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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси 

да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава, че ЕС беше създаден като съюз, основан на принципите на правовата 

държава и зачитането на правата на човека (член 2 от ДЕС); изтъква, че 

внимателното наблюдение на действията и пропуските на държавите членки и 

институциите на ЕС е от изключително значение; 

2. подчертава, че ефективното прилагане на правото на ЕС е от съществено 

значение, за да се повиши доверието на гражданите в политиките и институциите 

на ЕС; припомня, че член 197 от ДФЕС заявява, в тази връзка, че „ефективното 

прилагане на правото на Съюза от страна на държавите членки, което е основно 

условие за доброто функциониране на Съюза, се счита за въпрос от общ интерес“; 

счита, че гражданите на ЕС ще се чувстват уверени по отношение на правото на 

Съюза, когато то се прилага в държавите членки по ефективен начин; 

3. признава, че основната отговорност за правилното изпълнение и прилагане на 

правото на ЕС се носи от държавите членки; отбелязва обаче, че това не 

освобождава институциите на ЕС от задължението им да спазват първичното 

право на ЕС, особено когато изработват вторично право на ЕС; 

4. приветства този първи доклад относно мониторинга на прилагането на правото на 

ЕС след влизането в сила на програмата за по-добро регулиране през 2015 г.; 

припомня, че принципите на по-добро законотворчество включват изискването да 

се докаже необходимостта от законодателство на равнище ЕС, по начин, който е 

строго пропорционален на целите на законодателните действия, и да се гарантира, 

че законодателството се прилага правилно на подходящото равнище; поради това 

подчертава колко е важно да се отстояват принципите на предоставяне на 

компетентност, на субсидиарност и на пропорционалност, в съответствие с член 5 

от ДЕС, както и правна сигурност и равенство пред закона с оглед на по-добрия 

мониторинг на прилагането на правото на ЕС; 

5. изразява съжаление, че навременното и правилно прилагане на законодателството 

на ЕС в държавите членки продължава да бъде въпрос, будещ сериозно 

безпокойство, както се вижда от големия брой производства за установяване на 

нарушение; изразява съжаление във връзка с големия брой отрицателни 

тенденции, разкрити в настоящия доклад, по-специално същественото увеличение 

на образуването на производства за установяване на нарушение, което 

представлява увеличение с 67,5% спрямо предходната година и е максималният 

брой за последните пет години, заедно с установено увеличение на жалбите и 

намаляване на процента на разрешаване; отбелязва, че според разбивката на 

делата за установяване на нарушение в края на 2016 г. четирите области на 

политиката, в които е образуван най-голям брой производства за установяване на 

нарушение при транспонирането срещу държавите членки, са вътрешният пазар, 

околната среда, финансовата стабилност, финансовите услуги и съюзът на 

капиталовите пазари, както и мобилността и транспортът;  

6. отбелязва, че ангажиментът на Комисията за по-стратегически подход при 
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прилагането на правото на ЕС неотдавна доведе до закриване на производства за 

установяване на нарушение по политически причини; поради това призовава 

Комисията да обясни съображенията, обуславящи такива решения, в бъдещи 

доклади относно мониторинга; 

7. приветства намалението на общия брой нови досиета в EU Pilot и най-ниското 

равнище от 2011 г. насам; отбелязва целта на Комисията, в съответствие с 

нейното съобщение „Право на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“1, 

да използва механизма EU Pilot само когато той предоставя реална добавена 

стойност в процеса на разрешаване на случаи на нарушения; посочва обаче, че 

механизмът EU Pilot е работен инструмент без собствен правен статут и че той 

предоставя на Комисията дискреционни правомощия, които не съответстват на 

правилните стандарти за прозрачност и отчетност; счита, че тези недостатъци 

могат да бъдат преодолени чрез приемане на регламент, който следва да изясни 

юридическите права и задължения на отделните жалбоподатели и на Комисията; 

8. приветства факта, че докладът признава ролята на Парламента за привличането на 

вниманието на Комисията към недостатъците в прилагането на правото на ЕС в 

държавите членки посредством парламентарни въпроси и петиции; посочва, че 

по-строгият контрол от националните парламенти върху съответните 

правителства във връзка с участието им в процеса на законотворчество ще 

спомогне за по-ефективното прилагане на правото на ЕС, както е предвидено в 

Договорите; 

9. подчертава изключителната важност, наред с ефикасността, на прозрачността и 

отчетността при изготвянето и прилагането на законодателството на ЕС от страна 

на институциите на ЕС, което означава, че законодателството на ЕС трябва да 

бъде ясно, разбираемо, последователно, прецизно и непосредствено достъпно за 

гражданите, като едновременно с това взема предвид съдебната практика на Съда 

на Европейския съюз, който набляга на необходимостта от предвидимост и 

предсказуемост на законовите правила на ЕС2; 

10. подчертава, че гражданите на ЕС по право трябва да бъдат първите информирани 

по ясен, наистина достъпен, прозрачен и навременен начин дали и какви 

национални закони са били приети при транспонирането на правото на ЕС, и кои 

национални органи са отговорни за гарантирането на тяхното правилно 

изпълнение; признава важната роля, която социалните партньори и организациите 

на гражданското общество играят в наблюдението и засилването на ефективната 

защита на правото на ЕС; 

