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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи:

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

1. припомня, че структурата на ЕС в областта на принципите на правовата държава, 
демокрацията и основните права непрекъснато се развива още от създаването на 
Европейската общност (ЕО) и се укрепва както от съдебната практика на Съда на 
Европейския съюз, така и чрез изменения на тази структура, породени от 
последователни Договори, и че понастоящем Договорът от Лисабон издига принципите 
на правовата държава, демокрацията и основните права от общи принципи в 
основоположни ценности на Съюза; твърдо вярва, че този процес на развитие трябва да 
продължи да търпи напредък;

2. припомня, че ЕС е кодифицирал в критериите си за присъединяване изискване като 
условие за членство в него страната кандидатка да разполага със стабилност на 
институциите, която гарантира демокрацията, принципите на правовата държава, 
правата на човека и зачитането и защитата на малцинствата;

3. отбелязва противоречието, че докато бъдещите държави членки са проверявани, 
преди да се присъединят към Съюза, за спазването от тяхна страна на тези ценности на 
ЕС, кодифицирани в критериите за присъединяване, ЕС не разполага с ефективни 
инструменти, за да наложи спазването на тези принципи, след като са станали държави 
членки;

4. подчертава, че липсата на механизми за наблюдение, оценка и надзор във връзка 
със законоустановените основополагащи принципи на ЕС не би представлявала 
проблем, ако държавите членки се придържаха към тези принципи след 
присъединяването си към Европейския съюз;

5. счита, че положението с принципите на правовата държава, демокрацията и 
основните права значително се е влошило в редица държави членки, което е повод за 
дълбоко съжаление; отбелязва със съжаление, че пандемията от COVID-19 се използва 
в някои държави членки за допълнително ограничаване на гражданските права и 
основните свободи, залегнали в Хартата на основните права; подчертава 
необходимостта от постоянно наблюдение на всички такива мерки с оглед на тяхното 
премахване, след като вече не са абсолютно необходими за опазването на общественото 
здраве;

6. подчертава, че принципите на правовата държава са неразривно свързани със 
зачитането на демокрацията и основните права и поради това съблюдаването на трите 
принципа трябва да бъде съвместно наблюдавано;

7. подчертава, че Съюзът се основава на набор от общи принципи на демокрацията, 
правовата държава и основните права, залегнали в член 2 от ДЕС; твърдо вярва, че е 
необходим механизъм за наблюдение, който да обхваща изцяло приложното поле на 
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член 2 от ДЕС и да не създава йерархия на ценностите, а да включва всички ценности 
на Съюза и да гарантира, че те са предмет на подходяща оценка; изтъква по-специално 
значението на насърчаването и защитата на принципите на правовата държава, които са 
основна ценност на Съюза като общност, основана на правото, и задължението на 
държавите членки да гарантират ефективна съдебна защита;

8. припомня, че ЕС все още не разполага с ефективни механизми за наблюдение, 
предотвратяване и прекратяване на системни заплахи за ценностите на ЕС в държавите 
членки; отбелязва в тази връзка съобщението на Комисията относно по-нататъшното 
укрепване на принципите на правовата държава в Съюза, както и предвидените в 
съобщението действия; призовава Комисията да въведе предложената рамка за 
принципите на правовата държава без ненужно забавяне; счита за необходимо да се 
обмисли въвеждането в бъдеще на санкции, които да бъдат ефективни, възпиращи и 
пропорционални;

9. подчертава значението на създаването на обективен механизъм, основан на 
доказателства, който да оценява демокрацията, принципите на правовата държава и 
зачитането на основните свободи по справедлив и безпристрастен начин; признава, че 
създаването на такъв механизъм трябва да е обвързано с укрепването на 
демократичното функциониране в Съюза; изразява съжаление, че предишните искания 
за диалог с определени правителства доведоха само до ограничени решения;

10. припомня, че присъединяването на Европейския съюз към Европейската конвенция 
за защита на правата на човека и основните свободи е правно задължение съгласно 
член 6, параграф 2 от ДЕС; отново изтъква необходимостта от бързо приключване на 
този процес на присъединяване, за да се осигури последователна рамка за защита на 
правата на човека в цяла Европа и да се доукрепи защитата на основните права и 
свободи в ЕС; затова призовава Комисията да засили усилията за пълно изпълнение на 
Договорите и да приключи преговорите без ненужно забавяне;

