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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

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

А. като има предвид, че независимостта, качеството и ефективността на 
националните правосъдни системи са от решаващо значение за постигането на 
ефективно правосъдие по граждански, търговски и административни дела за 
гражданите и предприятията; като има предвид, че информационното табло на ЕС 
в областта на правосъдието предоставя съществени данни за тези параметри и 
служи като инструмент за сравнение;

Б. като има предвид, че съгласно член 6 от Договора за Европейския съюз Съюзът 
зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните 
права на Европейския съюз („Хартата“), която има същата юридическа сила като 
Договорите; като има предвид, че под ръководството на Съда Хартата се прилага 
от съдебните органи на държавите членки само при прилагането на европейското 
законодателство, но че е важно правата, заложени в Хартата, винаги да се вземат 
под внимание, включително в гражданските и административните производства, с 
цел утвърждаване на обща правна и съдебна култура и култура на зачитане на 
принципите на правовата държава;

1. счита, че механизмът на ЕС за демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права следва преди всичко да има за цел да предотвратява и да се 
справя с всяка заплаха за ценностите на Съюза, заложени в член 2 от ДЕС, преди 
да възникне очевиден риск от нарушение на тези ценности в дадена държава 
членка и преди да се наложи да се задейства член 7 от ДЕС, като същевременно се 
зачитат принципите на субсидиарност и пропорционалност, заложени в членове 4 
и 5 от ДЕС; припомня, че неспазването на ценностите на ЕС може да има 
отрицателно въздействие върху самия европейски проект, особено когато става 
въпрос за основните права на гражданите на Европейския съюз, тъй като това 
може да подкопае взаимното доверие между държавите членки; изтъква, че 
Съюзът не разполага с правно обвързващ механизъм за редовен мониторинг на 
спазването на ценностите на Съюза от страна на държавите членки и 
институциите на Съюза; счита, че основната цел на подобен механизъм следва да 
бъде предотвратяването и справянето с всеки очевиден риск от сериозно 
нарушение на тези ценности; във връзка с това счита, че в евентуално бъдещо 
предложение за междуинституционално споразумение за Пакт на Съюза за 
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права следва да се 
постави акцент върху превантивните и корективните мерки; подчертава 
необходимостта от гарантиране на пълна обективност при изготвянето на 
показателите и критериите за оценка като част от механизма за демокрацията, 
принципите на правовата държава и основните права; 

2. счита, че е от първостепенно значение периодичният преглед в рамките на 
механизма да се основава на неразривната връзка между демокрацията, 
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принципите на правовата държава и основните права, като се обхващат всички 
аспекти, изброени в член 7 от предложението на Парламента за проект на 
междуинституционално споразумение относно Пакт на Европейския съюз за 
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; приканва 
Комисията, в качеството ѝ на пазител на Договорите, да подкрепи с допълнителни 
данни годишните си доклади за прилагането на Хартата, като провежда 
мониторинг и диалог с държавите членки в рамките на бъдещия механизъм за 
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права, с цел да 
гарантира, че националните законодателни и съдебни мерки и практики в сферата 
на гражданското, административното, търговското и процесуалното право са в 
съответствие с разпоредбите на Хартата; 

3. подчертава, че всички публични органи в държавите членки трябва да действат 
неизменно в рамките на закона и под контрола на независими и безпристрастни 
съдебни органи, и припомня, че принципът на правна сигурност е от 
първостепенно значение за гарантирането на доверието в съдебната система и 
принципите на правовата държава; подчертава, че ефективната съдебна защита от 
страна на една независима и безпристрастна съдебна система, правната сигурност, 
достъпът до правосъдие, забраната на произволното упражняване на 
изпълнителни правомощия и равенството пред закона са крайъгълни камъни на 
правовата държава; подчертава, че изискването за независимост на съдилищата е 
от съществено значение за основното право на ефективна съдебна защита и на 
справедлив съдебен процес и за гарантирането на защитата на всички права – 
както материални, така и процесуални, произтичащи от правото на Съюза; 
подчертава, че независимостта на съдебната система е неразделна част от 
вземането на решения от страна на съдебната власт и е изискване, произтичащо от 
принципа на ефективна правна защита, уреден в член 19 от ДЕС; отново 
призовава съществуващите частично приложими инструменти за наблюдение на 
тези въпроси като Механизма за сътрудничество и проверка за Румъния и 
България да бъдат заменени с цялостен и хармонизиран анализ, приложим за 
всички държави членки; 

