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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно 26-тия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху 
прилагането на правото на Общността (2008 г.)
(2010/2076(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид доклада на Комисията, озаглавен „Доклад за оценка на проекта 
„EU Pilot“ (СОМ(2010)0070), 

– като взе предвид 25-ия годишен доклад на Комисията относно мониторинга върху 
прилагането на правото на Общността (2007 г.) (COM(2008)0777),

– като взе предвид работните документи на службите на Комисията (SEC(2009)1683, 
SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 и SEC(2010)0182),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 септември 2007 г., озаглавено 
„Европа на резултатите – прилагане на правото на Общността“ (COM(2007)0502),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 20 март 2002 г. относно 
отношенията с жалбоподателя при нарушения на правото на Общността 
(COM(2002)0141),

– като взе предвид своята резолюция от 21 февруари 2008 г. относно Двадесет и 
третия годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на 
прилагането на правото на Общността (2005 г.)1,

– като взе предвид член 119, параграф 1 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становищата на 
комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, както и на комисията по 
петиции (A7-0000/2010),

1. изразява съжаление относно това, че Комисията не отговори на въпросите, 
повдигнати от Парламента в неговите предходни резолюции, и по-специално в 
горепосочената резолюция от 21 февруари 2008 г.; отбелязва липсата на подобрение 
по отношение на прозрачността, по-специално с оглед на проекта „EU Pilot“ и 
въпроса във връзка с човешките ресурси;

2. отбелязва, че посредством проекта „EU Pilot“ Комисията цели „повишената 
ангажираност, сътрудничество и партньорство между Комисията и държавите-
членки“2 и в тясно сътрудничество с националните администрации разглежда 
начините, по които може да се подходи към прилагането на правото на Европейския 
съюз; счита, че така проектът се явява форма на междуправителствено 
сътрудничество, което замества предвиденото в член 17 от ДЕС задължение на 
Комисията да „следи за прилагането на Договорите и на мерките, приети от 

                                               
1 ОВ C 184E, 6.8.2009 г., стр.. 63.
2 Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“, стр. 2.
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институциите по силата на тези Договори“;

3. отбелязва, че от една страна, се представя един образ на гражданите като имащи 
основна роля за гарантиране на спазването на правото на ЕС по места1, докато от 
друга страна – в проекта „EU Pilot“ – те са изключени дори в още по-висока степен 
от последващите процедури; счита, че това не съответства на официалните 
декларации в Договорите, които гласят че „решенията се вземат при възможно най-
голямо зачитане на принципа на откритост и възможно най-близко до гражданите“ 
(член 1 от ДЕС), че „институциите … на Съюза работят при възможно най-голямо 
зачитане на принципа на откритост“ (член 15 от ДФЕС) и че „[В]ъв всички свои 
дейности Съюзът зачита принципа на равенство между гражданите, които се 
ползват от еднакво внимание от страна на институциите … на Съюза“ (член 9 от 
ДЕС);

4. счита, че годишните доклади на Комисията относно мониторинга върху 
прилагането на правото на Европейския съюз в своята настояща форма не 
предоставят на гражданите и на другите институции достатъчно информация 
относно действителното състояние на прилагането на правото на ЕС, тъй като 
Комисията се позовава само на започнати официални производства срещу държави-
членки, които не са транспонирали правото на ЕС в своите национални правни 
системи; счита обаче, че за гражданите и за Парламента би било също така от 
значителен интерес да бъдат информирани, когато Комисията започва производство 
за нарушение във връзка с неправилно или недобро транспониране на правото на 
ЕС, и да им бъдат предоставени подробности и за тези нарушения;

5. призовава Комисията да предложи „процедурен кодекс“ под формата на регламент 
въз основа на новото правно основание – член 298 от ДФЕС, като определи 
различните аспекти на процедурата за нарушение, в това число уведомления, 
срокове, право на изслушване, задължение за посочване на основанията и др., с цел 
укрепване на правата на гражданите и повишаване на прозрачността; припомня на 
Комисията, че нейното съобщение от 2002 г. представлява важна отправна точка за 
изготвянето на такъв „процедурен кодекс“;

6. припомня, че комисията по правни въпроси прие неотдавна с единодушие писмо в 
подкрепа на вижданията на вносител на петиция, призоваващ за стандартна 
административна процедура за надзор и прилагане на правото на ЕС, която запазва 
свободата на действие на Комисията за определяне на това кога и срещу кого да се 
започва производство, но и ограничава тази й свобода в рамките на практиката на 
добро управление2;