11. настоява, че институциите на Съюза трябва да осъществяват лоялно 
сътрудничество помежду си в съответствие с член 13, параграф 2 от ДЕС и че 
следователно всички следва да допринасят без политическа пристрастност за защитата 
на ценностите на Съюза в съответствие с разпоредбите, предвидени в Договорите; 
призовава тези дейности да се уреждат от междуинституционално споразумение, а 
съществуващите механизми да се консолидират, като същевременно се изготвят 
годишни доклади за положението във всички държави членки, основани на оценка, 
извършвана от група независими експерти, и се определя какви превантивни и 
коригиращи действия да се предприемат;

12. счита, че с оглед на ефективното изпълнение и в съответствие с член 295 от ДФЕС 
бъдещото Междуинституционално споразумение за укрепване на ценностите на Съюза 
следва също да установява ясни процедури за координацията на сътрудничеството 
между институциите в тази област; отбелязва, че следва да се избягват ненужното 
създаване на нови структури и дублирането и че следва да се отдава предпочитание на 
интегрирането и включването на съществуващите инструменти;

13. подчертава необходимостта от система за наблюдение, която да проследява отблизо 
ситуациите във всички държави членки; призовава за включването на дебат относно 
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заключенията на годишния доклад в рамките на Съвета и на междупарламентарна 
конференция, организирана от Парламента в годишен цикъл на наблюдение;

14. настоява, че годишният цикъл на наблюдение следва да се ръководи на всички свои 
етапи от принципите на прозрачност, безпристрастност и равенство между държавите 
членки, да се основава на обективни доказателства, измерими показатели и критерии, 
да бъде защитен от злонамерени дезинформационни стратегии и да води до ефективни 
и реалистични мерки, като например, по целесъобразност, процедури за установяване 
на неизпълнение на задължения или санкции;

15 подчертава, че Съветът на Европа играе ключова роля в наблюдението на 
спазването на демокрацията, основните права и принципите на правовата държава в 
Европа. поради това настоява за провеждането на редовни консултации със Съвета и 
преди всичко с Венецианската комисия, както и за това становищата им да бъдат 
вземани предвид в оценките и препоръките на новия съвместен механизъм за 
наблюдение.

16. припомня, че докато в правната рамка на ЕС принципите на правовата държава 
изрично се споменават като ценност, която е обща за ЕС и неговите държави членки 
(член 2 от ДЕС), договорите на ЕС не дават определение на това понятие; изтъква, че 
принципите на правовата държава са сложно и в много аспекти неясно понятие и 
следователно въвеждането на годишния цикъл на наблюдение ще изисква консенсус 
относно принципите на правовата държава, общи за всички държави членки; счита, че 
стриктното минимално съдържание на понятието за правовата държава включва 
система, при която законите се прилагат и изпълняват, и че при определянето на 
понятието Комисията следва да използва широко определение, като се основава на 
принципите, установени в практиката на Съда на Европейския съюз и на Европейският 
съд по правата на човека, както и на понятията и принципите, определени в контролния 
списък на Венецианската комисия;

17. счита, че както при процеса на изготвяне на междуинституционалното 
споразумение, така и в рамките на годишния цикъл на наблюдение, в съответствие с 
член 11 от ДЕС институциите следва да поддържат открит диалог с представители на 
гражданското общество и заинтересованите страни, чиито становища и принос следва 
да бъдат обществено достояние в този процес и да се включват в годишните доклади; 
застъпва становището, че съответно годишният цикъл на наблюдение следва да 
предвижда редовни и открити консултации с организираното гражданско общество на 
всички етапи на годишния цикъл на наблюдение; предлага други институции, органи и 
агенции на ЕС, международни организации, съдебни мрежи и асоциации, академични 
среди и мозъчни тръстове, както и националните парламенти на държавите членки, да 
дават своя принос, когато това е уместно; 

18. посочва, че при присъединяването на Румъния и България към ЕС на 1 януари 
2007 г. за тях беше създаден механизъм за сътрудничество и проверка (МСП) като 
преходна мярка за подкрепа на двете държави в отстраняване на недостатъците в 
областта на съдебните реформи, корупцията и организираната престъпност, и че този 
механизъм все още продължава да се прилага и за двете държави 13 години след 
присъединяването им; счита, че годишният цикъл на наблюдение, който ще се прилага 
по еднакъв начин за всички държави – членки на Европейския съюз, следва да замени 
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механизма за сътрудничество и проверка; счита, че показателите, определени от 
Комисията за оценка на напредъка в рамките на МСП, биха могли да се използват в 
рамките на годишния цикъл на наблюдение;

19. отчита, че в рамките на годишния цикъл на наблюдение държавите членки следва 
да получат възможност да представят изцяло своите позиции, при зачитане на 
равенството на всички държави членки, без същевременно да се възпрепятства 
ефективността на процедурата; подчертава значението на активния и отговорен подход 
на държавите членки към годишния цикъл на наблюдение;

