
PA\1050326BG.doc PE549.253v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

2014/2254(INI)

12.2.2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ

на комисията по петиции

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно положението на основните права в Европейския съюз 
(2013―2014 г.)
(2014/2254(INI))

Докладчик по становище: Соледад Кабесон Руис



PE549.253v01-00 2/4 PA\1050326BG.doc

BG

PA_NonLeg



PA\1050326BG.doc 3/4 PE549.253v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

А. като има предвид, че правата, присъщи на гражданството на Съюза, са включени в 
договорите и в Хартата на основните права на Европейския съюз; като има предвид, 
че Договорът от Лисабон засили приложимостта на основните права по отношение 
на прилагането на правото на ЕС от страна на държавите членки на национално 
равнище; като има предвид, че член 51 от Хартата гласи, че държавите членки и 
Комисията трябва да спазват тези права;

Б. като има предвид, че почти една трета от петициите, получавани от Парламента, са 
свързани с твърдения за нарушения на основните права, посочени в Хартата, 
засягащи въпроси като гражданство, четирите свободи, заетост, икономически 
обстоятелства, съдебни системи, право на глас, права на децата и на хората с 
увреждания; като има предвид, че някои от тези петиции повдигат въпроси, 
свързани със здравни въпроси и влошен достъп до здравни грижи и здравни услуги 
като пряка последица от икономическата криза; като има предвид, че петициите 
служат като инструмент за гарантиране на гражданите на техните основни права;

В. като има предвид, че икономическата криза и общите мерки, предприети във връзка 
с нея, също са оказали въздействие върху всеобщия достъп до качествено 
образование, върху правото на справедливи и достойни условия на труд и правото 
на собственост;

Г. като има предвид, че член 21 на Хартата признава правото на недопускане на 
дискриминация, основана на каквито и да е признаци;

1. изразява съжаление относно случаите на дискриминация срещу малцинствата, тъй 
като човешкото достойнство е ненакърнимо; призовава Съвета да деблокира
Директивата за борба с дискриминацията, която има за цел прилагането на 
принципа на равно третиране на лицата без оглед на религиозна принадлежност или 
убеждения, увреждане, възраст или сексуална ориентация;

2. подчертава, че ролята на Комисията на пазител на Договорите не се ограничава до 
това тя да гарантира транспонирането на законодателството от страна на държавите 
членки, а включва и цялостното и правилното прилагане на законите, по-специално 
с оглед на защитата на основните права на гражданите; 

3. призовава държавите членки да приемат всички необходими мерки, за да се 
гарантира, че основните права на всеобщ достъп до здравеопазване и образование са 
възстановени за всеки гражданин на ЕС;

4. припомня, че преносимостта на социално-осигурителните обезщетения, пенсиите и 
здравеопазването са важни за гарантиране на пълното осъществяване на основните 
права и гражданските свободи, включително въз основа на постигането на 
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мобилност на работниците;

5. призовава държавите членки и Комисията, когато се предлага законодателство, да 
намират баланс между мерки за противодействие на тероризма и защитата на 
основните права;

6. призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилното спазване, 
гарантиране, прилагане и развитие на основните права.


