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Относно: Становище относно правното основание на предложението за директива 
на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, 
подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза (COM(2018)0218 – 
C8-0159/2018 – 2018/0106(COD))

Уважаеми господин Председател,

На 24 септември 2018 г., в съответствие с член 39, параграф 5 от Правилника за 
дейността, комисията по правни въпроси реши по собствена инициатива да представи 
становище относно целесъобразността на допълнителните правни основания, които се 
въвеждат въз основа на внесени в комисията изменения и които биха добавили 
разпоредби от Договора за функционирането на Европейския съюз към първоначалното 
правно основание на предложението за директива на Европейския парламент и на 
Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза 
(„предложението“). 

Комисията базира предложението си на няколко секторни правни основания. Правното 
основание се изразява по следния начин:

„като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 16, член 33, член 43, член 50, член 53, параграф 1, член 62, член 91, 
член 100, член 103, член 109, член 114, член 168, член 169, член 192, член 207 и член 325, 
параграф 4 от него, и Договора за създаване на Европейската общност за атомна 
енергия, и по-специално член 31 от него,“

Внесени бяха пет изменения, в които се предлага добавянето на член 19, параграф 2, 
член 77, параграф 2), член 78, член 79, член 83 параграф 1), член 153, член 154, член 
157 и член 352 от ДФЕС. Що се отнася до член 153, в две изменения се предлага да се 
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добави целият член, докато само в едно се предлага добавянето само на букви а), б) и д) 
от параграф 1 от посочения член, а в друго се предлага добавянето само на букви а) и б) 
от параграф 1 от член 153.

Предложените изменения на правното основание се съпровождат от съответни 
изменения на приложното поле на предложената директива. Поради това 
окончателната оценка на въпроса дали от съдържателна гледна точка към 
предложението трябва да се добавят допълнителни правни основания трябва да бъде 
извършена в зависимост от това дали ще бъдат приети измененията на приложното 
поле, както и в светлината на целта и съдържанието на приетото предложение. 
Настоящото становище относно правното основание се съсредоточава повече върху 
процедурната съвместимост на правните основания, чието добавяне се предлага, както 
и върху тяхната съвместимост с избраната мярка, в случая директива.

I – Контекст

В резолюцията си от 24 октомври 2017 г. относно законосъобразните мерки за защита 
на лицата, подаващи сигнали за нередности, действащи в обществен интерес, и в 
резолюцията си от 20 януари 2017 г. относно ролята на лицата, подаващи сигнали за 
нередности, за защитата на финансовите интереси на ЕС1, Парламентът призова 
Комисията да представи хоризонтално законодателно предложение, за да гарантира 
високо равнище на защита на лицата, подаващи сигнали за нередности в ЕС, както в 
публичния, така и в частния сектор и в националните и европейските институции.

Понастоящем правилата за лицата, подаващи сигнали за нарушения, съществуват в 
някои области на правото на Съюза, а именно в Правилника за длъжностните лица и в 
някои регламенти, свързани с изпирането на пари и финансовите пазари.

Настоящото предложение за директива следва секторния подход, тъй като в него се 
предвиждат правила за лицата, подаващи сигнали за нередности, които се прилагат по 
отношение на нарушения на правото на Съюза в областите, указани в приложното поле 
и в приложението, което съдържа списък на съответните законодателни актове на 
Съюза, посочени пряко или чрез позоваване.

II – Относими членове от Договорите

Член 19 от ДФЕС гласи следното:

Член 19

1. Без да се засягат другите разпоредби на Договорите и в рамките на правомощията, 
които те предоставят на Съюза, Съветът може с единодушие, в съответствие със 
специална законодателна процедура и след одобрение от Европейския парламент, да 
приема необходимите мерки за борба с дискриминацията, основана на пола, расата 
или етническия произход, религията или убежденията, наличието на физическо или 

1 2016/2224(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-
0402+0+DOC+XML+V0//BG и (2016/2055(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0004+0+DOC+XML+V0//BG.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//BG
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0402+0+DOC+XML+V0//BG
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умствено увреждане, възрастта или сексуалната ориентация.
2. Чрез дерогация от параграф 1, Европейският парламент и Съветът могат, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, да приемат основните 
принципи на мерките за стимулиране на Съюза, с изключение на хармонизиране на 
законовите и подзаконовите разпоредби на държавите-членки за подкрепа на 
действията на държавите-членки по осъществяването на целите, посочени в 
параграф 1.

