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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. изтъква, че е необходимо да се продължава да се насърчава и засилва защитата и 

пълното развитие на основните права в съответствие с Договорите и с Хартата на 

основните права на Европейския съюз и, по-конкретно, да се гарантира, че 

ценностите на Европейския съюз, посочени в член 2 и всички други съответни 

членове от Договора за ЕС, се зачитат и подкрепят от ЕС, неговите институции и 

държавите членки; подчертава, че европейските институции следва да бъдат начело 

на тези усилия и подчертава, че държавите членки следва да бъдат пример за 

ефективното изпълнение на тези задължения; 

2. подчертава, че присъединяването на ЕС към Европейската конвенция за защита на 

правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) допринася в значителна степен за 

защита на правата на човека и основните свободи на гражданите на ЕС и държавите 

членки; отбелязва Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз, в което Съдът 

заключава, че проектът на споразумението за присъединяване на ЕС към ЕКПЧ не е 

съвместим със законодателството на ЕС; призовава Комисията и Съвета да дадат 

отговор на опасенията, изразени от Съда на ЕС, във възможно най-кратък срок, за 

да изпълнят изцяло задължението за присъединяване към ЕКПЧ, предвидено в 

член 6, параграф 2 от Договора за ЕС, и да възобновят преговорите възможно най-

скоро по начин, който внася добавена стойност на защитата на правата в рамките на 

ЕС; 

3. обръща внимание на факта, че всички законодателни предложения, включително 

международните споразумения и най-общо всички политики на ЕС, следва да бъдат 

внимателно прегледани, за да се гарантира, че са в съответствие с Хартата на 

основните права; призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че 

цялото законодателство на ЕС, по-специално програмите за икономически и 

финансови корекции, които оказаха неблагоприятно въздействие върху условията 

на живот на много хора, се прилага постоянно в съответствие с Хартата на 

основните права и Европейската социална харта (член 151 от ДФЕС), по-специално 

по отношение на защитата на икономическите и социалните права; 

4. счита, че нарушенията на правата на човека, злоупотребите или неравенствата в 

държавите членки накърняват демокрацията и принципите на правовата държава, 

както и доверието на гражданите в институциите на Европейския съюз; подчертава 

ролята на Парламента като единствената пряко избрана институция при 

проучването на законодателните предложения и политики, за да се гарантира, че те 

са в съответствие с Хартата; призовава законодателя на ЕС да подкрепя ценностите 

на ЕС, както се изисква по силата на член 3 от Договора за ЕС и по-конкретно, 

приобщаване и равенство, както се изисква от член 8, 9 и 10 от ДФЕС;  
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5. припомня необходимостта, в този контекст повече от всякога, да се осигури 

съгласуваност между вътрешните и външните аспекти, включително 

международните споразумения, на защитата и насърчаването на правата на човека в 

Европейския съюз, и подчертава, че законодателството и разработването на 

политики в областта на сигурността и правосъдието и външното измерение на 

политиките на Съюза следва да бъдат в съответствие с Хартата на основните права, 

както и с ЕКПЧ, тъй като целта на политиките за сигурност и правосъдие трябва да 

бъде гарантиране и защита на свободата и основните права; 

6. подчертава, че е важно да се гарантира ефективна и съгласувана защита на 

принципите на правовата държава и предотвратяване на нарушения на основните 

права във всички държави членки и признава, че принципите на правовата държава 

изпълняват основна роля при предотвратяването на нарушения на основните права; 

припомня, че основните права са съществен елемент от ценностите на ЕС и че 

член 7 от Договора за ЕС съдържа механизъм за реагиране при всяко сериозно, 

повтарящо се нарушение или очевиден риск от сериозно нарушаване на ценностите, 

посочени в член 2 от ДЕС от страна на държава членка, и подчертава, че член 7 

следва да се прилага еднакво за всички държави членки, за да се гарантира равно 

третиране; 

7. следователно приветства рамковите разпоредби, приети от Комисията на 11 март 

2014 г., относно новата рамка на ЕС за укрепване на принципите на правовата 

държава и решението на Съвета по общи въпроси от 16 декември 2014 г. относно 

създаването на постоянен диалог за състоянието на принципите на правовата 

държава в ЕС между държавите членки в рамките на Съвета, тъй като и двата 

механизма следва да се прилагат преди започване на производство по член 7 от 

Договора за ЕС, и призовава Комисията и Съвета да уведомяват Парламента 

редовно; 

