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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. счита, че положението с принципите на правовата държава, демокрацията и 
основните права значително се е влошило в редица държави членки; припомня по-
специално значението на спазването на принципите на правовата държава и 
задължението на държавите членки да гарантират наличието на ефективна съдебна 
защита, която е основна ценност на Съюза в качеството му на общност, основана на 
правото;

2. 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 за защитата на ценностите на Съюза в 
съответствие с процедурите, предвидени в Договорите; призовава тези дейности да се 
уреждат от междуинституционално споразумение, а съществуващите механизми да се 
консолидират, като същевременно се извършат подробни оценки на положението във 
всички държави членки и се определи какви превантивни и коригиращи действия е 
необходимо да се предприемат;

3. счита, че с оглед на ефективното изпълнение и в съответствие с член 295 от ДФЕС 
и правомощието на трите организации да се организират помежду си, те следва да 
създадат съвместен орган, който да отговаря за координацията на тяхното 
сътрудничество в тази област;

4. настоява, че годишният цикъл на наблюдение следва да се ръководи от принципите 
на прозрачност, безпристрастност и равенство между държавите членки, да се основава 
на обективни доказателства и да води до ефективни и реалистични мерки; 

5. 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 представителните 
заинтересовани страни; застъпва становището, че съответно годишният цикъл на 
наблюдение следва да предвижда задължителни консултации с организираното 
гражданско общество, като техните становища и мнения следва да се направят 
обществено достояние в хода на този процес;

6. отчита, че в рамките на годишния цикъл на наблюдение държавите членки следва 
да получат възможност да представят изцяло своите позиции, без същевременно да се 
възпрепятства ефективността на процедурата;

7. настоява годишният цикъл на наблюдение да бъде изцяло интегриран в Регламента 
относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено 
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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 
бенефициенти на средства от Съюза;

8. счита, че оценката, извършена в контекста на годишния цикъл на наблюдение, 
следва да бъде в основата на решенията на Комисията за това дали да образува 
системни производства за установяване на нарушение;

9. настоява, че следва да се разгледа възможността за въвеждане на специална 
процедура за спешните случаи на нарушения на ценностите на Съюза независимо от 
годишния цикъл и като се вземат предвид сериозността и мащабът на възможните 
последици от нарушенията на принципите на правовата държава;

10. 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 например може да се предвиди 
ускорена процедура във всички такива случаи, като систематично се прилагат 
временни мерки;

11. подчертава, че конференцията за бъдещето на Европа дава импулс за по-добро 
разбиране на необходимостта от защита на ценностите на Съюза в този контекст; счита, 
че следователно в случай на бъдещи промени в Договора следва да се повиши 
ефективността на процедурата по член 7 чрез премахване на изискването за 
единодушие и укрепване на механизма за налагане на санкции;

12. предлага да се включат следните препоръки в приложението към предложението за 
резолюция:

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.