Член 77 от ДФЕС гласи следното:

Член 77

1. Съюзът развива политика, която има за цел:
а) да се гарантира отсъствие на всякакъв контрол на лицата, без оглед на 
тяхното гражданство, при преминаване на вътрешните граници;
б) да се осигурят контролът на лицата и ефективното наблюдение при 
преминаването на външните граници;
в) постепенно да се въведе интегрирана система за управление на външните 
граници.

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки в областта на:

а) общата политика по отношение на визите и другите разрешения за 
краткосрочно пребиваване;

б) контрола, на който подлежат лицата, преминаващи външните граници;
в) условията, при които гражданите на трети страни могат да се движат 
свободно на територията на Съюза за кратък период от време;
г) всички необходими мерки за постепенното въвеждане на интегрирана 
система за управление на външните граници;
д) отсъствие на всякакъв контрол на лицата, без оглед на тяхното 
гражданство, при преминаване на вътрешните граници.

3. В случай че дадено действие на Съюза изглежда необходимо, за да се улесни 
упражняването на правото, посочено в член 20, параграф 2, буква а), и освен ако 
Договорите не предвиждат правомощия за тази цел, Съветът, като действа в 
съответствие със специална законодателна процедура, може да приема разпоредби 
относно паспортите, личните карти, разрешенията за пребиваване и всички други 
подобни документи. Съветът действа с единодушие след консултация с Европейския 
парламент.
4. Настоящият член не засяга компетентността на държавите-членки по отношение 
на географското определяне на техните граници в съответствие с международното 
право.

Член 78 от ДФЕС гласи следното:
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Член 78 

1. Съюзът развива обща политика в областта на убежището, субсидиарната закрила 
и временната закрила, чиято цел е да предостави подходящ статут на всеки 
гражданин на трета страна, който се нуждае от международна закрила, както и да 
гарантира зачитането на принципа на неотблъскване. Тази политика трябва да бъде 
съобразена с Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и с Протокола за статута на 
бежанците от 31 януари 1967 г., както и с другите съответни договори.
2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки за обща европейска 
система за убежище, която включва:

а) единен статут на бежанец за гражданите на трети страни, който да е 
валиден в целия Съюз;
б) единен статут на субсидиарна закрила за гражданите на трети страни, 
които, без да получават европейско убежище, се нуждаят от международна 
закрила;
в) обща система за временна закрила на разселени лица в случай на масов 
приток на бежанци;
г) общи процедури за предоставяне или отнемане на единен статут на 
бежанец или на субсидиарна закрила;
д) критерии и механизми за определяне на държавата членка, отговорна за 
разглеждането на молбите за убежище или субсидиарна закрила;
е) правила относно условията за приемане на лица, търсещи убежище или 
субсидиарна закрила;
ж) партньорство и сътрудничество с трети страни за управлението на 
потоците от лица, търсещи убежище или субсидиарна или временна закрила.

3. В случай че една или повече държави членки се намират в извънредна ситуация, 
характеризираща се с внезапен приток на граждани на трети страни, Съветът, по 
предложение на Комисията, може да приема временни мерки в полза на 
засегнатата(ите) държава(и) членка(и). Той действа след консултация с Европейския 
парламент.

