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10.1.2019 A8-0469/72 

Изменение  72 

Жозеп-Мария Терикабрас, Тери Райнтке, Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0469/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на 

принципите на правовата държава в държавите членки 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) „принципи на правовата 

държава“ е ценност на Съюза, 

залегнала в член 2 от Договора за 

Европейския съюз, която включва 

принципите на законност (което 

означава прозрачен, отчетен, 

демократичен и плуралистичен 

законодателен процес), правна 

сигурност, забрана на произвол от 

страна на органите на изпълнителната 

власт, ефективна съдебна защита от 

независим съд, включително на 

основните права, разделение на 

властите и равенство пред закона; 

a) „принципи на правовата 

държава“, залегнали в член 2 от 

Договора за Европейския съюз, които 

включват принципите на законност 

(което означава прозрачен, отчетен, 

демократичен и плуралистичен 

законодателен процес), правна 

сигурност, забрана на произвол от 

страна на органите на изпълнителната 

власт, достъп до правосъдие и 

ефективна съдебна защита пред 

независим и безпристрастен съд, 

разделение на властите, 

недискриминация и равенство пред 

закона, зачитане на основните права, 

както е предвидено в Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

и в международните договори в 

областта на правата на човека; 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0469/73 

Изменение  73 

Жозеп-Мария Терикабрас, Тери Райнтке, Юдит Саргентини 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0469/2018 

Ейдер Гардиасабал Рубиал 

Защита на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на 

принципите на правовата държава в държавите членки 

(COM(2018)0324 – C8-0178/2018 – 2018/0136(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 3 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 3a 

 Група от независими експерти 

 1. В случай на установяване на 

широко разпространено незачитане 

Комисията се подпомага от 

представителна група от независими 

експерти („Експертна група по 

въпросите на принципите на 

правовата държава“), която 

ежегодно оценява положението във 

всички държави членки въз основа на 

количествени и качествени критерии 

и информация, включително решения 

на Съда на Европейския съюз и 

Европейския съд по правата на човека, 

доклади на Сметната палата, 

доклади и становища на други 

институции, органи, служби или 

агенции на Съюза, както и въз основа 

на заключения и препоръки на 

съответните международни 

организации. Тази оценка се 

оповестява публично. 

 2. Ежегодният последващ дебат 

относно оценката на Експертна 

група по въпросите на принципите на 

правовата държава се провежда от 

Европейския парламент заедно с 

националните парламенти. За тази 

цел националните парламенти и 
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компетентната комисия на 

Европейския парламент съвместно 

създават специална съвместна 

парламентарна група. Организацията 

и правилникът за дейността на тази 

група се определят съвместно от 

Европейския парламент и 

националните парламенти в 

съответствие с член 9 от Протокол 

№ 1 относно ролята на националните 

парламенти в Европейския съюз, 

приложен към ДЕС и Договора за 

функционирането на Европейския 

съюз. 

 3. Експертна група по въпросите на 

принципите на правовата държава се 

състои от следните членове: 

 a) по един независим експерт от всяка 

държава членка, определен от 

парламента на съответната 

държава членка, като този експерт е 

квалифициран съдия от 

конституционен или върховен съд и 

към момента не е на активна служба; 

 б) десет допълнителни експерти, 

определени от Европейския 

парламент с мнозинство от две 

трети и избрани от списък с 

експерти, номинирани от: 

 i) Европейската федерация на 

академиите на науките (European 

Federation of Academies of Sciences and 

Humanities, ALLEA); 

 ii) Европейската мрежа на 

националните институции за 

правата на човека (ENNHRI); 

 iii) Съвета на Европа (включително 

Венецианската комисия, Групата 

държави срещу корупцията (GRECO) 

и комисаря по правата на човека към 

Съвета на Европа); 

 iv) Европейската комисия за 

ефикасност на правосъдието (CEPEJ) 

и Съвета на адвокатурите и 

правните общества в Европа (CCBE), 
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както и 

 v) Организацията на обединените 

нации (ООН), Организацията за 

сигурност и сътрудничество в Европа 

(ОССЕ) и Организацията за 

икономическо сътрудничество и 

развитие (ОИСР). 

 4. В състава на Експертна група по 

въпросите на принципите на 

правовата държава се осигурява 

баланс между половете. 

 5. Експертна група по въпросите на 

принципите на правовата държава 

избира своя председател измежду 

своите членове. 

 6. За да улесни работата на 

Експертна група по въпросите на 

принципите на правовата държава, 

Комисията ù осигурява секретариат, 

който да даде възможност за 

ефективна работа на групата, по-

специално чрез събиране на 

източници на данни и информация, 

които да бъдат прегледани и оценени, 

и чрез предоставяне на 

административна подкрепа. 

Or. en 

 


