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B7-0000/2009

Резолюция на Европейския парламент относно Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент и до Съвета – Пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие за гражданите – Програма от Стокхолм

Европейският парламент,

– като взе предвид Договора от Лисабон, по-конкретно неговите разпоредби относно 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие (ПССП) и неговата нова 
нормативна уредба за защита на основните права и укрепване на гражданството на 
Съюза, член 2 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Лисабон, 
както и въведения с Договора от Лисабон Протокол № 8 към Договора за 
функционирането на Европейския съюз относно присъединяването на Европейския 
съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните 
свободи (ЕКПЧ), и Хартата за основните права на Европейския съюз („Хартата”), 
която има същата правна стойност като Договорите,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2009 г., озаглавено 
„Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите” (COM 
(2009)0262), което очертава нейните приоритети по отношение на пространството 
на свобода, сигурност и правосъдие за периода от 2010 до 2014 г., заедно с оценката 
на Програмата от Хага и плана за действие (COM(2009)0263) и таблицата за 
прилагане на тази програма (SEC(2009)0765), както и приноса на националните 
парламенти, гражданското общество и агенциите и органите на ЕС,

– като взе предвид въпроса от [...] септември 2009 г. до Съвета и до Комисията 
относно Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета –
Пространство на свобода, сигурност и правосъдие за гражданите – Програма от 
Стокхолм (O-0000/2009 – B7-0000/2009),

– като взе предвид 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че от влизането в сила на Договора от Амстердам насам ПССП е 
основна цел на Европейския съюз; като има предвид обаче, че в много отношения 
Програмата от Хага от 2005 г. се отклони значително, особено в областта на 
гражданското правосъдие, от ясната и амбициозна визия, заложена в Програмата от 
Тампере от 1999 г.; като има предвид, че затова е от основно значение програмата 
да се завърне към първоначалния си дух, който обхващаше всички правни аспекти, 
преди измерението на сигурността да стане политически приоритет с оглед на 
драматичните и неотложни обрати, които взе борбата срещу тероризма,

Б. като има предвид, че Договорът от Лисабон, наскоро категорично одобрен от 
ирландския народ, ще прекрои основите, целите и методите на политиките, 
свързани с ПССП,

В. като има предвид, че предоставяните за пръв път с Договора от Лисабон права и 
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институционална роля на националните парламенти ще имат положително 
въздействие, именно защото ще се гарантира по-добре зачитането на принципа на 
субсидиарност, 

Г. като има предвид, че присъединяването на Съюза към Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи, предвидено в Договора от 
Лисабон, няма да засегне защитата на основните права в Европейския съюз, която 
се основава на Хартата на основните права на ЕС и на съдебната практика на Съда 
на Европейските общности, а ще представлява важен допълнителен защитен 
елемент; като същевременно отчита необходимостта от внасяне на ясно 
разграничение между компетентността на Европейския съд по правата на човека и 
тази на Съда на Европейските общности,

Д. като има предвид, че прозрачността трябва да бъде от първостепенно значение в 
законотворческия процес и националните парламенти и гражданите следва да могат 
да следят определянето и прилагането на свързаните с ПССП политики,

Е. като има предвид, че в областта на гражданското правосъдие приоритетите за 
следващите пет години трябва да отразяват потребностите, изразявани от 
отделните граждани и бизнеса,

Ж. като има предвид, че европейското пространство на правосъдие трябва да се 
изгради на основата на европейска правосъдна култура сред практикуващите и в 
съдебната система – особено съдиите на първа инстанция, и тази култура следва да 
не е основана само на правото на Общността, но също и да е разработена с взаимно 
познаване и разбиране на националните съдебни системи, цялостно преработване 
на университетските учебни програми, с обмен, учебни посещения и съвместно 
обучение с активната подкрепа на европейските мрежи в различните отрасли на 
съдебната система,

Поглед в бъдещето на ПССП по Договора от Лисабон

1. отбелязва, че новата многогодишна програма за ПССП е вероятно да бъде приета и 
прилагана съобразно новата нормативна уредба на Договора от Лисабон, така че 
трябва вече да включва всички негови нововъведения, съгласно които:

