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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно проекта на решение на Съвета за създаване на многогодишна рамка за 

Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 – 2022 г.  

(14423/2016 – C8-0528/2016 – 2016/0204(APP)) 

 

(Специална законодателна процедура — одобрение) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (14423/2016), 

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 

член 352 от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0528/2016), 

– като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи (A8-0177/2017), 

1. дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета; 

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

На 15 февруари 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на 

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA). Целта на Агенцията е да 

предоставя на съответните институции, органи, служби и агенции на Съюза и на 

неговите държави членки, когато те прилагат правото на Съюза, своята помощ и 

експертен опит, свързани с основните права, за да ги подкрепя, когато те предприемат 

мерки или определят насоки за действие в съответните области на своята 

компетентност, с оглед на пълното зачитане на основните права. Задачите, с които е 

натоварена Агенцията, се отнасят до събирането и анализа на информация и данни; до 

предоставянето на експертно мнение чрез доклади и становища; и до сътрудничеството 

с гражданското общество и повишаването на осведомеността относно основните права. 

 

Многогодишна рамка 

 

Тематичните области на дейност на Агенцията се определят в многогодишна рамка 

(МР), която обхваща период от пет години. Агенцията изпълнява своите задачи при 

съблюдаване на тематичните области, определени във въпросната МР. Работните 

програми на Агенцията се приемат всяка година от нейния управителен съвет в 

съответствие с тематичните области, определени в МР, и след като Комисията даде 

становището си. Съгласно член 4, параграф 1, букви в) и г) от Регламента Агенцията 

може да изпълнява задачи извън тези тематични области по искане на Европейския 

парламент, Съвета или Комисията, ако нейните финансови и човешки ресурси 

позволяват това.  

 

Настоящата МР (2013 – 2017 г.) приключва в края на 2017 г. 

 

На 5 юли 2016 г. Комисията представи на Съвета предложение за решение на Съвета за 

създаване на МР за Агенцията на Европейския съюз за основните права за периода 2018 

– 2022 г. 

 

Съветът реши на 19 декември 2016 г. да поиска от Европейския парламент да 

предостави одобрението си за проекта на решение на Съвета. 

 

Тематични области 

 

Съгласно член 5, параграф 1 от регламента за създаване на Агенцията Комисията се 

консултира с управителния съвет (УС) на Агенцията, когато предлага нова МР.  

 

Препоръките на УС за преразглеждане на настоящата МР се основаваха на 

институционалния опит на Агенцията от създаването ѝ през 2007 г., включително 

доказателства въз основа на искания и оценки, получени от заинтересованите лица, 

изпълнението на проекти на Агенцията и постигнатите резултати и оказаното 

въздействие. През септември 2015 г. беше проведена целева онлайн консултация със 

заинтересованите лица.  

 

Установените от УС тематични области съответстват на тематичните области, 

предложени от Комисията за МР за периода 2018 – 2022 г. 
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 достъп до правосъдие и жертви на престъпления; 

 равенство и недискриминация; 

 информационно общество, и по-специално — зачитане на личния живот и 

защита на личните данни; 

 съдебно и полицейско сътрудничество; 

 миграция, граници, убежище и интеграция на бежанците и мигрантите; 

 расизъм, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост; 

 права на детето; 

 интеграция и социално приобщаване на ромите. 
 

В проекта на решението си Съветът предложи следните тематични области:  

 

 жертви на престъпления и достъп до правосъдие; 

  равенство и дискриминация, на каквато и да е основа, като пол, раса, цвят на 

кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, 

религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към 

национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или 

сексуална ориентация или основана на гражданство; 

 информационно общество, и по-специално — зачитане на личния живот и 

защита на личните данни; 

  съдебно сътрудничество, освен по наказателноправни въпроси; 

 миграция, граници, убежище и интеграция на бежанците и мигрантите; 

 расизъм, ксенофобия и свързаните с тях прояви на нетърпимост; 

 права на детето; 

 интеграция и социално приобщаване на ромите. 

 

Докладчикът счита за особено важно, че в рамките на тематичната област интеграция и 

социално приобщаване на ромите Агенцията ще отдели специално внимание на 

антиромските настроения (расизъм, насочен срещу ромите и първопричина за 

дискриминация и маргинализация). 

 

Докладчикът изразява дълбоко съжаление във връзка с липсата на съгласие в рамките 

на Съвета по отношение на включването в новата МР на тематичните области на 

полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни 

въпроси.  

 

Включването на областта на полицейското и съдебното сътрудничество в МР би 

отразило не само потребностите на място, но би позволило също така на Агенцията да 

предостави цялостен анализ по собствена инициатива в области, които са от очевидно 

значение за основните права. 

 

Това би отправило също така сигнал, че ЕС проявява загриженост относно свързаните с 

основните права аспекти на полицейското и съдебното сътрудничество, включително 

по наказателноправни въпроси – действие, което е желано и очаквано, както от 

гражданите, така и от защитниците на правата на човека, както това беше посочено в 

проведената от Агенцията консултация на заинтересованите лица. 
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При липса на нова МР към началото на 2018 г. Агенцията ще може да работи 

единствено, ако съществува специфично искане от страна на институция, но не и по 

собствена инициатива. 

 

Докладчикът счита, че един от основните аспекти на работата на Агенцията е да 

предоставя консултации по въпроси, свързани със спазването на основните права в 

рамките на правото на Съюза, и че това налага Агенцията да осъществява дейността си 

без прекъсване. 

  

Следователно докладчикът препоръчва Парламентът да предостави одобрението си, ако 

Комисията и Съветът се ангажират внимателно да обмислят изменение на регламента 

за създаването на Агенцията, за да: 

 

1. се замени позоваването на “Европейска общност” в Регламент (ЕО) № 168/2007 

за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права (Регламент за 

създаване на FRA) с позоваване на “Европейски съюз” (в съответствие с 

Договора от Лисабон),  

 

2. се разшири обхватът на компетентността на FRA, като се включат и областите 

от бившия трети стълб (“полицейско сътрудничество”), 

 

3. се подобрят процедурите за управлението и функционирането на Агенцията. 

  

Съветът и Комисията са приканени да приложат декларация в този смисъл към 

решението на Съвета. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 
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