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1. Приемане на проекта на дневен ред (1) PE 472.398
FdR 878657

СЕМИНАР ОТНОСНО РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА ПЕТИЦИИ И ЖАЛБИ НА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА 
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Контекст

От влизането в сила преди почти две години на Договора от Лисабон и на Хартата на 
основните права Европейският парламент и Комисията разгледаха много петиции и 
жалби относно прилагането на Хартата. 

Интересът и очакванията на гражданите по отношение на прилагането на Хартата са 
високи. Хартата обаче не се прилага при всички обстоятелства, при които в 
държавите-членки има предполагаемо нарушение на основните права. Съществува 
риск възприятието на гражданите за обхвата на приложението на Хартата да се 
превърне в разочарование от самия Европейски съюз. Институциите на Европейския 
съюз носят отговорност да се справят с тази ситуация.

Поради тази причина е важно хората, които считат, че техните основни права биват 
накърнявани, да имат достъп до практическа информация относно съдебните и 
извънсъдебните средства за правна защита, с които разполагат на равнище ЕС и на 
национално равнище. Те следва да могат да идентифицират по-ясно коя институция 
или орган е в най-добра позиция да им помогне. Годишният доклад на Комисията за 
2010 г. относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС дава първа оценка 
на настоящата ситуация1.

Семинарът, организиран съвместно от Комисията и от комисията по петиции на 
Европейския парламент, ще проучи как се разглеждат жалбите във връзка с основните 
права на равнище ЕС и на национално равнище; в рамките на семинара ще се 
идентифицират най-добрите практики в тази област и ще се търсят начини за 
подобряване на сътрудничеството между отговорните органи и институции на равнище 
ЕС и на национално равнище. 

Viviane Reding, заместник-председател на Европейската комисия, и Erminia Mazzoni, 
председател на комисията по петиции, ще поемат съвместно домакинството на това 
събитие и ще открият семинара.

Семинарът ще събере водещи правни експерти, които ще проучат прилагането на 
Хартата във връзка с конкретни проблеми, повдигнати в подадени от граждани жалби 
и петиции. Членовете на Европейския парламент и участниците ще бъдат поканени да 
проучат възможните съдебни и извънсъдебни възможности за отговор на тревогите на 
гражданите. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/rights/docs/com_2011_160_en.pdf
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I. ОТКРИВАНЕ 09.00–09.30 
ч.

Viviane Reding, заместник-председател на Европейската комисия

Erminia Mazzoni, председател на комисията по петиции на Европейския парламент 
II. КАКВО НА ПРАКТИКА ОЗНАЧАВА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ГРАЖДАНИ? КАК ДА СЕ ПРОВЕЖДА КОМУНИКАЦИЯТА С ГРАЖДАНИТЕ ОТНОСНО ТОВА, КОГА 
СЕ ПРИЛАГА ХАРТАТА?

Цел: Дискусията следва да проучи начините за провеждането на комуникацията относно 
Хартата, относно това, кога тя се прилага и кога не. Дискусията ще помогне да се 
установят проблемите във връзка с неправилното разбиране на обхвата на прилагането в 
светлината на конкретни примери (45' презентации, 45' дискусия)

Председател: Erminia Mazzoni, председател на комисията по петиции на Европейския 
парламент 

Оратори:

o Monika Flašíková Beňová, член на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (LIBE) на Европейския парламент, докладчик по Годишния доклад 
на Европейския парламент относно положението на основните права в Европейския 
съюз 

o Професор Giuseppe Tesauro, бивш генерален адвокат на Съда на ЕС, член на 
Конституционния съд на Италия 

o Професор Sjef van Erp, Университет в Маастрихт 
o Професор Elspeth Guild, асоцииран старши научен сътрудник, Център за европейски 

политически проучвания  
o Професор Jean-Paul Jacqué, Колеж на Европа 

09.30–11.00 
ч.

III. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИТЕ ПРАВА: ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКИТЕ В 
ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕС

Цел: Обмен на информация относно разглеждането на жалби във връзка с основните права в 
държавите-членки на ЕС.   Идентифициране на най-добрите практики, в това число 
последващите действия във връзка с жалби, които са извън обхвата на компетентност на 
съответния орган. Тази информация следва също така да позволи по-добре да се оцени колко 
често „хората чукат на грешната врата“, когато търсят защита при нарушение на 
основните права (45' презентации, 45' дискусия)

Председател: Paul Nemitz, директор на Дирекция „Основни права и гражданство на 
Съюза“, Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия

Оратори: 

o Dominique Baudis, омбудсман (Франция)
o Manuel Aguilar Belda, заместник-омбудсман (Испания)
o Des Hogan, заместник главен изпълнителен директор на Комисията по правата на 

човека на Ирландия, председател на работната група по правни въпроси на 
Европейската група на националните институции по правата на човека

o Tamás Kádár, секретариат на Европейската мрежа на националните органи по 

11.00–12.30 
ч.
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въпросите на равенството 
o Peter Reading, директор по въпросите на правната политика, Комисия за равенство 

и права на човека (Обединено кралство) 
o Serge Leonard, правен консултант към съветника на Генералния пълномощник по 

правата на детето (Белгия) очаква се потвърждение
o Др. Israel Butler, Агенция за основните права 

ОБЯД – ЗОНА YEHUDI MENUHIN – 1-ВИ ЕТАЖ PAUL HENRI SPAAK 12.30–14.00 
ч.

IV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИТЕ ПРАВА: ПРЕГЛЕД НА ПРАКТИКИТЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКО РАВНИЩЕ 

Цел: Обмен на информация относно разглеждането от страна на европейските институции 
на жалби във връзка с основните права.  Идентифициране на най-добрите практики, в това 
число последващите действия във връзка с жалби, които са извън обхвата на 
компетентност на съответния орган. Идентифициране на практиките на институциите 
на ЕС и на Европейския съд по правата на човека по отношение на информирането на 
гражданите относно механизмите за защита, когато подадените жалби са извън обхвата 
на тяхната компетентност (45' презентации, 45' дискусия).

Председател: Emmanuel Crabit, началник на Отдел „Основни права и права на детето“, 
Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия 

Оратори:

o David Lowe, началник на секретариата на комисията по петиции на Европейския 
парламент 

o Sabine Hackspiel, началник отдел в Дирекция „Проучвания и документация“ на Съда 
на Европейския съюз

o Victor Soloveytchik, началник отдел в Европейския съд по правата на човека 
o Giovanni Buttarelli, заместник-ръководител на Европейския надзорен орган по 

защита на данните (очаква се потвърждение)
o Margaret Tuite, заместник-началник на Отдел „Наказателно право“, Генерална 

дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия

14.00–15.30 
ч.

V. ПОДПОМАГАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В НАМИРАНЕТО НА ЗАЩИТА В СЛУЧАИТЕ НА НАРУШЕНИЯ НА 
ОСНОВНИТЕ ПРАВА 

Цел: Гражданите, които се сблъскват с нарушение на своите основни права, следва да имат 
достъп до ефективен механизъм за защита. Тази част от семинара има за цел да проучи 
начините за подобряване на сътрудничеството между органите/институциите по 
отношение на разглеждането на жалбите във връзка с основните права, по-специално между 
органите/институциите на равнище ЕС и тези на национално равнище (45' презентации, 45' 
дискусия).

Председател: Emmanuel Crabit, началник на Отдел „Основни права и права на детето“, 
Генерална дирекция „Правосъдие“ на Европейската комисия

Оратори: 

o Ian Harden, генерален секретар на Европейския омбудсман
o Sonia Masini, управител на провинция Reggio Emilia,1-ви заместник-председател на 

15.30–17.00 
ч.
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комисията по гражданство, управление, институционални въпроси и външни работи 
на Комитета на регионите

o Gabriele Bischoff, началник на Отдел „Европейски политики“, Германска федерация 
на профсъюзите (DGB), член на Европейския икономически и социален комитет

o Professor Alan Miller, председател на Комисията по правата на човека на Ирландия, 
председател на Европейската група на националните институции по правата на 
човека