7. припомня резолюцията на Парламента от 4 февруари 2010 г. за ревизирано Рамково 

                                               
1 Съобщение на Комисията от 2002 г., стр. 5: „Комисията е признавала нееднократно особено важната 
роля, която има жалбоподателят за установяването на нарушения на правото на Общността“.
2 „Свободата на действие може да се окаже необходимо зло в съвременното управление; при все това 
пълната свобода на действие, съчетана с пълна липса на прозрачност, е във фундаментално противоречие 
с върховенството на закона“ – доклад Frassoni (2005/2150(INI)) относно 21-ия и 22-ия годишен доклад на 
Комисията относно мониторинга върху прилагането на правото на Общността (2003 и 2004 г.), стр. 17 от 
обяснителния меморандум. 
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споразумение между Европейския парламент и Комисията1, в което той призовава 
Комисията да „предоставя на Парламента обобщена информация относно всички 
процедури за нарушение от официалното уведомително писмо, включително, при 
поискване от Парламента, ... относно въпросите, до които се отнасят процедурите за 
нарушение“2; 

8. призовава Комисията да предостави на Парламента съответните данни, за да се 
осъществи анализ на добавената стойност, която внася проектът „EU Pilot“ към 
съществуващия процес на управление на досиетата за нарушение, което би било 
основание за неговото продължаване; счита, че данните следва, например, да 
позволят на Парламента да провери дали десетте седмици, предоставени на 
съответната държава-членка за намиране на решение по конкретен случай, не са 
довели до допълнителна забава при започването на процедурата за нарушение, 
чиято продължителност и без това е изключително голяма и неопределена;

9. отправя искане към Комисията да разпредели достатъчно ресурси, за да може да 
осъществява цялостен мониторинг на прилагането на правото на ЕС, да започва 
свои собствени разследвания и да определя приоритети за по-решителни и по-
системни действия; призовава Комисията да предостави на Парламента, както вече 
многократно е отправяно искане за това, ясни и изчерпателни данни относно 
ресурсите, разпределени за обработка на случаите на нарушение в различните 
генерални дирекции и относно ресурсите, разпределени за проекта „EU Pilot“; 
припомня на Комисията, че Парламентът се е ангажирал да подкрепя Комисията 
посредством бюджетни кредити в по-голям размер за ресурси в по-голям размер; 

10. припомня ангажимента на Съвета да насърчава държавите-членки да изготвят и 
публикуват таблици, които да онагледяват връзката между директивите и 
националните мерки за транспониране; подчертава, че тези таблици са от основно 
значение за Комисията, за да може тя ефективно да наблюдава мерките по 
прилагане във всички държави-членки; 

11. отбелязва, че националните съдилища са от жизненоважно значение за прилагането 
на правото на Европейския съюз и напълно подкрепя усилията на ЕС за укрепване и 
координиране на професионалното обучение на националните съдии, правните 
специалисти, длъжностните лица и държавните служители в националните 
администрации;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията, както и на Съда на Европейския съюз, европейския омбудсман и 
парламентите на държавите-членки.

                                               
1 Приети текстове от тази дата, P7_TA(2010)0009.
2 Пак там, параграф 3, буква д), пето тире.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад  прави оценка на мониторинга, осъществен от Комисията върху 
прилагането на правото на Европейския съюз през 2008 г.  Анализът в него е насочен 
към доклада на Комисията „Доклад за оценка на проекта „EU Pilot“, в който Комисията 
предлага оценка на резултатите от проекта „EU Pilot“ след 22 месеца дейност. 
Докладчикът повдига някои основни въпроси относно функционирането на „EU Pilot“ и 
относно ролята на гражданите за гарантиране на спазването на правото на Съюза по 
места, като отправя искане към Комисията да предостави съответните данни, за да се 
осъществи анализ на добавената стойност, която внася „EU Pilot“ към съществуващата 
процедура за нарушение1. Докладчикът предлага също да се призове Комисията да 
предложи „процедурен кодекс“ относно процедурата за нарушение с ново правно 
основание – член 298 от ДФЕС, с цел укрепване правата на гражданите и повишаване 
на прозрачността. 

                                               
1 Вж. подробното разискване относно загрижеността на Парламента във връзка с функционирането на 
проекта „EU Pilot“ в статията на Melanie Smith „Enforcement, monitoring, verification, outsourcing; the 
decline of the infringement process“, 2008 г., 33 European Law Review 777. 


