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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. 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 Агенцията на Европейския 
съюз за основните права (FRA) някои държави членки изглежда не полагат 
достатъчно усилия за насърчаване на осведомеността за или прилагането на 
разпоредбите на Хартата; 

2. приканва държавите членки да стартират основани на доказателства инициативи и 
политики, насочени към насърчаване на осведомеността за и прилагането на 
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; 

3. 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;

4. подчертава, че независимата съдебна система е крайъгълен камък на принципите 
на правовата държава и на правото на ефективна правна защита2; 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;

5. 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 свободи3;

1 ECLI:EU:C:2014:2454 
2 Член 19 от ДЕС, член 67, параграф 4 от ДФЕС и член 47 от Хартата.
3 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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6. признава, че оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз ще 
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 че ЕП би приветствал създаването на съвместни структури за тази цел4.

4 Резолюция 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.


