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I. Въведение

„Стокхолмската програма — отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на 
гражданите“, одобрена от Европейския съвет през декември 2009 г. за периода 2010—
2014 година, е третият многогодишен стратегически документ след програмите от 
Тампере и Хага, който регламентира дейностите по създаването на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие (ПССП).

Настоящият момент е подходящ да се започне с оценката на досегашните постижения и 
да се установят липсващите елементи. Това е още по-важно поради това, че 
Стокхолмската програма е първата програма след влизането в сила на Договора от
Лисабон, който увеличи правомощията на Парламента, но и запази някои 
„предлисабонски“ елементи, като например петгодишния преходен период за 
прилагането на обичайния режим спрямо мерките по предишния „трети стълб“. 
Въпреки че в програмата беше възложено на Комисията „да представи междинен 
преглед до юни 2012 г.“, тя не го направи. Членовете на Комисията Малмстрьом и 
Рединг предоставиха все пак обзор на постигнатото от институцията и участваха в 
заседанията на комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи по 
този въпрос. Съветът също предприе извършването на собствена оценка и проведе 
дебати през декември 2012 г.1

Настоящият документ поставя някои възможни хоризонтални цели, които комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да преследва при оценката, и 
обхваща напредъка по частите от програмата, влизащи в нейната компетентност. Целта 
на документа е да допринесе за дебатите в комисията. Проектодокладът ще бъде 
представен на по-късен етап съвместно със съдокладчиците от комисията по 
конституционни въпроси и комисията по правни въпроси (в съответствие с член 51 от 
Правилника).

II. Възможни цели на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи при извършването на оценката

А. Отделният човек в центъра на вниманието

Тъй като комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи отговаря за 
защитата на основните права, за нея е изключително важно да направи оценка на 
програмата от гледна точка на гражданите, техните права и задължения в ПССП. Този е 
и критерият на вече правно обвързващата Харта на Съюза, според която същият 
„поставя човека в центъра на своята дейност, като учредява гражданството на 
Съюза и създава пространство на свобода, сигурност и правосъдие“ (преамбюл).

Следователно трябва да се постави специален акцент върху това, какво влияние оказва 
това на гражданите, как са защитени техните права и до каква степен са им 
предоставени конкретни ползи. Мерките, предприети по предишния трети стълб и 
останали непроменени след влизането в сила на Договора от Лисабон, ще се нуждаят от 

                                               
1 Вж. документ на Съвета № 15921/12.
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особено внимателна оценка на тяхното въздействие върху гражданите.

Акцентът върху отделния човек ще изисква също така да се наблегне повече на 
съдебното обучение. След приемането на все по-голям брой инструменти на ЕС е 
изключително важно всички юристи да получат подходящо обучение.

Б. Насърчаване на публичните дебати

Като комисия, отговаряща за законодателството относно прозрачността, комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи предлага да се насърчат широки 
обществени дебати относно ПССП, за разлика от Съвета, чиито дискусии за оценката 
на програмата се проведоха при закрити врата.

Това е необходимо също, понеже Договорът още в първия си член определя, че
„решенията се вземат при възможно най-голямо зачитане на принципа на откритост 
и възможно най-близко до гражданите“ (чл. 1 от Договора за Европейския Съюз). Ето 
защо всички институции на ЕС, в това число и Европейският съвет, следва да 
„предоставят чрез подходящи средства на гражданите и представителните 
организации възможността да изразяват и обменят публично своите мнения“ и да
„поддържат открит, прозрачен и редовен диалог с представителните организации и 
гражданското общество“ (чл. 11 от Договора за Европейския Съюз).

Изисква се също така по-пряко включване и на националните парламенти, не само 
поради тяхната мисия да „допринасят активно за доброто функциониране на Съюза“
(чл. 12 от Договора за Европейския Съюз), но и поради тяхната нараснала роля при 
оценяването на ПССП1 и ролята им при неговото осъществяване.

В. Насърчаване на последователна политика на ЕС

Докладчикът счита за необходимо да подготви почвата за нова програма приемник. 
Като се има предвид, че преходният период за мерките в областта на полицейското и 
съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси изтича през 2014 г., време е 
европейските и националните обществени политики в областта на ПССП да бъдат 
преосмислени в посока на повече съгласуваност. Въз основа на публични дебати и 
поставянето на гражданите в центъра на вниманието могат да бъдат развити идеи за 
бъдещето.