8. същевременно обаче посочва основните пречки за изпълнението им, по-специално 

факта, че официалното установяване на наличието на тежко и повтарящо се 

нарушение на основните ценности на Съюза в държава членка, в съответствие с 

член 7, параграф 2 от Договора за ЕС изисква единодушие в Съвета; 

9. настоятелно призовава институциите на ЕС и държавите членки да въведат 

допълнителен механизъм за ефективно наблюдение на спазването на основните 

права и принципите на правовата държава в държавите членки; счита, че, без да се 

засягат съществуващите механизми, вече приложими в случай на сериозни и 

повтарящи се нарушения, предложената алтернатива следва да: 

 a)  разширява мандата на Агенцията за Европейския съюз за основните права да 

включва мониторинг на основните права и принципите на правовата държава 

във всички държави членки, както в рамките на прилагането на правото на 

Европейския съюз, така и извън него, така че тя да може да оповести публично 

информация за нарушение на основните права от страна на държава членка; 

 б)  дава възможност на Комисията, въз основа на констатациите от докладите, 

получени от Агенцията за основните права, да започне процедури за нарушение 

във връзка с нарушения на член 2 от Договора за ЕС, с цел ефективно да се 
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гарантира високо равнище на защита на основните права в държавите членки; 

10. подчертава значението на сътрудничеството между институциите на ЕС и 

националните парламенти, както и между тези институции и Съвета на Европа и 

други организации; подчертава, че защитата на правата на малцинствата е основен 

принцип на демокрацията и изразява съжаление във връзка с всички форми на 

дискриминация на малцинства и уязвими лица и общности, посочени в член 2 от 

ДЕС, отбелязва решението на Съвета да наблюдава положението с правата на 

човека в Европейския съюз; 

11. припомня решаващото значение на навременното и правилно транспониране и 

прилагане на законодателството на ЕС, особено когато то засяга и развива 

основните права; 

12. подчертава необходимостта от укрепване на институционалната прозрачност, 

демократичната отчетност и откритост в ЕС и настоятелно призовава 

компетентните институции на ЕС и всички държавите членки: 

 – да увеличат усилията си с оглед незабавно преразглеждане на Регламент (ЕО) 

№ 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския 

парламент, на Съвета и на Комисията, за да се гарантира максимална 

прозрачност и опростяване на процедурите за обществен достъп до информация 

и документи; в този контекст призовава Комисията да поднови законодателната 

инициатива за Акта относно достъпността под формата на хоризонтален 

инструмент, който да е в състояние да повиши защитата на лицата с увреждания 

и да гарантира съгласуваност между всички политики на ЕС в това отношение; 

 – да предложат преразглеждане на Регламента за европейската гражданска 

инициатива (Регламент (ЕС) № 211/2011) в рамките на настоящия 

парламентарен мандат, за да се подобри нейното функциониране, включване на 

изменения, за да се отстранят всички административни, организационни и 

финансови пречки в резултат, на което не всички европейски граждани могат 

правилно да упражняват своето демократично влияние чрез европейската 

гражданска инициатива, както е предвидено в Договорите; настоятелно 

призовава Комисията също така да включи в своето предложение необходимите 

разпоредби, за да се спре възпрепятстването на определени групи от граждани 

като незрящите лица и лицата, живеещи в чужбина, да упражняват правото си да 

подкрепят граждански инициативи, тъй като това изключване ограничава 

равенството между гражданите; 

 – да предложат преразглеждане на Директива 93/109/ЕО за определяне на 

условията и реда за упражняване на правото да избират и да бъдат избирани в 

избори за Европейски парламент от граждани на Съюза, пребиваващи в държава 

членка, на която не са граждани, с цел да се помогне на гражданите на ЕС, които 

пребивават в държава, различна от тяхната, да участват в изборите за 

Европейски парламент в държавата на пребиваване; призовава държавите 

членки да предоставят възможност на всички свои граждани, включително тези, 

които живеят извън ЕС, да гласуват на европейските избори, по-специално 

посредством информационна кампания, провеждана своевременно; 
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 – да обърнат подобаващо внимание на нарастващия сегмент от населението, което 

е напълно лишено от избирателни права при националните избори, защото не 

може да гласува нито в собствената си държава, нито в държавата на 

пребиваване. 
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