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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.4.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1267/2011, внесена от Патрик Лауш, с унгарско гражданство, 
относно новото унгарско законодателство, което наказва бездомните 
граждани

1. Резюме на петицията

Жалбата на вносителя на петицията е срещу унгарското правителство, което ще въведе, 
считано от 1 януари 2012 г., законодателство, според което ще се налагат финансови 
санкции от 700 евро, като е възможно и лишаване от свобода, на граждани, които нямат 
жилище. Вносителят на петицията смята, че криминализирането на тези случаи във 
време, когато се прилагат строги ограничителни мерки, е неподходящо за държава 
членка на Европейския съюз и уронва човешките права. Той добавя, че затворите вече 
са заети на 138 % от капацитета им. Той иска незабавна намеса на Европейския съюз, за 
да се предотврати прилагането на тези разпоредби. 

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 април 2013 г.

Съгласно Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз Европейската комисия не разполага с общи правомощия да се 
намесва. Тя може да се намесва единствено тогава, когато става дума за правото на 
Европейския съюз.

Съгласно член 51, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз 
разпоредбите на хартата се отнасят за държавите членки единствено когато те прилагат 
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правото на Съюза. Въз основа на предоставената информация посоченият въпрос не 
изглежда да се отнася до прилагането на правото на Съюза. Мерките за справяне с 
проблема с бездомните граждани в държава членка са основно отговорност на 
националните регионални и местни органи. Във връзка с това държавите членки имат 
задължението да осигуряват спазването на своите ангажименти по отношение на 
основните права, произтичащи от международните споразумения и от тяхното 
национално законодателство.

При все това Комисията е запозната с проблема с бездомността, който е едно е най-
крайните проявления на социалното изключване. Съвместният доклад от 2010 г. 
относно социалната закрила и социалното приобщаване призовава за разработването и 
прилагането на национални или регионални планове за действия относно бездомността 
и набелязва някои аспекти, които те трябва да включват. Действията на европейско 
равнище са предвидени да допълват действията в държавите членки, които имат 
главната компетентност и отговорност да водят борба с бездомността. С европейски 
средства се подпомагат действия като оценяването на политиките за справяне с 
бездомността, насочени към жилищно настаняване, проучването на връзките между 
бездомността и миграцията или мрежата на европейски НПО. Комисията препоръчва 
по-добро използване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 
Европейския социален фонд (ЕСФ), улеснява диалога между ключовите участници и 
насърчава усилията на държавите членки да се справят с тази най-крайна форма на 
социално изключване в контекста на Европейската платформа срещу бедността и 
социалното изключване. В пакета за социални инвестиции, приет на 20 февруари, 
Комисията насърчава допълнително държавите членки да осъществят структурни 
реформи, за да разгледат проблема с бездомността, като едновременно с това 
подчертава, че криминализирането на бездомните изглежда неефективно, 
стигматизиращо, струва скъпо и не разглежда социалния контекст на бездомността.

Заключение

Въз основа на информацията, предоставена в жалбата, и тъй като ЕС не разполага с 
правомощия в тази област, Комисията не е в състояние да разглежда случая по-нататък.

Вносителят на петицията може да отнесе случая пред националните органи, в това 
число и съда, и ако счита, че правата или свободите, които са гарантирани от 
Европейската конвенция за защита на правата на човека, са нарушени, може да внесе 
жалба в Европейския съд по правата на човека към Съвета на Европа. 


