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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. припомня, че Европейският съюз „се основава на ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитането на правата на човека, включително правата на 
лицата, които принадлежат към малцинства“, както се посочва в член 2 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС); подчертава, че ценностите на Съюза не са в 
йерархичен ред и че ЕС следва да гарантира защитата на всички тези ценности, 
понеже никоя от тях не може да съществува без останалите;

2. счита, че заключенията и становищата на Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (FRA), както и съдебната практика на Съда на Европейския съюз, 
представляват добра основа за тълкуване на член 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и обхвата на правата, залегнали в 
Хартата на основните права;

3. подчертава, че в член 51, параграф 1 от Хартата на основните права се посочва, че 
държавите членки трябва да „зачитат правата, спазват принципите и насърчават 
тяхното прилагане“; изразява съжаление, че според FRA някои държави членки 
изглежда не полагат достатъчно усилия за насърчаване на осведомеността за или 
прилагането на разпоредбите на Хартата; подчертава, че е необходимо по-добро 
популяризиране на Хартата, за да станат по-ефективни нейните разпоредби и по 
възможност за да се насърчи използването ѝ от националните законодатели и 
съдии като положителен източник на тълкуване дори в случаи, които не попадат 
задължително в обхвата на правото на ЕС;

4. отбелязва, че Европейският съюз е основан на ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитането на правата на човека; подчертава значението на 
това да се гарантира, укрепва и насърчава пълното зачитане на тези ценности на 
равнището на Съюза и на държавите членки; припомня универсалността и 
неделимостта на правата на човека;

5. подчертава колко е важно да се гарантира пълното спазване на Хартата на 
основните права в хода на целия законодателен процес; насочва вниманието към 
значението на това в оценките на въздействието да се включи анализ на 
въздействието върху основните права; припомня, че ефективното и подробно 
прилагане на правото на ЕС е важно за гарантирането на ценностите на ЕС, от 
което зависи доверието в ЕС като цяло; отбелязва, че националните правителства 
също ще трябва да повишат обществената осведоменост, за да гарантират, че 
гражданите на ЕС са напълно осведомени за своите права и знаят как да действат, 
ако те бъдат нарушени;

6. приканва държавите членки да стартират основани на доказателства инициативи и 
политики, насочени към насърчаване на осведомеността за и прилагането на 
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Хартата на национално равнище; призовава държавите членки да прилагат 
„проверка по член 51“, за да преценят на ранен етап дали дадено съдебно дело или 
законодателно досие повдига въпроси съгласно Хартата; счита, че наръчникът на 
FRA относно приложимостта на Хартата би могъл да послужи за пример в това 
отношение; 

7. подкрепя необходимостта от засилен обмен на информация относно опита и 
подходите при прилагане на Хартата между съдии, адвокатски сдружения и 
публични администрации в държавите членки, а също и отвъд националните 
граници, и като се използват, когато е целесъобразно, съществуващите 
възможности за финансиране като предвидените в програмата „Правосъдие“ и 
необходимостта от гарантиране на програми за обучение, предназначени за 
практикуващи юристи;

8. решително подкрепя бързото възобновяване на преговорите за присъединяване на 
Европейския съюз към Европейската конвенция за защита на правата на човека 
съобразно Становище 2/13 на Съда на Европейския съюз от 18 декември 2014 г.1; 
отново заявява, че е важно да се ускори процесът на присъединяване, така че да се 
засили защитата на основните права в Съюза и да се укрепи неговата позиция в 
дискусиите относно принципите на правовата държава, както и че е важно 
постоянното информиране на Парламента в съответствие с член 218, параграф 10 
от ДФЕС; приветства факта, че за следващите месеци вече са планирани две 
преговорни сесии със Съвета на Европа2, и призовава Комисията да участва в 
работата на съответните комисии на Европейския парламент в ключовите 
политически моменти на преговорите;

9. призовава за приемане на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права въз основа на предходните му резолюции3, 
който да не поражда йерархия на ценностите и да гарантира правилното 
оценяване не само на принципите на правовата държава, но и на другите ценности 
на Съюза, включително на по-широк спектър от основни права;

10. подчертава, че независимата съдебна система е крайъгълен камък на принципите 
на правовата държава и на правото на ефективна правна защита4; препоръчва 
отклонение от съществуващия ad hoc подход за третиране на случаите, свързани с 
принципите на правовата държава в отделните държави, и призовава за 
разработването на критерии и контекстуални оценки, които да насочват 
държавите членки при признаването на и справянето с всички възможни 
проблеми, свързани с принципите на правовата държава, по редовен и 
сравнителен начин; призовава държавите членки да бъдат винаги готови да 
защитават принципите на правовата държава; насърчава изграждането на 
споделена култура на принципите на правовата държава в 27-те държави членки и 

1 ECLI:EU:C:2014:2454
2 Писмо от члена на ЕК Йоурова от 11 февруари 2020 г.
3Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки към Комисията 
относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права, OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162; Резолюция на Европейския парламент от 14 ноември 
2018 г. относно необходимостта от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, 
принципите на правовата държава и основните права, P8_TA(2018)0456.
4 Член 19 от ДЕС, член 67, параграф 4 от ДФЕС и член 47 от Хартата.
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в институциите на Съюза посредством използването на общи определения, 
стандарти и референтни показатели, така че да може да се определят понятието 
„принципи на правовата държава“ и начинът за проверка на неговото правилно 
функциониране; отбелязва, че принципите на правовата държава се прилагат не 
само към качеството на законодателните процеси, но и към фактическото и 
недискриминационно прилагане на вече действащото законодателство; счита 
освен това, че редовните оценки от независими експерти биха били полезни, тъй 
като биха позволили на Комисията да взима решения на по-последователна 
основа относно необходимостта от образуване на производства за установяване на 
неизпълнение на задължения;