4. изразява загриженост във връзка с факта, че неотдавнашните посегателства срещу 
принципите на правовата държава се състояха предимно от опити да се застраши 
независимостта на съдебната власт, като това постави под въпрос самите правни, 
политически и икономически основи за функционирането на Европейския съюз; 
подчертава, че всеки национален съд е и европейски съд; настоятелно призовава 
Комисията да използва всички инструменти, с които разполага, срещу всеки опит 
от страна на националните правителства да застрашат независимостта на тяхната 
съдебна система и да информира своевременно Парламента за всяка подобна 
ситуация; посочва заключението на информационното табло на ЕС в областта на 
правосъдието за 2020 г., според което гражданите правилно възприемат намесата 
от страна на правителствата и на политиците като основна причина за липсата на 
независимост в съдебните системи на техните съответни държави; във връзка с 
това застъпва становището, че принципът на разделение на властите предполага, 
че лицата, които разследват действията на съдии и вземат решения относно 
налагането на дисциплинарни санкции срещу тях, следва да се назначават по 
начин, който не подлежи на политическо влияние, и че съдиите, които са членове 
на съществуващите национални съдебни съвети, следва да бъдат предлагани, 
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подбирани или избирани от своите колеги; 

5. подчертава значението на Декларацията от Сибиу от май 2019 г., в която 
европейските лидери единодушно се ангажираха да продължат да защитават 
начина на живот, демокрацията и принципите на правовата държава в 
Европейския съюз; за тази цел приканва Комисията, Европейския съвет и Съвета 
да отдадат приоритет на действията в тази област, особено вследствие на кризата, 
предизвикана от COVID-19, която доведе до авторитарни и нелиберални 
тенденции в няколко държави членки; 

6. подчертава, че системата от изисквания, установена в контекста на принципите на 
правовата държава и основана на принципа на демокрацията, беше първоначално 
създадена и включена в Договорите с цел да се подобри демократичното и 
ефикасно функциониране на институциите на ЕС и по този начин да им се даде 
възможност да изпълняват своите задачи в рамките на единна институционална 
рамка;

7. подчертава, че Европейският съюз следва да изпълнява своята роля, като следи 
дали функционирането на неговите институции е в съответствие с принципа на 
демокрацията и принципите на правовата държава;

8. подчертава, че обучението на работещите в сферата на правосъдието е от 
съществено значение за правилното изпълнение и прилагане на правото на Съюза 
и съответно за укрепването на обща европейска правна култура, основана на 
принципите на взаимното доверие и принципите на правовата държава; счита, че 
за това обучение трябва да бъде предоставено подходящо финансиране и че 
предстоящата европейска стратегия за съдебно обучение трябва да постави 
допълнителен акцент върху достъпа до правосъдие, насърчаването на принципите 
на правовата държава и независимостта на съдебната власт и да предвиди 
допълнителни ресурси във връзка с това, както и да включва обучение за развитие 
на уменията и обучение по неправни въпроси, така че съдиите да са по-добре 
подготвени да устояват на неправомерен натиск; подчертава по-конкретно 
необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране за секторните 
програми „Правосъдие“ и „Права и ценности“ в предстоящата многогодишна 
финансова рамка, тъй като тези програми имат за цел да насърчават и гарантират 
развитието на обща европейска култура, що се отнася до съдебните системи, 
принципите на правовата държава и ценностите на ЕС; призовава Комисията да 
разработи общи стандарти за съдебно обучение и да насърчава 
институционалното сътрудничество в областта на съдебното обучение в Съюза; 
призовава също така Комисията да засили допълнително своите дейности за 
повишаване на осведомеността относно Хартата на основните права на 
Европейския съюз чрез популяризиране и финансиране на модули за обучение, 
които поставят акцент върху Хартата и които са предназначени за националните 
съдии и практикуващите юристи; 

9. посреща със задоволство факта, че европейските мрежи вече са изиграли 
съществена роля за насърчаването на обмена на идеи и добри практики в рамките 
на съдебната система на Съюза; настоятелно призовава Комисията да набележи 
допълнителни мерки в подкрепа на тези мрежи, например Европейската мрежа за 
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съдебно обучение, така че те да могат да се съсредоточат върху проекти, които 
насърчават принципите на правовата държава, особено в държавите членки, които 
са изправени пред тези видове проблеми; 

