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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. посочва, че за да се запази доверието в институциите на Европейския съюз и да се 
избегнат двойните стандарти, деполитизирането и по-нататъшното развитие на 
настоящите процедури1 трябва да се извършва съгласно Договорите; 

2. посочва, че  въпросите, свързани с Договорите и вторичното законодателство, 
включително прилагането на Хартата на основните права и сферата на заетостта2 , 
са под юрисдикцията на Съда на Европейския съюз и че при решаване на спорове 
той трябва да действа по подходящ, прозрачен и справедлив начин („право на 
справедлив съдебен процес“), по-специално в случаи на „тежко и продължаващо 
нарушение“, както се посочва в член 7 от Договора за Европейския съюз, както и че 
Съдът може понастоящем да бъде използван като начин за държавите членки да 
изразят техническите си позиции със съответно представителство, по подходящ 
начин и в подходящ срок, ако не са съгласни с тълкуването на Европейската 
комисия; потвърждава, че Европейският парламент не може да действа вместо 
Европейската комисия или Съда на Европейския съюз, като се има предвид, че 
Европейският парламент не е орган по правоприлагането;

3. посочва, че Европейският парламент сам е посочвал, че действащите понастоящем 
Договори вече дават на ЕС значителна компетентност в областта на основните 
права3; отбелязва, че на основание на член 51 от Хартата на основните права 
разпоредбите на Хартата за изпълнение са насочени към държавите членки в 
областите, в които те изпълняват законодателството на Съюза;

4. напомня на институциите на Европейския съюз, че за да се опазват и прилагат 
правата на човека, е възможно да се търси съгласуваност и единно, обективно 
прилагане само ако съществуващите процедури могат да бъдат укрепени на 
равнището на правото на ЕС чрез гаранции, които трябва да бъдат установени на 
равнището на Договорите. 

                                               
1 Работен документ II относно положението с основните права в Европейския съюз през 2012 г., 
докладчик Луи Мишел, стр. 3.
2 Членове 16 и 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз по дело C-202/11, решение на 
Съда от 16 април 2013 г. Anton Las/PSA Antwerp NV.
3 Работен документ II относно положението с основните права в Европейския съюз през 2012 г., 
докладчик Луи Мишел, стр. 2.


