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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, в съответствие с член 6, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз, налага на ЕС задължението 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 – което няма да се 
отрази на положението на държавите-членки по отношение на ЕКПЧ – ще даде 
планирания от повече от десетилетие нов импулс. То ще бъде от голямо 
политическо и правно значение за създаването на обхващащо целия континент 
пространство на права на човека и ще укрепи отношенията между ЕС и „по-широка 
Европа“, създавайки нова динамика в областта на правата на човека в цяла Европа. 
Присъединяването ще укрепи авторитета на ЕС в областта на защитата на правата 
на човека в световен план; 

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

4. отбелязва, че след присъединяването ЕКПЧ ще служи като минимален стандарт на 
защита в случаи, при които осигуряваната от ЕС защита е по-ограничена от 
осигуряваната в рамките на ЕКПЧ. ЕКПЧ укрепва защитата на правата, признати от 
Хартата, които попадат в нейната област на компетентност. Хартата стига още по-
далеч, като в нея са залегнали и други права и принципи, включително 
икономически и социални права, както и правото на защита на данните и на добро 
управление;

5. отбелязва, че присъединяването на ЕС към ЕКПЧ ще осигури на гражданите на ЕС 
допълнителен механизъм за укрепване на правата им, а именно възможността да 
подадат жалба до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) във връзка с 
действие или бездействие на институция на ЕС или държава-членка при прилагане 
на правото на ЕС, което същевременно попада в областта на компетентност на 
ЕКПЧ. Все пак подчертава, че това не изменя настоящата система на компетентност 
на Съда на Европейския съюз и че изискването да са изчерпани всички национални 
средства за правна защита ще остане условие за допустимостта на всеки иск;

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

7. изтъква, че има редица правни, технически и институционални въпроси, които все 
още не са уредени и на които трябва да бъде потърсено решение в рамките на 
мандата, който ще бъде приет в съответствие с член 218 от Договора за 
Европейския съюз, както и при преговорите със Съвета на Европа относно 
присъединяването към ЕКПЧ. Сред най-деликатните от тях са:

– фактът, че обхватът на присъединяването следва да бъде ясно определен в 
мандата; ЕС следва да се присъедини, най-малко, и към всички допълнителни 
протоколи към ЕКПЧ, които допълват правата, залегнали в ЕКПЧ, и които вече 
са ратифицирани от всички държави-членки, ставайки част от съвкупността от 
закони на ЕС в областта на правата на човека. Освен това, следва да бъде взето 
предвид и присъединяването към ревизираната Европейска социална харта;

– необходимостта да бъде изяснено представителството и участието на ЕС в 
органите на Съвета на Европа; макар че с присъединяването си към ЕКПЧ ЕС 
няма да стане член на Съвета на Европа, той следва да бъде представен във 
всички органи, в които в резултат на присъединяването ще бъдат засегнати 
въпроси, свързани с ЕС, а Европейският парламент следва да бъде представен в 
процедурата за избор на съдии в ЕСПЧ;

– необходимостта да бъдат уточнени отношенията между Съда на Европейския 
съюз и ЕСПЧ, като на двете съдилища се предостави необходимата гъвкавост да 
определят как най-добре да си сътрудничат, за да постигнат засилен редовен 
диалог. Това може да допринесе и за развитието на гореспоменатата съдебна 
практика;

– необходимостта от справяне с проблемите, с които се сблъсква ЕСПЧ; вместо да 
намали ефективността на ЕС, присъединяването към ЕКПЧ следва да постигне 
по-добра система на прилагане на принципа на субсидиарност, което да доведе 
до по-малък брой повтарящи се искове до ЕСПЧ; това на свой ред би облекчило
работата на ЕСПЧ. Жизненоважно е да бъде постигнат точният баланс между 
предоставянето на достъп до допълнително средство за правна защита и 
необходимостта да се избегне претоварване на ЕСПЧ. С оглед на това 
приветства факта, че присъединяването на ЕС ще съвпадне с реформата на 
ЕСПЧ;

8. подчертава, че освен политическия 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. 
Неуредените и неясни подробности могат да създадат объркване и да изложат на 
риск самата цел на присъединяването. Това обаче не следва да доведе до забавяне 
на процеса заради технически пречки;

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

10. предлага, за да може добавената стойност на присъединяването да достигне до 
гражданите, Съветът на Европа и ЕС да обмислят разработването на насоки, 
разясняващи всички последици и ефекти от присъединяването;

11. 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. Накрая, призовава 
белгийското и унгарското председателство да положат максимални усилия да 
финализират присъединяването при първа възможност.