Член 79 от ДФЕС гласи следното:

Член 79

1. Съюзът развива обща имиграционна политика, целяща да гарантира, на всички 
етапи, ефективно управление на миграционните потоци, справедливо третиране на 
гражданите на трети страни, пребиваващи законно в държавите членки, както и 
предотвратяване на незаконната имиграция и трафика на хора и засилена борба с 
тези явления.
2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в 
съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки в следните области:

а) условията за влизане и пребиваване, както и правилата за издаване от 
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държавите членки на визи и разрешения за дългосрочно пребиваване, 
включително с цел събиране на семейства;
б) определянето на правата на гражданите на трети страни, пребиваващи 
законно в дадена държава членка, включително условията за свобода на 
движение и пребиваване в другите държави членки;
в) нелегалната имиграция и незаконното пребиваване, включително 
експулсирането и репатрирането на незаконно пребиваващите лица;
г) борбата срещу трафика на хора, по-специално на жени и деца.

3. Съюзът може да сключва с трети страни споразумения за обратно приемане в 
страните по произход или страните, от които идват, на граждани на трети страни, 
които не отговарят или са престанали да отговарят на условията за влизане, 
присъствие или пребиваване на територията на една от държавите членки.
4. Европейският парламент или Съветът могат, в съответствие с обикновената 
законодателна процедура, да установят мерки за поощряване и подкрепа на 
действията на държавите-членки за насърчаване на интеграцията на граждани на 
трети страни, пребиваващи законно на тяхна територия, като се изключва всякакво 
хармонизиране на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки.
5. Настоящият член не засяга правото на държавите членки да определят 
капацитета за прием на граждани на трети страни, идващи от трети страни, на 
тяхната територия с цел да търсят работа като заети или самостоятелно заети 
лица.

Член 83 от ДФЕС гласи следното:

Член 83 

1. Европейският парламент и Съветът, чрез директиви, приети в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, могат да установят минимални правила 
относно определянето на престъпленията и на санкциите в областите на особено 
тежката престъпност с трансгранично измерение, произтичащи от естеството или 
последиците на тези деяния или от особена необходимост за общо противодействие.
Тези области на престъпност са следните: тероризъм, трафик на хора и сексуална 
експлоатация на жени и деца, незаконен трафик на наркотици, незаконен трафик на 
оръжия, изпиране на пари, корупция, фалшифициране на платежни средства, 
компютърна престъпност и организирана престъпност.
В зависимост от развитието на престъпността Съветът може да приеме решение 
за определяне на други области на престъпност, които отговарят на критериите, 
посочени в настоящия параграф. Той действа с единодушие след одобрение от 
Европейския парламент.
2. Когато сближаването на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите 
членки в областта на наказателното право е належащо, за да се осигури 
ефективното прилагане на политика на Съюза в област, в която са приети мерки за 
хармонизиране, чрез директиви могат да се установят минимални правила относно 
определянето на престъпленията и на санкции в съответната област. Тези 



PE629.554v01-00 6/13 AL\1167056BG.docx

BG

директиви се приемат съгласно обикновена или специална законодателна процедура, 
идентична на тази, използвана за приемането на въпросните мерки за хармонизиране, 
без да се засягат разпоредбите на член 76.
3. Когато член на Съвета счита, че проект за директива, посочена в параграф 1 или 2, 
би засегнал основни аспекти на наказателноправната система на неговата държава, 
той може да поиска този въпрос да бъде отнесен до Европейския съвет. В такъв 
случай обикновената законодателна процедура се спира. След разискване и при 
наличие на консенсус Европейският съвет, в срок от четири месеца от спирането, 
отнася проекта обратно до Съвета, с което се прекратява спирането на 
обикновената законодателна процедура.
В същия срок, при наличие на разногласие и ако най-малко девет държави членки 
желаят да установят засилено сътрудничество въз основа на въпросния проект за 
директива, те информират за това Европейския парламент, Съвета и Комисията. В 
такъв случай разрешението да се пристъпи към засилено сътрудничество, посочено в 
член 20, параграф 2 от Договора за Европейския съюз и член 329, параграф 1 от 
настоящия договор, се счита за предоставено и се прилагат разпоредбите за засилено 
сътрудничество.

