
 
 
 

  

Прилагането на член 17 от ДФЕС от страна на Европейския парламент   

1. Правно основание: 

С член 17 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) се въвежда за първи път правно задължение 
за ЕС да провежда открит, прозрачен и редовен диалог с църквите, религиозните сдружения, както и 
философските и неконфесионалните организации. Той постановява: 

1. Съюзът зачита и не засяга статута, от който се ползват църквите и религиозните 
сдружения или общности в държавите членки съгласно националното законодателство. 

2. Съюзът зачита също така статута, от който се ползват съгласно национално 
законодателство философските и неконфесионалните организации. 

3. Като признава тяхната идентичност и техния специфичен принос, Съюзът поддържа 
открит, прозрачен и редовен диалог с тези църкви и организации. 

 
Европейският парламент въведе в сила разпоредбите на Договора чрез определянето от страна на 
председателя на заместник-председател, отговарящ за провеждането на диалога, както и чрез 
редица конкретни решения за създаване на съответната рамка. 

2. Елементи на прилагането на член 17 от ДФЕС от страна на Европейския парламент: 

 определяне на заместник-председател, отговарящ за провеждането на диалога; 
 представяне пред Бюрото на ЕП на годишен доклад от заместник-председателя; 
 специален секретариат по член 17 за управление на диалога; 
 допълнителна административна подкрепа за провеждането на диалога от всички съответни 

служби на Парламента; 
 специални страници на уебсайта на Парламента за повишаване на прозрачността и 

осведомеността; 
 документи за размисъл, изготвени от Службата на ЕП за парламентарни изследвания; 
 организиране на редовни семинари и други дейности във връзка с диалога с външни 

партньори; 
 свързване на диалога с парламентарната дейност и политическия дебат, като се включват 

длъжностни лица. 

3. Видове дейности по член 17 от ДФЕС в Европейския парламент: 

 семинари във връзка с диалога по член 17, организирани от Парламента; 
 други дейности във връзка с диалога, организирани от Парламента; 
 семинари, организирани от други парламентарни участници по свързаните с член 17 

въпроси; 
 дейности, организирани в сътрудничество с един или повече партньори в диалога по 

член 17; 
 приемане в Парламента на делегации на партньорски организации по член 17; 
 представителство на Парламента на прояви, организирани от партньорски организации по 

член 17 от ДФЕС; 
 сътрудничество с други институции на ЕС във връзка с прилагането на член 17 от ДФЕС. 

Парламентът принципно организира годишно два до три семинара във връзка с диалога по член 17. 
Заседанията са публични и се излъчват по интернет. Всички регистрирани партньори в диалога – 
както религиозни, така и неконфесионални организации, са поканени да участват във всички 
семинари и други дейности по член 17. Въпросите, които да бъдат разглеждани в рамките на 
диалога, могат да бъдат избирани от всички области на действие на ЕС. С партньорите в диалога по 
член 17 се провеждат консултации относно избора на теми, както и относно формата на семинарите. 

Между отделните семинари във връзка с диалога Парламентът поддържа редовен диалог с 
партньорите по член 17 на различни равнища, включително и административно равнище, чрез своя 
специален секретариат. 