10. осъжда всички форми на принуда, тормоз, натиск, сплашване и/или физическо 
или словесно насилие срещу съдии и прокурори, особено в техния личен живот, в 
домовете им или в тяхната семейна среда; счита, че съдиите и адвокатите следва 
да могат да изпълняват задълженията си без публични органи или длъжностни 
лица да поставят под въпрос тяхната легитимност, способности или независимост;

11. отбелязва, че продължават да съществуват значителни различия в степента на 
участие в обучението в различните държави членки и сред различните видове 
юридически професии; призовава Комисията да установи причините за тези 
различия и да предвиди мерки за тяхното преодоляване в предстоящата 
европейска стратегия за съдебно обучение, както и да извърши оценка на 
отражението на тези различия върху независимостта, качеството и ефективността 
на съдебната власт в държавите членки;

12. подчертава потенциала на съдебното обучение за подобряване на диалога между 
националните съдилища и Съда на Европейския съюз, по-специално чрез 
използването на преюдициални запитвания и взаимодействието между 
принципите на субсидиарност и на върховенство на правото на Съюза, заложени в 
член 5 от ДЕС; припомня, че преюдициалните заключения изясняват начина, по 
който правото на Европейския съюз трябва да бъде прилагано; счита, че 
използването на тази процедура предоставя възможност за еднакво тълкуване и 
прилагане на европейското законодателство; насърчава Комисията и държавите 
членки да продължат да стимулират и улесняват диалога между съдилищата и 
практикуващите юристи, като насърчават редовния обмен на информация и най-
добри практики с цел укрепване и развитие на пространството на правосъдие в 
ЕС, основаващо се на демокрацията, принципите на правовата държава и 
основните права; подчертава необходимостта от по-тясно сътрудничество между 
органите, отговарящи за конституционния надзор; призовава Комисията да 
представи мерки за популяризиране и подкрепа на проектите на Конференцията 
на европейските конституционни съдилища; 

13. посочва заключението от информационното табло на ЕС в областта на 
правосъдието за 2020 г., според което все още са налице значителни различия 
между държавите членки по отношение на броя на висящите дела, а натрупването 
на очакващи разглеждане дела се е увеличило в някои държави членки; отбелязва, 
че защитата на принципите на правовата държава зависи от ефективността на 
правосъдните системи и че следва да няма Съюз „на две скорости“, когато става 
въпрос за правораздаването;

14. изтъква, че информационното табло на ЕС в областта на правосъдието, което дава 
възможност за обща съпоставка на съдебните системи на държавите членки, и 
годишният мониторингов доклад относно ценностите на Съюза като задълбочена 
качествена оценка на конкретната ситуация във всяка държава членка следва 
взаимно да се допълват; 
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15. отбелязва заключението на информационното табло на ЕС в областта на 
правосъдието за 2020 г., съгласно което не всички държави членки предлагат 
обучение за подобряване на уменията в областта на ИКТ, насочено към 
адаптиране към цифровизацията и улесняване на достъпа до правосъдие чрез нови 
технологии, както и към предоставяне на възможност на съдиите да развиват 
умения, например управление на съдебната инстанция и съдебна етика; съгласно 
заключението броят на съдиите, получаващи такова обучение, е нисък в по-
голямата част от държавите; в този контекст призовава Комисията да постави 
акцент върху обученията в областта на ИКТ в рамките на предстоящата 
европейска стратегия за съдебно обучение; освен това призовава Комисията да 
насърчи по-бързата цифровизация на всички равнища на съдебните системи на 
държавите членки и използването на изкуствен интелект като средство за 
подобряване на достъпа до правосъдие и да подкрепи стандартизацията и 
опростяването на инструментите в областта на ИКТ; призовава Комисията да 
извърши оценка на инструментите в областта на ИКТ и другите средства, 
предоставени от държавите членки на разположение на съдиите и гражданите, за 
да се ускорят процедурите и да се улесни достъпът до правосъдие, включително 
възможността да се следят съдебни производства онлайн, по-специално за 
гражданите, които имат увреждания или които принадлежат към уязвими групи, 
например националните малцинства и мигрантите; освен това посочва 
заключението от информационното табло на ЕС в областта на правосъдието за 
2020 г., според което събирането на данни на национално равнище във всички 
области на правосъдието все още не е възможно във всички държави членки, и 
припомня, че наличието на достъп до данни е ценен и необходим инструмент за 
оценка; 