– шенгенското сътрудничество е потвърдено като ядро на ПССП;

– гражданството на Съюза и защитата на основните права ще бъдат ядрото на 
свързаните с ПССП политики и институциите на ЕС ще бъдат призовани да 
спазват принципа на равенство между гражданите на ЕС;

– действащото в момента разграничение между обикновени и 
междуправителствени схеми на сътрудничество, както е установено с Договора 
от Маастрихт, ще отпадне, което ще бъде израз на нарасналото доверие между 
държавите-членки;

– процесът на вземане на решение ще бъде укрепен с разширяването на 
прилагането на гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета, което ще даде 
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възможност актове, отнасящи се до подобни или свързани области, да бъдат 
приемани по една и съща система за гласуване;

– допълнителни гаранции ще подсигурят строгото зачитане на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност в ПССП, като се предвижда сравнително 
малко на брой национални парламенти да могат да започнат „процедура на 
предупреждаване”, както и да се предоставя на една държава-членка правото да 
използва „аварийна спирачка”, когато счита, че проект на законодателен 
инструмент в областта на съдебното сътрудничество по наказателни дела ще 
засегне съществени елементи от нейния вътрешен национален ред;

2. изразява удовлетворение от въвеждането с Договора от Лисабон на процедурата на 
съвместно вземане на решение като обикновена законодателна процедура в 
областите на ПССП, където досега тя не се прилагаше; счита, че включването на 
Европейския парламент в ратифицирането на международните споразумения е 
само необходимо допълнение към компетентността, която ще му бъде призната във 
вътрешен план, по-конкретно по въпросите, които са понастоящем включени в 
третия стълб;

3. подчертава колко е важно компетентността на Съда на Европейските общности да 
бъде неограничено разширена както за постановяване на преюдициални 
заключения по всеки въпрос, свързан с ПССП, така и за даване на разрешение на 
Комисията за започване на процедури за нарушение1;

4. счита, че принципът на солидарност между държавите-членки и солидарност 
между държавите-членки и Съюза придобива особено значение в ПССП и трябва 
да се превърне в активна солидарност, особено когато става въпрос за граничен 
контрол, за имиграция, за гражданска защита и за клаузата за солидарност;

По-последователна, прозрачна и демократична многогодишна програма

5. счита, че приоритетна цел на прилагането на програмата от Стокхолм следва да 
бъде да гарантирането, в духа на лоялното сътрудничество, че гражданите се 
ползват от еднакво равнище на защита на основните им права, когато са изправени 
пред публичната власт, упражнявана от Съюза или държавите-членки, и че никой 
не е в неизгодно положение в правоотношенията си с други лица поради избора си 
да се ползва от основните свободи, предоставени на гражданите на Съюза, в 
съответствие с общите за всички държави-членки традиция на правата на човека и 
принцип на правовата държава;

6. изтъква, че в новата правна и институционална рамка, създадена с Договора от 
Лисабон, по-нататъшната дейност в рамките на ПССП може да се развива само 
чрез надлежно привличане на Европейския парламент и националните парламенти, 
както и гражданското общество, извършено по подходящ начин, с оглед 
изграждане на отворено и непрекъснато обсъждане; 

7. призовава за по-прозрачен законотворчески процес на равнище ЕС и на 
                                               
1 в съответствие с член 10 от Протокол 36 относно преходните разпоредби и член 276 от ДФЕС.
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национално равнище, по-специално когато дадено предложение би могло да 
засегне правата на лицето или гражданина, независимо от това дали това е 
инициатива на Комисията или на група държави-членки; 

8. приветства създадената с Договора от Лисабон рамка за оценка на политиките в 
областта на ПССП и призовава за установяване на конкретна система за оценка, 
която да обхваща качеството, ефикасността и справедливостта на правосъдието, 
като включва активно Европейския парламент и националните парламенти;

