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Запитване с искане за писмен отговор G-001002/2021
до Комисията
Член 139 от Правилника за дейността
María Soraya Rodríguez Ramos
от името на групата Renew

Относно: Признаване на правото на здравословна околна среда

Парламентът многократно е призовавал за насърчаване на правото на здравословна околна 
среда. По-конкретно Парламентът призова ЕС да насърчава признаването в световен мащаб 
на правото на безопасна, чиста, здравословна и устойчива околна среда на световно 
равнище1.

Освен това той призова Съюза да предприеме действия, за да въведе правото на безопасна и 
здравословна околна среда в Хартата на основните права на Европейския съюз и изцяло да 
спази член 37 от нея. Парламентът също така подчерта значението на тясното сътрудничество 
с държавите и всички съответни институционални участници, участващи в гарантирането на 
правилното прилагане на разпоредбите в областта на правата на човека и околната среда2, 
както и че ЕС следва да има водеща роля в инициативата за признаване на подобно право в 
международен план3.

1. Би ли могла Комисията да обясни подробно какви стъпки е предприела и възнамерява да 
предприеме, за да гарантира признаването на правото на безопасна, чиста, здравословна 
и устойчива околна среда на световно равнище?

2. Съгласна ли е Комисията, че не е достатъчно да се предприемат действия само на 
световно равнище, но че те са необходими и на европейско равнище?

3. Съгласна ли е Комисията с позицията на Парламента, че правото на безопасна и 
здравословна околна среда следва да бъде включено в Хартата? Ако да, какви мерки 
възнамерява да предприеме Комисията и какъв е графикът? Ако не, защо?

1 Препоръка на Европейския парламент от 9 юни 2021 г. до Съвета относно 75-ата и 76-ата сесия на 
Общото събрание на Организацията на обединените нации (Приети текстове, P9_TA(2021)0278), 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0278_BG.html

2 Резолюция на Европейския парламент от 19 май 2021 г. относно последиците от изменението на 
климата върху правата на човека и ролята на защитниците на околната среда по този въпрос (Приети 
текстове, P9_TA(2021)0245), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0245_BG.html

3 Резолюция на Европейския парламент от 9 юни 2021 г. относно стратегията на ЕС за биологичното 
разнообразие за 2030 г.: да осигурим полагащото се място на природата в нашия живот (Приети 
текстове, P9_TA(2021)0277), https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0277_BG.html