Член 153 от ДФЕС гласи следното:

Член 153 

1. С оглед постигането на целите на член 151 Съюзът подкрепя и допълва дейностите 
на държавите членки в следните области:
а) подобряване в частност на работната среда с цел закрилата на здравето и 
безопасността на работниците;
б) условията на труд;
в) социална сигурност и социална закрила на работниците;
г) закрила на работниците при прекратяване на трудовия договор;
д) информиране и консултиране на работниците;
е) представителство и колективна защита на интересите на работниците и 
работодателите, включително съвместно вземане на решения при спазване на 
параграф 5;
ж) условия за заетост на граждани на трети страни, законно пребиваващи на 
територията на Съюза;
з) интегриране на лицата, изключени от пазара на труда, без да се накърнява член 
166;
и) равенство между мъже и жени по отношение на възможностите на пазара на 
труда и третирането при работа;
й) борба срещу социалната изолация;
к) модернизация на системите за социална закрила, без да се засяга буква в).
2. За целта Европейският парламент и Съветът:
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а) могат да предприемат мерки, насочени към насърчаване на сътрудничеството 
между държавите-членки чрез инициативи, имащи за цел да подобрят познанието, да 
развият обмена на информация и на най-добри практики, да поощряват новаторски 
подходи и да оценяват опита, без хармонизиране на законовите и подзаконовите 
разпоредби на държавите членки;
б) могат да приемат в областите, изброени в параграф 1, букви а) – и), посредством 
директиви, минимални изисквания, които следва да бъдат приложени постепенно, 
като се имат предвид условията и техническите правила във всяка държава членка. 
Тези директиви избягват налагането на административни, финансови и правни 
ограничения по начин, който би попречил на създаването и развитието на малки и 
средни предприятия.
Европейският парламент и Съветът действат в съответствие с обикновената 
законодателна процедура след консултация с Икономическия и социален комитет и 
Комитета на регионите.
В областите, посочени в параграф 1, букви в), г), е) и ж), Съветът действа в 
съответствие със специална законодателна процедура, с единодушие, след 
консултация с Европейския парламент и посочените комитети.
Съветът с единодушие, по предложение на Комисията, след като се консултира с 
Европейския парламент, може да вземе решение, обикновената законодателна 
процедура да бъде приложена към параграф 1, букви г), е) и ж).
3. Държава членка може да възложи на социалните партньори по тяхно съвместно 
искане прилагането на директивите, приети в съответствие с параграф 2 или, при 
необходимост, изпълнението на решение на Съвета, прието съгласно член 155.
В този случай тя е длъжна да осигури не по-късно от датата, до която директивата 
или решението трябва да бъдат транспонирани или изпълнени, социалните партньори 
да са въвели необходимите мерки по споразумението, като от заинтересованата 
държава членка се изисква да предприеме необходимите мерки, които да й позволят 
по всяко време да бъде в състояние да гарантира резултатите, изисквани от тази 
директива или това решение.
4. Разпоредбите, приети в съответствие с настоящия член:
– не засягат правото на държавите членки да определят основните принципи на 
техните системи за социална сигурност и не могат да оказват съществено влияние 
върху финансовото равновесие на тези системи;
– не са пречка за държавите членки, които желаят да запазят или въведат по-строги 
предпазни мерки, съвместими с Договорите.
5. Разпоредбите на настоящия член не се прилагат спрямо заплащането, правото на 
сдружаване или правото да се налага локаут.

Член 154 от ДФЕС гласи следното:

Член 154

1. Комисията има за задача да развива консултациите между социалните партньори 
на равнището на Съюза и приема всякакви необходими мерки, за да улесни техния 
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диалог, като оказва балансирана подкрепа на страните.
2. За тази цел, преди да внесе предложения в областта на социалната политика, 
Комисията се консултира със социалните партньори относно възможната насока на 
дадено действие на Съюза.
3. Ако след тази консултация Комисията счита, че е препоръчително действие от 
страна на Съюза, тя се консултира със социалните партньори относно 
съдържанието на предвижданото предложение. Социалните партньори представят 
на Комисията становище или, а когато това е необходимо, препоръка.
4. По време на консултациите по параграфи 2 и 3 социалните партньори могат да 
информират Комисията за тяхното желание да започнат процедурата, предвидена в 
член 155. Продължителността на този процес не може да превишава девет месеца, 
освен ако заинтересованите социални партньори и Комисията не решат съвместно 
този срок да бъде продължен.