11. подчертава, че има други международни инструменти, които биха осигурили 
допълнителни гаранции при защитата на основните права на гражданите на 
Съюза и на лицата, пребиваващи в него, като например Конвенцията от Истанбул 
и Европейската социална харта; настоятелно призовава Съвета да приключи 
ратификацията от ЕС на Конвенцията от Истанбул и призовава Комисията да 
предприеме необходимите мерки за присъединяването на ЕС към Европейската 
социална харта;

12. отново посочва значението на укрепването на правата на човека и правата на 
детето във всяка държава членка, която трябва да носи отговорност за всички 
нарушения на тези права, установени на нейна територия;

13. отново заявява, че в рамките на предстоящата Конференция за бъдещето на 
Европа биха могли да бъдат набелязани определени предварително, но 
неизчерпателни политически приоритети, като например европейските ценности, 
основните права и свободи5; приветства факта, че защитата на европейските 
ценности, по-специално правата и основните свободи на гражданите на Съюза, е 
включена в шестте политически приоритета на Европейската комисия и в 
стратегическата програма на Европейския съвет за периода 2019 – 2024 г., тъй 
като това несъмнено е тема за разискване, близка до сърцата на гражданите; 
счита, че е важно по време на конференцията да бъдат обсъдени приемането на 
нови механизми за защита на европейските ценности, включително основните 
права и свободи, както и механизмите за санкции, предвидени в член 7, параграф 
3 от ДЕС;

14. отново изтъква потребността от мерки за гарантиране, че мнението на гражданите 
на ЕС се взема под внимание при решаване на бъдещето на Европа, и от истинска 
отворена, приобщаваща и демократична консултация, достигаща до всички 
граждани във всички региони и градове на Съюза; отбелязва, че след 
конференцията ЕС трябва да продължи да общува пряко със своите граждани, за 
да създаде механизъм на постоянен диалог.

15. предлага по време на Конференцията за бъдещето на Европа да се обмисли 
предоставянето на компетентност на Съда на Европейския съюз по отношение на 

5 Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно позицията на Европейския 
парламент във връзка с Конференцията за бъдещето на Европа. Приети текстове, P9_TA(2020)0010, 
параграф 7.
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всички аспекти на правото на ЕС, в съответствие с принципа на разделение на 
правомощията;

16. припомня, че предложението за регламент относно защитата на бюджета на 
Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите на 
правовата държава в държавите членки би дало възможност да се въведат 
санкции, насочени към държавите членки, които застрашават стабилното 
управление на бюджета на ЕС и финансовите интереси на ЕС, като не спазват 
принципите на правовата държава; подчертава обаче необходимостта от промени 
в Договора за ЕС с цел засилване на цялостните механизми за налагане на 
санкции, предвидени в член 7, параграф 3;

17. 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; 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 ДЕС 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; подчертава, че член 7 
следва да се прилага еднакво за всички държави членки, за да се гарантира равно 
третиране;

18. припомня обаче, че основната пречка пред прилагането на член 7, параграф 2 от 
ДЕС като последен възможен механизъм за защита на ценностите на Съюза е 
изискването за единодушие в Съвета; отбелязва, че е особено трудно да се 
достигне такъв висок праг в орган, в който политическите съображения играят 
важна роля, и че следователно този механизъм все още не е използван ефективно;

19. препоръчва спазването на принципите на правовата държава като един от 
критериите за присъединяване на нови държави членки да не бъде просто 
предварително условие за присъединяване, а обвързващ и приложим критерий, по 
който да се извършва мониторинг на спазването от страна на държавите членки 
по време на цялото им членство в ЕС6.

20. подчертава, че ЕС трябва да използва по-систематично специфичните клаузи, 
предвидени в Договорите, което би засилило защитата на основните права; в тази 
връзка призовава за активиране на разпоредбите, заложени в член 83, параграф 1 
от ДФЕС, колкото е възможно по-скоро, за да се включи насилието, основано на 
пола, в каталога на признатите от ЕС престъпления;

21. приветства факта, че в своята работна програма за 2020 г. Комисията обяви нова 
Стратегия за прилагането на Хартата на основните права; очаква тя да бъде 
насочена към повишаване на осведомеността на национално равнище;

22. признава, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ще 

6 Резолюция на Европейския парламент от 12 февруари 2019 г. относно прилагането на Хартата на 
основните права на Европейския съюз в институционалната рамка на ЕС. Приети текстове, 
P8_TA(2019)0079, параграф 10.
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засегне правата на гражданите, посочени в част втора от ДФЕС и дял V от 
Хартата на основните права; настоява, че съвместният парламентарен контрол от 
страна на Европейския парламент и на Парламента на Обединеното кралство 
върху изпълнението и прилагането на Споразумението за оттегляне би бил от 
полза, и би приветствал създаването на съвместни структури за тази цел7; 
приветства факта, че през първите пет години от влизането в сила на 
Споразумението за оттегляне Комисията трябва да докладва ежегодно на 
Европейския парламент и на Съвета за изпълнението и прилагането на 
Споразумението, по-специално относно втората част (Права на гражданите); 
очаква, че Комисията ще продължи да докладва относно втората част на 
Споразумението и след изтичането на този срок.

7Резолюция на Европейския парламент от 15 януари 2020 г. относно прилагането и мониторинга на 
разпоредбите относно правата на гражданите в Споразумението за оттегляне. Приети текстове, 
P9_TA(2020)0006, параграф 22.
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