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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по конституционни въпроси 
да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства перспективата за присъединяването на Европейския съюз към 
Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи 
(ЕКПЧ), която предоставя историческата възможност да се координира 
пространство на правата на човека на континентално равнище и в Европейския 
съюз, като по този начин стане възможна защитата на правата на човека и 
основните свободи за гражданите на ЕС и държавите-членки на една и съща основа, 
да се установи допълнителна външна система за контрол на правата на човека в ЕС, 
както и да се гарантира хармонично развитие на съдебната практика на Съда на 
Европейските общности и на Европейския съд по правата на човека;

2. припомня, че насърчаването на спазването на правата на човека, основна ценност в 
ЕС, залегнала в договора за неговото създаване, представлява обща основа за 
отношенията на ЕС с трети държави; ето защо счита, че това присъединяване ще 
засили увереността на гражданите в Европейския съюз, както и доверието към ЕС в 
диалога за правата на човека с трети държави; подчертава освен това, че единно и 
цялостно прилагане на Хартата на основните права на равнището на ЕС е също така 
от съществено значение за гарантиране на доверието в ЕС в този диалог;

3. приветства премахването на двойните стандарти в политиката на Съюза за защита 
на правата на човека, тъй като преди присъединяването си ЕС не е бил правно 
обвързан с изискването за спазване на правата на човека, а след присъединяването 
ще съществува външен правен контрол над действията на Съюза, с което ще бъде
наблюдавано тяхното съответствие с ЕКПЧ;

4. изтъква добавената стойност на петте протокола към ЕКПЧ, която се изразява в 
гарантиране и защита на някои права и свободи във и извън обхвата на Конвенцията 
и възлагане на Европейския съд по правата на човека на правомощия за издаване на 
консултативни становища; счита, че когато ЕС се присъедини към ЕКПЧ, той 
трябва да се присъедини и към протоколите към Конвенцията, както и към 
Европейската социална харта от 1961 г. и преразгледаната социална харта; без да се 
накърнява член 2 от Протокол № 8 от Договора от Лисабон, призовава държавите-
членки, които все още не са сторили това, да подпишат и ратифицират възможно 
най-скоро различните допълнителни протоколи на ЕКПЧ предвид многократно 
декларирания от тези държави ангажимент към ценностите и принципите, залегнали 
в основата на демокрацията и правовата държава в нашите държави-членки и ЕС;

5. приветства също и факта, че член 1 от ЕКПЧ ще гарантира защитата не само на 
гражданите на ЕС и на други лица, намиращи се на територията на Съюза, но също 
и на лица, които попадат под юрисдикцията на Съюза, но се намират извън неговата 
територия;

6. припомня, че съгласно приложения към Договора от Лисабон Протокол № 8 трябва 
да се създаде ясен механизъм, за да се гарантира, че образуваните от държави, които 
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не са членки на Съюза, искове и исковете на частни лица са правилно насочени 
срещу държавите-членки и/или срещу Съюза;

7. подчертава, че когато е подадена жалба по силата на член 34 от ЕКПЧ, ответната 
страна трябва да бъде определена съгласно разпоредбите на правото на 
Европейския съюз и в крайна сметка, под контрола на Съда, и че това не бива да 
накърнява правото на гражданите да подават жалби;

8. счита, че в името на правната сигурност и прозрачността в международните 
отношения, частните лица и държавите, които не са членки на Съюза, трябва да 
бъдат правилно информирани за въпросите, които попадат в областта на 
компетентност на държавите-членки и тези в рамките на Съюза, ако е необходимо 
чрез декларация за компетентност, добавена към Договора за присъединяване; в 
този контекст подчертава необходимостта да се създаде механизъм за информиране, 
отчитащ променящото се естество на разпределението на областите на 
компетентност между Съюза и неговите държави-членки;

9. подчертава, че, тъй като присъединяването на ЕС към ЕКПЧ е присъединяване на 
страна, която не е държава, към правен инструмент, предназначен за държави, 
присъединяването на ЕС към Конвенцията трябва да бъде извършено без промяна 
на характеристиките на ЕКПЧ, като измененията на неговата правна система следва 
да бъдат сведени до минимум; счита, че с оглед интересите на лицата, търсещи 
справедливост както в Съюза, така и в трети държави, е важно да бъде дадено 
предимство на условията за присъединяване, които биха оказали най-слабо 
въздействие върху обема на работата на Европейския съд по правата на човека;

10. изразява своята твърда съпротива спрямо онези механизми за предотвратяване на 
разминавания в съдебната практика на Европейския съд по правата на човека и 
Съда на Европейския съюз, които са довели до по-дълги процедури за търсещите 
справедливост;

11. подчертава, че съгласуването със Съвета на Европа, и в частност въпросите за 
участието на Европейския съюз в Комитета на министрите и Парламентарната 
асамблея, се уреждат от Устава на Съвета на Европа и изисква изменение на този 
документ или поне приемането на уставна резолюция за утвърждаване на 
предложените изменения така, че да бъдат взети под внимание промените, свързани 
с влизането в сила на Договора от Лисабон;

12. настоява правото на демократичен контрол на Европейския парламент да бъде 
надлежно спазвано в рамките на процедурата по назначаване на представителя на 
Европейския съюз в Комитета на министрите и Управителния комитет по правата 
на човека, и по-общо във връзка с представителството във всяка инстанция на 
Съвета на Европа, за която в споразумението за присъединяване ще бъде постигнато 
съгласие за участие на Европейския съюз;

13. счита, че Парламентът трябва да вземе предвид преимуществено комисиите, 
отговорни за определянето на членовете, които ще бъдат изпратени в 
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа;
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14. счита, че в полза на гражданите, демокрацията, правата на човека в Европа и ЕС, и 
гарантирането на защитата на правата на човека, сътрудничеството между 
институциите на Европейския съюз и специализираните органи на Съвета на Европа 
следва да бъде засилено, с цел да се допринесе за по-голяма съгласуваност и 
взаимно допълване в областта на правата на човека на общоевропейско равнище;

15. призовава освен това Съюзът да се присъедини към органите на Съвета на Европа 
като Комитета за предотвратяването на изтезанията, Европейска комисия срещу 
расизма и нетърпимостта  и Европейската комисия по ефикасността на 
правосъдието; подчертава също така необходимостта Съюзът да бъде включен в 
работата на члена на Комисията, отговарящ за правата на човека, Европейския 
комитет за социални права, Правителствения комитет за Европейската социална 
харта и Европейската комисия по миграция и настоява да бъде надлежно 
информиран за заключенията и решенията на тези органи;

16. счита, че тъй като Европейският съд по правата на човека е отчел 
извънтериториалната приложимост на ЕКПЧ, Съюзът следва да се стреми да спазва 
изцяло това задължение в своите външни отношения и дейности;

17. настоява, предвид важната роля, която Договорът възлага на Европейския 
парламент във връзка със сключването на споразумението за присъединяване, 
Парламентът да бъде надлежно информиран за дефиницията на мандата за 
преговори за присъединяване към ЕКПЧ, както и да бъде пряко включен в 
предварителните дискусии, както и в преговорите по този текст в съответствие с 
разпоредбите на член 218 от ДФЕС.
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