Член 157 от ДФЕС гласи следното:

Член 157

1. Всяка държава членка осигурява прилагането на принципа за равно заплащане на 
мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност.
2. За целите на настоящия член под „заплащане“ се разбира обичайната основна или 
минимална заплата или надница, както и всяка друга придобивка в пари или в натура, 
изплатена пряко или непряко от работодателя на работника за неговия труд.
Равното заплащане без дискриминация, основаваща се на пола, означава:

а) че заплащането за един и същи труд, положен при сделна система за 
заплащане, се изчислява на база една и съща мерна единица;
б) че заплащането за труд, положен при повременна система за заплащане, е 

едно и също за една и съща работа.
3. Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с 
обикновената законодателна процедура, след консултация с Икономическия и 
социален комитет, приема мерки, които осигуряват прилагането на принципа за 
равни възможности и равно третиране на мъжете и жените в областта на 
заетостта и труда, включително и на принципа за равно заплащане за равен труд или 
труд с равна стойност.
4. За да се осигури на практика пълна равнопоставеност между мъжете и жените в 
професионалния живот, принципът за равно третиране не е пречка всяка държава-
членка да запази или да приеме мерки, предвиждащи специфични придобивки за 
улеснение на упражняването на професионална дейност от недостатъчно 
представения пол или да предотврати или да компенсира неизгоди в професионалната 
кариера.

Член 352 от ДФЕС гласи следното:

Член 352 
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1. Ако действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на определените от 
Договорите политики с оглед постигането на посочена в Договорите цел, без 
последните да предвиждат необходимите за това правомощия, Съветът, като 
действа с единодушие по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския 
парламент, приема необходимите разпоредби. Когато тези разпоредби се приемат от 
Съвета в съответствие със специална законодателна процедура, той действа също с 
единодушие, по предложение на Комисията и след одобрение от Европейския 
парламент.
2. Комисията, в рамките на процедурата за контрол на принципа на субсидиарност, 
посочена в член 5, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, насочва вниманието 
на националните парламенти към предложенията, основаващи се на настоящия член.
3. Мерките, основаващи се на настоящия член, не могат да включват хармонизиране 
на законовите и подзаконовите разпоредби на държавите членки в случаите, когато 
Договорите изключват такова хармонизиране.
4. Настоящият член не може да служи като основа за постигане на цел, отнасяща се 
до общата външна политика и политика на сигурност, и всеки акт, приет в 
съответствие с настоящия член спазва ограниченията, определени в член 40, втора 
алинея от Договора за Европейския съюз.

III — Общ принцип за избор на правно основание

Съгласно установената практика на Съда на ЕС „изборът на правното основание на 
общностен акт трябва да се основава на обективни критерии, които да могат да бъдат 
предмет на съдебен контрол, сред които са по-специално целта и съдържанието на 
акта“1. Следователно изборът на неправилно правно основание може да представлява 
основание за отмяна на въпросния акт.

Поради това в този случай следва да бъде установено дали предложеният акт:

1. има повече от една цел или се състои от няколко части, едната от които може да 
бъде определена като основна или преобладаваща цел или част, докато другата е 
само акцесорна; или 

2. преследва едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно 
свързани съставни части, без някоя от тях да е второстепенна по отношение на 
другата или да е опосредена от нея.

Съгласно установената практика на Съда в първия случай актът трябва да се основава 
на едно единствено правно основание, а именно изискваното от основната или 
преобладаващата цел или част, а във втория случай актът ще се основава на 
съответните различни правни основания.2

Освен това съгласно установената практика на Съда е възможна комбинацията от 

1 Решение от 1987 г. по дело Комисия/Съвет („Общи тарифни преференции“) (C-45/86, Recueil, стр. 1439, 
точка 5); Решение от 2007 г. по дело Комисия/Съвет (C-440/05, Сборник, стр. I-9097); Решение от 2009 г. 
по дело Комисия/Парламент и Съвет (C-411/06, Сборник, стр. I-7585).
2 Вж. решение по дело C–411/06, цитирано по-горе, т. 46 – 47.
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няколко правни основания, ако те са неразривно свързани, без едното от тях да е 
второстепенно и косвено обвързано с другите, но само ако те не водят до несъвместими 
процедури за вземане на решения.1 Правните основания, които се предлага да бъдат 
добавени, трябва да бъдат оценени в тази светлина, т.е. въз основа на това дали 
предвиждат обикновената законодателна процедура или по друг начин са съвместими с 
правното основание, предложено от Комисията.