9. призовава за извършване на периодична оценка на постигнатите резултати в 
рамките на многогодишната програма, предмет на годишно обсъждане в 
Европейския парламент, която следва да се съсредоточи върху защитата на 
основните права в ЕС и следва да се основава на доклади от Съвета, Комисията и 
Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA);

Европа на правата

10. твърдо вярва, че следва да се предприемат действия за по-добро осведомяване на 
гражданите на ЕС относно техните основни права;

11. счита, че многообразието обогатява Съюза и че Съюзът трябва да представлява 
безопасна среда, в която да се уважават различията и да се защитават най-
уязвимите; настоява за предприемане на строги мерки за справяне с 
дискриминацията, расизма, антисемитизма, ксенофобията и хомофобията и за 
защита на децата, малцинствата и уязвимите хора, наред с полагане на усилия за 
повишаване равнището на осведоменост сред гражданите по отношение на 
законодателството срещу дискриминацията, като се използват в пълна степен 
съществуващите инструменти, включително финансовите програми; 

12. припомня, че с Договора от Лисабон Хартата на основните права на Съюза става 
задължителна в същата степен, в която и Договорите, и става изцяло приложима 
към всяка мярка, предприемана по отношение на ПССП, както и че нейното 
приложение ще се следи от Съда на ЕО;

13. припомня също, че Съюзът се присъединява към Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и основните свободи, следователно преговорите с 
оглед на присъединяването на Съюза към ЕКПЧ трябва да започнат незабавно, а 
също и да се сключат споразумения за сътрудничество с международни институции 
и органи с компетентност в областта на защитата на основните права;

14. призовава за оценка на въздействието на всяка нова политика, законодателно 
предложение и програма по отношение на основните права, като тази оценка 
следва ясно да посочва кои основни права могат да се засегнат и какви мерки се 
предвиждат за тяхната защита в съответствие с принципите на пропорционалност и 
необходимост;

15. призовава за събиране и съставяне от страна на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (FRA) на надеждна и съпоставима статистика относно 
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дискриминацията, както и нейното публикуване в лесно разбираема форма, и 
споделя мнението на трите председателства на Съвета (френско, чешко и шведско), 
че преразглеждането на мандата на FRA следва да се проведе до 31 декември 
2009 г. и че подобно преразглеждане ще даде възможност за задълбочаване на 
сътрудничеството със Съвета на Европа;

По-големи права във връзка с гражданството на Съюза

16. счита за желателно да се изготви единен избирателен закон и отново изразява 
позицията си, че с цел насърчаване на европейските граждани да участват в 
европейските избори в държава-членка, в която живеят, но чието гражданство 
нямат, Съветът трябва да се ограничи при определянето на условията до строго 
необходимото за предоставяне на активно и пасивно избирателно право; ще 
разгледа с интерес предложението на Комисията за изместване на европейските 
избори в седмицата на деня на Европа, 9 май;

17. призовава държавите-членки да прилагат в пълна степен правата, свързани с 
гражданството на Съюза, с цел гражданите на Съюза да могат да упражняват 
правото си на свободно движение заедно с членовете на семейството си, като по 
този начин имат възможност да работят, да учат, да се пенсионират и да водят 
семеен живот без никакви ограничения в целия Съюз;

18. призовава държавите-членки да изпълняват по справедлив и последователен начин 
задължението си за осигуряване на консулска и дипломатическа защита на 
гражданите на Съюза;

Европа, която защитава гражданите си

19. настоятелно призовава държавите-членки да гарантират, че бъдещите действия на 
ЕС в тази област отразяват точното равновесие между сигурност и свобода;

20. в случаите, когато настоящето изискване за единодушие предотвратява по-
нататъшни ефективни действия, настоятелно призовава Комисията да се 
съсредоточи върху насърчаване на свободата на гражданите на ЕС, докато изготвя 
правна рамка на ЕС по наказателноправни въпроси; действително, задължението за 
защита на гражданите от тероризъм и организирана престъпност следва да се 
предвиди в ясно законодателство, което да предоставя на гражданите на ЕС 
ефективни средства за оспорване на непропорционални или неясни правила;