III. Напредъкът дотук: гледната точка на комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи

Общата картина, която описваме по-долу, показва, че година преди края на 
парламентарния мандат все още предстои да бъдат предприети или завършени немалко 
действия. В този контекст е жалко, че се отлагат голям брой предложения на 

                                               
1 Вж. членове 69, 70, 71, 81, 85 и 88 от Договора за функционирането на Европейския Съюз.
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Комисията.

„Насърчаване на правата на гражданите: Европа на правата“

Главата за основните права е особено амбициозна. Оказва се обаче, че напредъкът до 
момента е ограничен и че са необходими специални усилия в тази област, особено за 
решаване на така наречената „дилема от Копенхаген“ — факта, че ЕС запазва строгите 
си изисквания по отношение на стандартите за основните права в страните кандидатки,
но не разполага с достатъчно инструменти за вече присъединили се държави.

Действително Комисията предложи много действия, но те не можаха да бъдат 
приложени поради различни причини. Това включва разширяването на Шенгенското 
пространство с България и Румъния и преразглеждането на законодателството за 
достъпа до документи. Пакетът за защитата на данните, предложен миналата 
година, също ще се нуждае от известно време, преди да бъде приет. Разговорите по
общото споразумение със САЩ относно защитата на личните данни бележат твърде 
слаб напредък, въпреки че ЕС вече е изпълнил изискванията на САЩ за обмена на 
резервационните данни на пътниците (PNR) и SWIFT данните. Преговорите за 
присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека
най-накрая можаха да бъдат приключени.

Съветът в крайна сметка успя да приеме новата многогодишна рамка за Агенцията за 
основните права, но е особено тревожно това, че той не постигна договореност в 
рамката да бъде включено полицейското и съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси и по този начин не изпълни ангажиментите, заложени в 
Договора от Лисабон.

Бяха представени също множество политически документи, сред които програмата за 
правата на детето, плана за действие относно непридружените непълнолетни лица, 
рамката за националните стратегии за интегриране на ромите и първият доклад 
относно тяхното прилагане, докато други, като докладът относно расизма и 
ксенофобията, все още липсват.

„Европа на правото и правосъдието“

В областта на сътрудничеството по наказателноправни въпроси беше постигнат 
напредък по пътната карта за укрепване на процесуалните права на заподозрени лица 
или на обвиняеми в рамките на наказателното производство, въпреки че по-голямата 
част от работата тепърва предстои: бяха приети Директивата относно правото на 
информация (Директива 2012/13/ЕС) и Директивата относно правото на устен и 
писмен превод (Директива 2010/64/ЕС), бяха направени предложения относно правото 
на достъп до адвокат и правото на комуникация при задържане, но важни 
предложения, като например за правната помощ и уязвимите заподозрени лица, 
остават нереализирани.

„Европа, която закриля“
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Както се очакваше, бе приета стратегия за вътрешна сигурност, но все така липсва 
последователен и цялостен подход.

Известен напредък бе постигнат по отношение на необходимите инструменти. 
Трансграничното сътрудничество, включително сътрудничеството между Европол и 
националните правоприлагащи органи, очевидно се подобрява. Продължават 
проблемите с обмена на информация; все още не е установен най-добрият начин да се 
съчетаят сигурността и защитата на основните права, като защитата на личните данни. 
Комисията представи предложение за система на ЕС за PNR данни и бе постигнато 
споразумение с Австралия, а перспективите за споразумение с Канада вече са съвсем 
реални. Бяха приключени и преговорите по Директивата относно атаките срещу 
информационните системи. Наскоро представените предложения включват пакета за 
кибернетичната сигурност и предложението за сливане на Европол и Европейския 
полицейски колеж (CEPOL).

Бяха приети няколко твърде важни текста, по-конкретно преразгледаната Директива за 
установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на 
жертвите на престъпления (Директива 2012/29/ЕС), Директивата относно борбата 
със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската 
порнография (Директива 2011/92/ЕС) и Директивата относно предотвратяването и 
борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него (Директива 
2011/36/ЕС), а предложението относно статистическите данни за престъпността бе 
отхвърлено от Парламента.

В сферата на борбата срещу тероризма бе постигнато споразумение относно 
предлагането на пазара и използването на прекурсори на взривни вещества и относно 
споразумението между ЕС и САЩ за Програмата за проследяване на финансирането 
на тероризма. Работата по прекурсорите на наркотични вещества и конфискацията 
на облаги от престъпна дейност продължава. Бе приета и нова стратегия по 
отношение на наркотиците за периода 2013—2020 г.

Що се отнася до защитата на критичната инфраструктура, почти няма никакъв 
напредък.