20. подчертава, че всеки един механизъм би бил непълен без положителни стимули, 
като например конкретно финансиране за подкрепа на организации на гражданското 
общество, работещи за напредъка на основните права, принципите на правовата 
държава и на демокрацията; подчертава следователно, че за да се постигне успех в 
защитата на ценностите на ЕС, следва да бъде оказана подходяща финансова подкрепа 
на организациите на гражданското общество, които защитават демокрацията, 
принципите на правовата държава и основните ценности както на национално, така и 
на регионално равнище, както е предвидено в предложението за регламент относно 
програмата „Права и ценности“ , а също така да бъде оказана цялостна подкрепа на 
лицата, които съобщават за нарушения на ценностите на ЕС; изтъква значението на 
поддържането на направлението „Ценности на Съюза“ от програмата „Права и 
ценности“ в МФР за периода 2021 – 2027 г.;

21. настоява годишният цикъл на наблюдение да бъде изцяло интегриран в Регламента 
относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено 
незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки1, като 
бюджетното прехвърляне се обвърже с резултатите от процеса на наблюдение и 
същевременно се защитават законните интереси на крайните получатели и 
бенефициери на средства от Съюза; счита, че е необходимо този регламент да включва 
критерии и показатели, които са достатъчно подробни и измерими, за да се даде 
възможност за оценка на нарушенията на принципите на правовата държава и за 
задействане на санкциите;

22. счита, че оценките, извършвани в контекста на годишния цикъл на наблюдение, 
следва да бъдат в основата на препоръките и решенията на Комисията за това дали да 
образува системни производства за установяване на неизпълнение на задължения; 
призовава Комисията да използва в пълна степен своите правомощия в това отношение;

23 също така подчертава, че тъй като значителното забавяне на постановяването на 
съдебни решения, по-специално при свързаните с принципите на правовата държава 
производства, може да доведе до необратими и тежки вреди, причинени от 
отстъпването от принципите на правовата държава, следва да се обърне повече 
внимание на укрепването на потенциала и ролята на Съда на Европейския съюз за 
защита на принципите на правовата държава; счита, че такава възможност би могла да 

1 Предложение за регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко 
разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки, 
COM/2018/324 final 
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бъде да се предвиди ускорена процедура във всички такива случаи, като систематично 
се прилагат временни мерки; призовава Комисията систематично да изисква от Съда да 
предостави временни мерки съгласно член 279 от ДФЕС в неотложните случаи, 
свързани с ценностите на Съюза, по-специално когато липсата на такива мерки е в 
състояние да причини непоправима вреда на гражданите на ЕС или на правния ред на 
ЕС, и да подава искания за налагане на глоба в случай на неспазване на временните 
мерки съгласно член 260 от ДФЕС;

24. настоява, наред с годишния цикъл, в конкретни изключителни случаи, обосновани 
от сериозността на възможните последици от нарушения на демокрацията, принципите 
на правовата държава и основните права и от мащаба на въздействието им, 
Европейският парламент или Съветът да имат възможност да изискат от Комисията да 
изготви спешен доклад относно положението;

25. подчертава, че Конференцията за бъдещето на Европа дава импулс за по-добро 
разбиране на необходимостта от защита и преодоляване на кризата на 
основополагащите ценности на Съюза и следователно би могла да предостави 
възможност за обсъждане на включването в Договорите на процес за тяхното по-
оперативно правоприлагане; подчертава, че конференцията ще даде нов тласък на 
европейските дебати относно укрепването на европейската демокрация;

26 предлага да се повиши ефективността на член 7 чрез гарантиране на присъствието 
на Парламента по време на изслушванията по член 7 и в случай на бъдещи промени в 
Договорите, чрез премахване на изискването за единодушие и укрепване на механизма 
за налагане на санкции;

27. изисква укрепване на ролята на Съда на Европейския съюз чрез въвеждане на 
инструмент за индивидуална жалба на гражданите; подчертава необходимостта от 
създаване на механизъм за арбитраж по конституционни въпроси; предлага тези теми 
да бъдат обсъдени в хода на предстоящата Конференция за бъдещето на Европа;

28. призовава за преразглеждане на Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 
февруари 2007 г. относно Агенцията за основните права с оглед на укрепването на 
мандата на тази агенция и нейния капацитет да действа в защита на ценностите, 
залегнали в член 2 от ДЕС, и да предоставя необвързващи становища по проекти на 
законодателни актове на ЕС по своя собствена инициатива, както и за насърчаване на 
провеждането на систематични консултации с Агенцията.
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