21. счита, че упражняването на тези свободи трябва да се осигури на наднационално 
равнище и че гражданите на ЕС трябва да могат да упражняват в пълна степен 
специфичните си права, дори извън границите на Съюза;

22. счита, че при предвиждане на действия на ЕС в тази област следва да се определят 
критерии за оценка на пропорционалността и на необходимостта от ограничения на 
основните права;
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Европа на солидарността

23. настоятелно призовава за изграждане на политиките за интеграция, имиграция и 
предоставяне на убежище въз основа на най-пълно спазване на основните права и 
за съвместимост на общностното право с международните правни инструменти в 
тази област, с цел да се гарантира последователен подход и да се разработят 
съгласувани действия не само в борбата срещу незаконната имиграция, но и за да 
се подпомогнат нуждаещите се бежанци;

24. призовава държавите-членки да се ангажират и да покажат пълния си ангажимент 
да работят заедно в рамките на механизма за повторно установяване;

25. призовава в тази връзка за незабавно придаване на официален характер на 
системата за „задължителна и неотменима солидарност”, наред с по-силно 
сътрудничество от страна на трети държави, съгласно Договорите;

26. призовава за приемане на всеобхватен план, който да определя общите цели и 
структурата на стратегията на Съюза за интегрирано управление на границите;

27. настоява за това да не се пускат в действие нови инструменти или системи, докато 
съществуващите инструменти все още функционират в пълна степен, и призовава 
за провеждане на цялостна оценка на необходимостта и пропорционалността на 
новите инструменти, които са свързани с въпроси, като например влизане и 
напускане, програмата за регистрация на пътниците и системата за предварително 
разрешение за пътуване;

28. счита Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество по 
външните граници на държавите-членки на Европейския съюз (FRONTEX) за 
съществен инструмент в глобалната стратегия на Съюза относно имиграцията и 
подкрепя преразглеждането на мандата й, включително определяне на ясна рамка 
за операции по екстрадиция, които отговарят на международните стандарти за 
правата на човека, с цел да се засили ролята на агенцията;

29. припомня, че абсолютно необходимо за FRONTEX е да може да разчита на 
наличността на ресурсите, предоставени й от държавите-членки, както за нейната 
координация на отделните съвместни операции, така и за постоянните й мисии;

Гражданско и търговско правосъдие за семейства, граждани и стопански субекти

По-голям достъп до гражданско правосъдие за гражданите и стопанските 
субекти

30. счита, че приоритетите в областта на гражданското правосъдие трябва да бъдат 
насочени на първо място и преди всичко към удовлетворяване на нуждите, 
изразени от отделни граждани и стопански субекти, като постоянно се опростява 
организацията на правосъдието и се създават по-ясни и по-достъпни процедури; за 
тази цел, приветствайки решенията на Комисията да представи предложение 
относно завещанията и наследяването и Зелена книга относно режима на 
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имуществени отношения между съпрузите във връзка с законна раздяла и развод, 
призовава към::

– допълнителни усилия за насърчаване на алтернативното разрешаване на 
спорове, насочени по-специално към подобряване на достъпа на 
потребителите до правосъдие; подчертава, че мерките за колективно 
обезщетение на равнището на Общността не трябва да водят до излишно 
фрагментиране на националното процесуално право;

– предложения за проста и независима европейска система за налагане на 
запор върху банкови сметки и временно замразяване на банкови 
депозити, взаимно признаване и прилагане на автентични документи, 
разпоредби за запълване на пропуските, останали в Регламента Рим ІІ1

относно правата на личността и клеветата, окончателно решение за 
проблема с двустранните споразумения, уреждащи юрисдикцията и 
признаването и изпълняването на решения и разпоредби за запълване на 
пропуските, подчертани от Съда на Европейските общности в областта на 
дружественото право, предложение относно закрилата на уязвими 
възрастни и предложение за регламент за приемане, ако е необходимо 
чрез използване на засилено сътрудничество, относно приложимото 
право в областта на семейните отношения и родителската отговорност;