„Достъп до Европа в условията на един глобализиран свят“

Шенген си остава област, търпяща развитие, която с предложенията за пакета за 
интелигентните граници може да добие ново измерение. Цялостен проект обаче все 
още липсва.

До този момент е прието изменението на Регламента относно Frontex (Регламент (ЕС) 
№ 1168/2011) и неговата роля продължава да се доразвива, макар че все още се очаква 
провеждането на дебати относно дългосрочното му развитие. Предложението относно 
Европейската система за наблюдение Евросур (Eurosur) в момента е обект на 
преговори, а съвсем наскоро бе представено и предложение относно правилата за 
наблюдението на морските външни граници.
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Преговорите по пакета относно управлението на Шенгенското пространство все още 
продължават, а ШИС II най-сетне вече е задействана. От 2011 г. ВИС успешно работи в 
Северна Африка и постепенно обхваща все повече региони. Управлението на тези 
системи, както и това на Евродак се поема от Агенцията за оперативното управление 
на широкомащабни информационни системи (Регламент (ЕС) № 1077/2011).

Що се отнася до визовата политика, бе направено изменение на приложенията към 
Регламент (ЕО) № 539/2001, особено по отношение на страните от Западните Балкани, 
и бе представено допълнително предложение. Комисията също предложи да се 
преразгледа механизмът за реципрочност в Регламент (ЕО) № 539/2001 и да се въведе 
механизъм за преустановяване — и по двата в момента се преговаря, докато 
продължават да съществуват ситуациите на липса на реципрочност, особено в някои от 
новите държави членки. Известен брой споразумения за визови облекчения също бяха 
приети, а други са на различни етапи на подготовка.

Със съобщението относно икономическото въздействие на визовата политика бе 
поставено началото на дискусии за по-нататъшното развитие на общата визова 
политика, а през следващата година се очаква съобщение относно възможността за общ 
европейски механизъм за издаване на краткосрочни визи.

„Европа – отговорност, солидарност и партньорство по въпросите на миграцията и 
убежището“

Постигането на конкретен резултат по отношение на законната миграция стана 
възможно с приемането на Директивата за единното разрешение (Директива 
2011/98/ЕС). Продължава работата по предложенията относно сезонните работници и 
вътрешнокорпоративния трансфер. Бе представено предложението относно условията 
за влизане и пребиваване на научни работници, студенти и ученици.

Продължава работата по глобалния подход към миграцията.

В останалата си част работата в тази сфера е силно концентрирана върху дискусиите и 
обмена на най-добри практики. Такъв е по-специално случаят с интеграцията.

Като част от борбата срещу незаконната миграция продължи работата върху 
споразуменията за обратно приемане и Комисията представи тяхна оценка.

Голям напредък бе постигнат с приключването на всички преговори относно общата 
европейска система за убежище (ОЕСУ). След приемането на Директивата относно 
признаването (Директива 2011/95/ЕС) бе постигнато споразумение и по 
преразгледаните Регламент от Дъблин и Регламент за Евродак, както и по 
Директивата за условията на приемане и Директивата относно процедурата за 
статут на бежанец. Външното измерение беше подсилено с приемането на 
Съвместната програма на ЕС за презаселване (Решение № 281/2012/ЕС).

След създаването си Европейската служба за подкрепа в областта на убежището
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(Регламент (ЕС) № 439/2010) има все повече възможности за предоставяне на 
практическа подкрепа.

Акцентът в тази област ще се прехвърли към прилагането, към конкретното предлагане 
на солидарност (съгласно член 80 от Договора за функционирането на Европейския 
Съюз) и към последващи дебати, тъй като по множество документи, като тези относно 
присъединяването към Женевската конвенция, съвместното разглеждане или 
преместването, предстои още работа.

IV. Към оценка на напредъка дотук

През следващите месеци ще обсъждаме как оценяваме досегашния напредък. Сред 
въпросите за разглеждане могат да бъдат включени следните:

— Какво положително развитие, особено за гражданите, следва да бъде изтъкнато и 
какво все още липсва?

— Ако целите не са постигнати, защо е така? Има ли достатъчно политическа воля? 
Липсват ли инструменти и по-специално ресурси? Твърде кратко ли беше времето? 
Какво е въздействието от забавянето на инициативите на Комисията? Какви са 
причините за блокирането в Съвета? Работи ли „междуинституционалната машина“ 
и по-конкретно тристранната система?

— Беше ли Парламентът адекватно включен в различните действия? Имаше ли 
възможност да пригоди методите си на работа към своите нови правомощия?

— Кои инициативи считаме за необходими в бъдеще?


