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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. приветства важното постижение, съдържащо се в Договора от Лисабон, с което 
Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) придобива правно 
обвързваща сила, и което налага задължение, в съответствие с член 6, параграф 2 от 
Договора за Европейския съюз, на ЕС да се присъедини към Конвенцията за защита 
на правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ); освен това приветства 
предстоящото влизане в сила на Протокол № 14 към ЕКПЧ, насрочено за 1 юни 
2010 г., по силата на който ЕС може да се присъедини към ЕКПЧ;

2. отбелязва, че макар и всички държави-членки вече да са ратифицирали ЕКПЧ, 
присъединяването на ЕС като правен субект към този инструмент няма да се отрази 
на положението на държавите-членки по отношение на ЕКПЧ съгласно Протокол 
№ 8 към Договора от Лисабон; счита, че то ще даде планирания от повече от 
десетилетие нов импулс и ще бъде от голямо политическо и правно значение за 
създаването на обхващащо целия континент пространство на права на човека и 
освен това ще насърчи консолидирането и укрепването на правата на човека в 
Европа и ще способства за укрепване на отношенията между ЕС и „по-широка 
Европа“, създавайки нова динамика в областта на правата на човека; счита, че 
присъединяването следва също така да допринесе за засилване на авторитета на ЕС 
в областта на защитата на правата на човека в световен план;

3. подчертава важността на ЕКПЧ и на съдебната практика на Европейския съд по 
правата на човека (ЕСПЧ) за осигуряване на правна рамка и ръководни принципи за 
настоящите и бъдещите действия на ЕС в областта на гражданските свободи, 
правосъдието и вътрешните работи, особено с оглед на новите форми на интеграция 
и хармонизация във въпросната област, чието начало беше сложено с влизането в 
сила на Договора от Лисабон и с приемането на Програмата от Стокхолм;

4. подчертава, че присъединяването на първо място ще допринесе за създаването на 
по-съгласувана система на правата на човека в рамките на ЕС; счита, че 
присъединяването ще укрепи авторитета на ЕС в областта на защитата на правата на 
човека пред собствените му граждани, гарантирайки пълно и ефективно зачитане на 
основните права в случаите, когато се прилага правото на ЕС;

5. подчертава, че след присъединяването упражняването на правомощия от страна на 
ЕСПЧ при постановяване на съдебни решения относно свързани с ЕКПЧ въпроси 
не може да бъде оспорвано въз основа на вътрешната структура на правото на ЕС; 
също така подчертава, че упражняването на правомощия от страна на ЕСПЧ не 
трябва да се ограничава до европейските граждани или географската територия на 
Европейския съюз (например в случай на мисии или делегации);

6. подчертава, че след присъединяването ЕКПЧ ще представлява минимален стандарт 
за защита на правата на човека и основните свободи в Европа и ще бъде от 
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решаващо значение, по-специално в случаи, при които осигуряваната от ЕС защита 
е по-ограничена от осигуряваната в рамките на ЕКПЧ; подчертава, че ЕКПЧ 
укрепва защитата на правата, признати от Хартата, които попадат в приложното й 
поле, и че Хартата признава и други права и принципи, които не са включени в 
ЕКПЧ, а в допълнителните протоколи и в свързаните с ЕКПЧ инструменти;

7. отбелязва, че присъединяването на ЕС към ЕКПЧ ще осигури допълнителен 
механизъм за укрепване на правата на човека, а именно възможността за подаване 
на жалба до ЕСПЧ във връзка с действие или бездействие на институция на ЕС или 
държава-членка при прилагане на правото на ЕС, което попада в областта на 
компетентност на ЕКПЧ; все пак подчертава, че това не изменя настоящата система 
на компетентност на Съда на Европейския съюз, нито тази на Европейския съд по 
правата на човека и че изискването да са изчерпани всички национални средства за 
правна защита ще остане условие за допустимостта на всеки иск; призовава 
исковете и жалбите да бъдат обработвани в разумен срок; насърчава Комисията да 
предоставя насоки, в консултация със Съда на Европейския съюз и Европейския съд 
по правата на човека, относно това в какво се състои подходящото национално 
средство за правна защита в рамките на Съюза и относно преюдициалните 
запитвания съгласно правото на ЕС; подчертава в този контекст, че ще бъде 
необходимо да се гарантира, че съдилищата на държавите-членки отнасят дела до 
Съда на Европейския съюз, когато е налице спорен въпрос във връзка с основните 
права;

8. подчертава, че присъединяването същевременно ще изисква по-тясно 
сътрудничество между националните съдилища, Съда на Европейския съюз и 
Европейския съд по правата на човека в областта на защитата на основните права; 
подчертава, че сътрудничеството между двете европейски съдилища ще продължи 
развитието на съгласувана съдебна практика в областта на правата на човека;

9. изтъква, че редица правни, технически и институционални въпроси все още не са 
уредени и че за тях ще трябва да бъде потърсено решение в рамките на мандата, 
който ще бъде приет в съответствие с член 218 от ДФЕС, както и при преговорите 
със Съвета на Европа относно присъединяването към ЕКПЧ; призовава Комисията 
и Съвета да гарантират, че:

– обхватът на присъединяването е ясно определен в мандата; ЕС ще се 
присъедини, най-малко, към всички допълнителни протоколи към ЕКПЧ, които 
допълват правата, залегнали в ЕКПЧ, и които вече са ратифицирани от всички 
държави-членки на ЕС, ставайки част от съвкупността от законодателни актове 
на ЕС в областта на правата на човека; във връзка с това приканва и държавите-
членки да ратифицират всички допълнителни протоколи към ЕКПЧ, които се 
отнасят до правата, залегнали в Хартата на основните права, и които са 
съответно приложими за ЕС; освен това следва да бъде взето предвид 
присъединяването към ревизираната Европейска социална харта и други 
свързани договори на Съвета на Европа относно правата на човека;

– ЕС е подходящо представен и участва в органите на Съвета на Европа; макар че 
с присъединяването си към ЕКПЧ ЕС няма да стане член на Съвета на Европа, 
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той е представен във всички органи по правата на човека, в които в резултат на 
присъединяването ще бъдат засегнати въпроси, свързани с ЕС (като например 
Европейския комитет за предотвратяване на изтезанията и нечовешкото или 
унизително отнасяне или наказание (CPT), Европейската комисия срещу расизма 
и нетолерантността (ECRI), Европейската комисия за ефикасност на 
правосъдието (CEPEJ) и Управителния комитет за правата на човека (CDDH)), и 
в Съвета на министрите, най-малко при наблюдение на изпълнението на съдебни 
решения относно въпроси, свързани с основните права в ЕС, докато 
Европейският парламент участва и е представен при процедурата по избор на 
съдия в ЕСПЧ − на равнище ЕС, когато номинираните кандидати от ЕС за поста 
са назначени, и в ПАСЕ − при избора на съдия;

– отношенията между Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на 
човека са изяснени, като на двете съдилища се предостави необходимата 
гъвкавост да определят как най-добре да си сътрудничат, за да постигнат 
засилен редовен диалог и, освен това, потенциално да допринасят за развитието 
на гореспоменатата съдебна практика;

– проблемите, с които се сблъсква ЕСПЧ, се разглеждат и решават с подкрепата на 
ЕС; присъединяването на ЕС към ЕКПЧ не намалява неговата ефективност, а 
напротив − води до една усъвършенствана система; ЕС и неговите държави-
членки осигуряват зачитане на правата на човека и основните свободи, както и 
ефективността на националните средства за правна защита в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен от Виенската конвенция за правото на 
договорите от 1969 г., с цел избягване на претоварване на ЕСПЧ с повтарящи се 
искове или излишни сезирания; присъединяването на ЕС ще съвпадне с 
реформата на ЕСПЧ − въпрос, който е от решаващо значение; 

10. подчертава, че успоредно с необходимия политически ангажимент е жизненоважно 
да се намерят адекватни отговори и решения на основните технически въпроси, за 
да може присъединяването на ЕС към ЕКПЧ да бъде използвано в услуга на 
гражданите; подчертава, че неуредените и неясни подробности могат да създадат 
объркване и да изложат на риск самата цел на присъединяването; при все това 
подчертава, че не следва да се позволи на техническите пречки да забавят процеса;

11. подчертава, че, тъй като присъединяването към ЕКПЧ засяга не само институциите 
на ЕС, но и гражданите на Съюза, Европейският парламент трябва да бъде 
консултиран и да вземе участие в целия преговорен процес, както и да бъде 
приобщен и незабавно и изчерпателно информиран на всички етапи от преговорите 
в съответствие с член 218, параграф 10 от Договора за Европейския съюз;

12. подчертава, че е важно да има неформална организация с оглед на координиране на 
информацията, която се обменя между Европейския парламент и Парламентарната 
асамблея на Съвета на Европа;

13. предлага, с цел повишаване на осведомеността на гражданите относно добавената 
стойност на присъединяването, Съветът на Европа и ЕС да разработят насоки, 
разясняващи всички последици и въздействия от присъединяването; поддържа 
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становището, че Комисията и държавите-членки следва да предоставят на 
гражданите на ЕС информация, която да гарантира, че те са напълно запознати със 
значението на допълнителния механизъм и начините за адекватното му използване;

14. приветства решимостта на настоящото испанско председателство да разглежда 
присъединяването като „неотложен въпрос“, както и позитивното и оказващо 
съдействие поведение на Съвета на Европа в това отношение; призовава 
белгийското и унгарското председателство да положат максимални усилия да 
финализират присъединяването при първа възможност и по възможно най-
опростения и достъпен начин, така че гражданите на ЕС да могат да се възползват 
възможно най-скоро от присъединяването на Съюза към ЕКПЧ;

15. отбелязва, че след присъединяването на ЕС към ЕКПЧ може да се окаже, че 
Европейският съд по правата на човека и Съдът на Европейския съюз разполагат с 
юрисдикция по някои дела и посочва, че едновременни сезирания на двете 
съдилища няма да бъдат допустими.
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