11. припомня разпоредбите на Междуинституционалното споразумение за по-добро 

законотворчество, което призовава държавите членки, при транспонирането на 

директивите на ЕС в националното право, ако изберат да добавят елементи, които 

по никакъв начин не са свързани със съответното законодателство на Съюза, да 

идентифицират тези добавки в актовете за транспониране или в свързаните 

                                                 
1 C(2016)8600, OВ C 18, 19.1.2017 г., стр. 10.  
2 Решение на Съда на Европейския съюз от 10 септември 2009 г., Plantanol GmbH & Co. KG v 

Hauptzollamt Darmstadt, C-201/08 ECLI:EU:C:2009:539, т. 46. 
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документи; 

12. изразява загриженост, че предвид несъответствията между преводите на 

множество директиви на официалните езици на ЕС има вероятност различните 

езикови версии да предизвикат различни тълкувания на съответните текстове и 

разлики в тяхното транспониране в държавите членки; във връзка с това изразява 

съжаление, че различното транспониране и правно тълкуване на директивите 

може да не бъде разкрито систематично, а само когато бъде изяснено от решения 

на Съда на Европейския съюз; 

13. припомня, че националните парламенти имат съществена роля както за 

предварителния контрол на проектите на законодателни актове на ЕС, така и за 

последващия контрол на правилното прилагане на правото на ЕС от страна на 

държавите членки; призовава националните парламенти да изпълняват тази роля 

проактивно; 

14. призовава Комисията да наблюдава ефективно изпълнението от националните 

съдилища на тяхната отговорност за искане на преюдициални заключения от Съда 

на Европейския съюз, както е посочено в член 267 от ДФЕС; поради това 

призовава Комисията да разгледа възможността за създаване на регистър, 

съдържащ всички национални съдебни решения, отнасящи се до тълкуването на 

правото на ЕС, когато не е било поискано преюдициално заключение от Съда на 

Европейския съюз; 

15. подчертава принципа на прозрачност, установен в Договорите за ЕС, както и 

правата на гражданите на ЕС на достъп до правосъдие и на добра администрация, 

предвидени в членове 41 и 47 от Хартата на основните права на Европейския 

съюз; посочва, че тези права и принципи изискват на гражданите да бъде 

предоставян подходящ и лесен достъп до проектите на правни актове, които ги 

засягат; припомня, че тези права и принципи следва също така да бъдат от 

първостепенно значение за държавите членки, когато те предлагат проекти на 

актове, целящи изпълнение на правото на ЕС; 

16. призовава всички институции на ЕС, участващи в законодателния процес, да се 

ангажират с повишаване на качеството на съставянето на законодателни текстове, 

в съответствие с ангажимента, поет в програмата за по-добро законотворчество; 

припомня, че Междуинституционалното споразумение от 1998 г. относно общите 

насоки за качеството на съставяне на общностното законодателство трябва да 

бъде адаптирано, за да се постигне тази цел; 

17. приветства ангажимента на Комисията да помага активно на държавите членки да 

транспонират и прилагат законодателство чрез изготвяне на планове за прилагане 

на определени директиви и регламенти; призовава Комисията да предостави по-

добри насоки и помощ на държавите членки посредством конкретни инструменти, 

с цел постигане на по-добри резултати при прилагането на правото на ЕС; 

насърчава Комисията да подпомага държавите членки, които биха могли да се 

изправят пред a priori предизвикателства при прилагането и транспонирането, и 

да обърне съответно внимание на тези предизвикателства чрез повишаване на 

институционалния капацитет на публичните органи на техническо равнище; 
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18. подчертава важната роля на социалните партньори, организациите на 

гражданското общество и другите заинтересовани страни за създаването на 

законодателство и за наблюдението и докладването на недостатъци при 

транспонирането и прилагането на правото на ЕС от страна на държавите членки; 

предлага тази роля да бъде насърчавана от националните органи и европейските 

институции; 

19. припомня необходимостта Парламентът да бъде в състояние да наблюдава 

прилагането от страна на Комисията и на регламентите, както това се прави за 

прилагането на директивите; поради това настоятелно призовава институциите на 

ЕС да си сътрудничат по-ефективно и ефикасно в съответствие с член 13, 

параграф 2 от ДЕС; повтаря искането си Комисията да гарантира, че данните 

относно прилагането на регламентите се включват ясно в бъдещите ѝ годишни 

доклади относно мониторинга на прилагането на правото на ЕС; припомня на 

държавите членки задължението им да представят националните актове, които 

транспонират или прилагат регламенти, на Комисията в съответствие с принципа 

на лоялно сътрудничество, залегнал в член 4, параграф 3 от ДЕС;  

20. отново призовава за създаване, в рамките на съответните генерални дирекции 

(Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС, Генерална дирекция по 

външни политики на ЕС и Генерална дирекция за парламентарни изследвания), на 

автономна система за последваща оценка на въздействието на основните закони 

на ЕС, приети от Парламента по процедурата за съвместно вземане на решение и 

в съответствие с обикновената законодателна процедура; 

21. припомня, че всички институции на ЕС, дори ако действат като членове на групи 

от международни кредитори, са обвързани с Договорите за ЕС и Хартата на 

основните права на Европейския съюз; 

22. призовава Комисията да обърне особено внимание на своя контрол върху 

изпълнението на законодателството на ЕС, установяващо правила срещу 

корупционните практики, които пряко засягат функционирането на вътрешния 

пазар, и да предприеме подходящи мерки за справяне с подобни явления. 
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