– подробно разглеждане на известна форма на общностна временна мярка, 
в допълнение към мерките, които могат да бъдат разпоредени от 
националните съдилища, на различаващите се национални правни 
подходи при запазване на собственост  и други подобни механизми, на 
признаването на международни осиновявания и на целия въпрос за 
взаимно признаване на националните документи за гражданско 
състояние; 

– проучване на практическото приложение на голямото количество 
новаторско законодателство, прието към днешна дата в областта на 
гражданския процес, с оглед опростяването му, където е възможно, и 
кодифицирането му в единен инструмент, обхващащ цялото прието 
общностно законодателство в тази област;

Използване на всички предимства на единния пазар чрез европейското договорно 
право

31. призовава Комисията да усили работата си във връзка с европейското договорно 
право въз основа на академичния проект за обща референтна рамка и да включи 
напълно Парламента в отворения и демократичен процес, който трябва да доведе 
до приемането на политическа обща референтна рамка; подчертава, че 
политическата обща референтна рамка следва да доведе до незадължителен и пряко 
приложим инструмент, позволяващ на страните по договор, наред с останалото, 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 година относно 
приложимото право към извъндоговорни задължения (Рим II) (OВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40).
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дружества и потребители, свободно да избират европейското договорно право като 
право, уреждащо финансовите им операции; 

Борба с престъпността и същевременно гарантиране на правата на гражданите

Приоритети в наказателното правосъдие

32. призовава за изграждането на пространство на наказателно правосъдие на ЕС, 
основано на зачитането на основните права, което да бъде разработено чрез:

 амбициозен правен инструмент относно процесуалните гаранции в 
наказателните производства, основан на презумпцията за невиновност, която 
дава ход на правото на защита,

 всеобхватна правна рамка, която предоставя на жертвите на престъпления 
възможно най-голяма степен на защита, включително подходящо обезщетение и 
защита на свидетелите,

  минимални стандарти за условията в затворите и местата за задържане и общ 
набор от права на затворниците в ЕС и

 всеобхватен правен инструмент за събирането на доказателства и допустимостта 
им в наказателните производства;

Ясна многопластова стратегия за сигурност 

33. вярва, че допълнителните действия срещу организираната престъпност и тероризма 
следва да бъдат насочени повече към защитата на основните права и следва да 
предоставят подходяща защита на свидетелите, стимули за онези, които 
сътрудничат за разбиване на терористични мрежи, и политики на превенция и 
интеграция, насочени по-специално към отделни лица, принадлежащи към 
високорискови категории;

34. призовава за ежегодно публикуване на всеобхватен доклад относно престъпността 
в ЕС, обединяващ доклади, свързани със специфични области, като например 
оценка на опасността от организирана престъпност и годишния доклад на Евроюст, 
и подчертава необходимостта от интердисциплинарен подход и всеобхватна 
стратегия за превенция и борба с престъпления като трафик на хора и 
киберпрестъпления;

35. настоява за разработване на всеобхватна европейска стратегия за сигурност, 
основана на плановете за сигурност на държавите-членки, по-неоспорим принцип 
на солидарност и обективна оценка на добавената стойност на агенциите, мрежите 
и обмена на информация на ЕС;  възнамерява да следи отблизо заедно с 
националните парламенти всички дейности, провеждани от Съвета в контекста на 
оперативно сътрудничество относно вътрешната сигурност на ЕС;

Оперативни органи и агенции

36. отдава голямо значение на Евроюст и Европол и се ангажира да участва изцяло, 
заедно с националните парламенти, при определянето, оценяването и 
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контролирането на дейността им;

37. призовава за по-тясно и задълбочено сътрудничество между националните 
администрации, европейските агенции и съвместните оперативни екипи (като 
Шенгенската информационна система ІІ (ШИС), визовата информационна система, 
митническата информационна система и съдебните мрежи), както и за специфично 
сътрудничество между разузнавателните и полицейските служби на национално и 
европейско равнище в борбата срещу тероризма и организираната престъпност;

