще осигури за гражданите, във връзка с действията 
на Съюза, защита, която е аналогична на тази, с която те се ползват по 
отношение на всички държави-членки. Това е толкова по-уместно, доколкото 
държавите-членки са прехвърлили на Съюза важни правомощия,

– 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,

– 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, доколкотоЕвропейският 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, 
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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-членки по 
отношение на  Европейския съд по правата на човека;

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;

3. отбелязва, че съгласно член 2 от Протокол № 8 към Договора от Лисабон 
присъединяването на Съюза към ЕКПЧ не трябва да засяга особеното положение на 
държавите-членки по отношение на ЕКПЧ и на протоколите към нея като цяло, 
както и по отношение на евентуални дерогации и резерви, изразени по-конкретно от 
държавите-членки, и че тези обстоятелства не засягат правното положение на 
Съюза по отношение на ЕКПЧ;

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 присъедини към всички протоколи, които касаят, поне частично, 
област на компетентност на Съюза (№ 1, 4, 7 и 12); 

5. подчертава, че присъединяването към ЕКПЧ няма да превърне Съюза в член на 
Съвета на Европа, но че известна степен  на участие на Съюза в органите на 
Конвенцията е необходимо, за да се осигури добрата му интеграция в системата на 
Конвенцията, и че поради това той следва да притежава някои права, по-специално:

– правото да представя списък с трима кандидати за длъжността съдия, един от 
които се избира от Парламентарната асамблея на Съвета на Европа от името на 
Съюза и участва в работата на Съда наравно с другите съдии,

– 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 Европейският парламент да назначава/изпраща известен брой 
представители в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, когато тя 
избира съдиите в Европейския съд по правата на човека;

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;

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 
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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 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;

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;

9. счита, че не би било разумно да се формализират отношенията между Съда на ЕС и 
Европейския съд по правата на човека, като се въведе преюдициална процедура 
пред последния или като се създаде орган или група, която да взема решение, когато 
единият от тях възнамерява да приеме тълкуване на ЕКПЧ, различно от 
тълкуването, прието от другия съд; припомня в този контекст, че Декларация № 2 
по член 6, параграф 2 от Договора за Европейския съюз отбелязва съществуването 
на редовен диалог между Съда на ЕС и Европейския съд по правата на човека, 
който би могъл да се засили при присъединяването на Съюза към ЕКПЧ;

10. отбелязва, че ЕКПЧ има важна функция по отношение на тълкуването на Хартата на 
основните права, доколкото гарантираните от Хартата права, които съответстват на 
правата, признати от ЕКПЧ, трябва да се тълкуват в съответствие с последната, и че 
по силата на член 6, параграф 3 от Договора за Европейския съюз ЕКПЧ 
представлява източник на вдъхновение за Съда на ЕС при определянето на общите 
принципи на правото на Съюза; отбелязва също така, че ЕКПЧ, в съответствие с 
член 53 от нея, не може да се тълкува като ограничаваща или накърняваща права, 
признати от Хартата на основните права, така че последната запазва пълната си 
правна сила;

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 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;

12. насочва вниманието към факта, че предвид конституционалното значение на ЕКПЧ 
Договорът за функционирането на Европейския съюз предвижда строги изисквания 
за присъединяването на Съюза към нея, като след одобрение от страна на 
Европейския парламент Съветът трябва да приеме с единодушие решението за 
сключване на споразумението, което влиза в сила едва след като бъде одобрено от 
държавите-членки в съответствие с техните конституционни изисквания;
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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;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