16. призовава Комисията да обърне специално внимание на прилагането в държавите 
членки на адекватно финансирани схеми за правна помощ, на качеството и на 
финансовата достъпност на предоставяната правна помощ, както и на 
продължителността и прозрачността на съдебните производства, и да извърши 
оценка на всички пречки, които понастоящем възпрепятстват гражданите без 
финансови средства да получат ефективен достъп до правосъдие; призовава също 
така Комисията да разгледа възможността за възстановяване на правните разходи, 
тъй като този фактор също може да има възпиращ ефект по отношение на достъпа 
до правосъдие; посочва заключението на информационното табло на ЕС в 
областта на правосъдието за 2020 г., според което в някои държави членки 
правната помощ е станала по-малко достъпна с течение на годините; подчертава, 
че наличието на правна помощ и равнището на съдебните разноски могат да имат 
значително въздействие върху достъпа до правосъдие, както и да имат възпиращ 
ефект за хората, живеещи в бедност; 

17. отбелязва, че член 41 от Хартата на основните права на ЕС признава правото на 
добра администрация от страна на Европейския съюз; констатира, че с развитието 
на правомощията на Европейския съюз гражданите все по-често имат 
взаимоотношения с институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, без 
техните процесуални права да са защитени винаги по подходящ начин; отбелязва, 
че действащите правила и принципи относно добрата администрация са 
разпръснати сред множество различни източници: подчертава, че в един правов 
Съюз е необходимо да се гарантира, че процесуалните права и задължения винаги 
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се определят, развиват и спазват по подходящ начин; припомня своите резолюции 
от 15 януари 2013 г. и от 9 юни 2016 г. за открита, ефективна и независима 
администрация на Европейския съюз;  счита, че Съюзът следва да служи за 
пример и да приеме административен процесуален кодекс и във връзка с това още 
веднъж призовава Комисията да представи предложение за регламент относно 
административно-процесуалното право на Европейския съюз; 

18. приканва Комисията да разгледа как се използват процедурите за колективни 
действия в държавите членки и да спомогне за подобряването на ефективността и 
достъпността на техните правни системи, а именно по отношение на 
ефективността на процедурите и разходите;

19. осъжда всички случаи, в които със съдебни искове може да се злоупотребява в 
разрез с ценностите и правата, които всяка правна система следва да защитава; 
настоятелно призовава Комисията да вземе под внимание всички случаи, в които 
подаването на съдебни искове и свързаните с тях финансови разходи за ответника 
се използват в държавите членки за цели, които са в разрез с културата, 
основаваща се на принципите на правовата държава, например съществуването на 
свободни и плуралистични медии и независими академични среди, изследователи, 
профсъюзни дейци, защитници на правата на човека и организации на 
гражданското общество; освен това призовава Комисията да предприеме всички 
необходими действия и мерки в съответствие с правомощията, които са ѝ 
предоставени чрез Договорите, за да се прекратят подобни практики и да се 
гарантира подвеждането под отговорност на лицата, които позволяват 
използването на подобни практики; 

20. подчертава, че лицата, сигнализиращи за нередности, играят решаваща роля за 
защитата на принципите на правовата държава в Съюза и в държавите членки; 
призовава Комисията да следи отблизо транспонирането и прилагането на 
Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 
2019 г. относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на 
правото на Съюза1;

21. счита, че е необходимо да се предприемат действия за преодоляване на трайното 
неравенство между половете и да се насърчава многообразието, включително 
етническото и културното многообразие, в състава и структурата на съдебните 
системи на държавите членки, за да се повиши качеството, безпристрастността, 
ефективността и независимостта им; посочва заключението на информационното 
табло на ЕС в областта на правосъдието за 2020 г., според което жените все още 
представляват по-малко от петдесет процента от съдиите на равнище върховни 
съдилища в по-голямата част от държавите членки. 

1 ОВ L 305, 26.11.2019 г., стр. 17.
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