Изграждане на европейска съдебна култура

38. призовава за създаване на европейска съдебна култура, обхващаща всички аспекти 
на правото; за тази цел изтъква, че:

– Мрежата на председателите на върховните съдилища, Европейската мрежа на 
висшите съдебни съвети, Асоциацията на съветите на държавните и върховни 
административни съдилища, Мрежата от европейски главни прокурори 
Европравосъдие (Eurojustice), съдебните служители и практикуващите юристи 
могат много да предложат, като координират и насърчават професионалното 
обучение за безпристрастно и взаимно разбиране на съдебните системи на други 
държави-членки и като улесняват разрешаването на трансгранични спорове и 
проблеми, а тяхната дейност трябва да бъде улеснена и да бъде финансирана в 
достатъчна степен; това трябва да доведе до напълно финансиран план за 
европейско съдебно обучение, съставен във взаимодействие с горепосочените 
съдебни мрежи и Европейската мрежа за съдебно обучение;

– трябва да съществуват активни политики, създадени да подпомагат взаимното 
познаване и разбиране на чуждестранното право, и по този начин да се постигне 
по-голяма правна сигурност и да се насърчи взаимното доверие, съществено 
важно за взаимното признаване; тези политики трябва да предвиждат обмен на 
опит, обмени, посещения и информация и курсове за практикуващите и 
съдебната система, както и създаването от страна на професионалните 
организации на обща система образователни точки/кредити за практикуващи 
юристи, съчетани с мрежа от организации за юридическо обучение в ЕС, 
акредитирани да провеждат опознавателни курсове в областта на националното 
право за  практикуващи и съдии;

Електронно правосъдие: възможности за гражданите, практикуващите и 
съдебната система

39. призовава за повече усилия с цел насърчаване и разработване на електронното
правосъдие на общностно равнище в интерес на достъпа до правосъдие за 
гражданите и стопанските субекти и счита, че:

– държавите-членки, които си сътрудничат по двустранни проекти, следва да 
гарантират, че дейността им е така замислена, че може да бъде пренесена на 
общностно равнище, с цел да се избегне ненужно дублиране; 
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– съществуващата основна част на общностното право в областта на гражданското 
право, по-специално процесуалното право, следва да бъде съгласувано в по-
голяма степен с използването на информационните технологии, особено по 
отношение на европейското платежно нареждане и процедурата за искове с 
малък материален интерес, Регламента за доказателствата по гражданските дела1

и алтернативното разрешаване на спорове, и следва да бъдат предприети 
действия в областта на електронните актове и прозрачността на имуществото на 
длъжниците;  следва целта да бъде постигане на по-прости, по-евтини и по-
бързи граждански производства при трансграничните случаи; 

– допълнително следва да бъдат разработени електронни инструменти като 
Европейската информационна система за съдимост и ШИС;

Неотложни въпроси

40. призовава за постепенно сливане на всичките 1200 различни мерки, приети в 
ПССП от 1993 г. насам, във всеобхватна единна част, като същевременно се 
отчитат новите задачи и роли на Съюза, както и новата правна рамка, предоставена 
от Договора от Лисабон, като се започне с области, считани за приоритетни в 
съгласие с Европейския парламент;

41. застъпва становището, че в случай че дадена процедура е започната съгласно
разпоредбите на Договора от Ница, който предвижда обикновена консултация с 
Парламента - какъвто е случаят в много области, касаещи ПССП, и становището на 
Парламента е вече дадено, законодателната процедура би следвало да се започне 
отново съгласно Договора от Лисабон на първо четене, за да се даде на Парламента 
възможността да се произнесе, като се отчетат неговите прерогативи; 

42. запазва правото си отново да се върне към този въпрос със специфични 
предложения, когато бъде консултиран относно законодателната програма за 
действие;

o
o      o

43. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, на правителствата и на парламентите на държавите-членки.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 година относно сътрудничеството между 
съдилища на държавите-членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (OВ 
L 174, 27.6.2001 г., стр.1).