IV – Цел и съдържание на предложението

Тъй като Комисията е изготвила правното основание на своето предложение, всяка от 
споменатите разпоредби съответства на съответните части на приложното поле и на 
приложението към предложението. Доколкото към приложното поле и следователно 
към приложението се добавят някои други области, би било целесъобразно правното 
основание да се приведе в съответствие, като към правното основание на директивата 
се добавят и съответните членове от Договора за функционирането на Европейския 
съюз. 

V – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание

Член 19, параграф 2 от ДФЕС гласи, че законодателните органи на ЕС, като действат 
в съответствие с обикновената законодателна процедура, „могат да приемат 
основните принципи на мерките за стимулиране на Съюза“, за да подкрепят 
действията, предприети от държавите членки в областта на борбата срещу 
дискриминацията.

Тези мерки обаче не може да съдържат „хармонизиране на законовите и 
подзаконовите разпоредби на държавите членки“. В това отношение следва да се 
посочи, че член 19 от предложението предвижда минимална хармонизация: 
„Държавите членки могат да въведат или да запазят разпоредби, които са по-
благоприятни за правата на сигнализиращите лица от предвидените в настоящата 
директива“. Поради това добавянето на член 19, параграф 2 от ДФЕС като правно 
основание не е препоръчително. 

Съгласно член 77, параграф 2 от ДФЕС законодателните органи на ЕС могат да 
приемат в съответствие с обикновената законодателна процедура, „мерки“ в областта 
на граничните проверки, които се отнасят до следното: визите и разрешенията за 
краткосрочно пребиваване; контрола по външните граници; свободата на гражданите 
на трети държави да пътуват; интегрирана система за управление на външните граници; 
отсъствие на контрол на вътрешните граници.

Това ново правно основание изглежда съвместимо с предложението от процедурна 
гледна точка.

Параграф 1 от член 78 от ДФЕС представлява общо позоваване на общата политика в 
областта на убежището. Параграф 3 се отнася до приемането на временни мерки в 
извънредни ситуации и предвижда единствено консултация с Европейския парламент.

1 Решения от 6 ноември 2008 г., Парламент/Съвет, Дело C-155/07, EU:C:2008:605, точка 37; и от 3 
септември 2009 г., Парламент/Съвет, C-166/07, EU:C:2009:499, точки 68 и 69.
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Параграф 2 от посочения член позволява приемането в съответствие с обикновената 
законодателна процедура на „мерки“ за обща европейска система за убежище в 
определени области като единен статут на бежанец и на субсидиарна закрила, временна 
закрила на разселени лица, общи процедури за международна закрила, правила относно 
условията за приемане и партньорство и сътрудничество с трети държави.

Поради това не е необходимо член 78, параграф 1 от ДФЕС да се добавя като правно 
основание, а член 78, параграф 3 от ДФЕС не е подходящо правно основание за 
предложението. Добавянето на член 78, параграф 2 от ДФЕС изглежда съвместимо с 
предложението от процедурна гледна точка.

Член 79 от ДФЕС се отнася до общата имиграционна политика. Важно е да се 
отбележи, че параграфи 1 и 5 не са правни основания. Параграф 3 предвижда 
сключването на споразумения за обратно приемане, така че той не може да бъде правно 
основание за предложението за директива. Параграф 4 се отнася до интеграцията на 
граждани на трети държави, но изключва хармонизирането на законовите и 
подзаконовите разпоредби на държавите членки.

Параграф 2 дава възможност за приемане в съответствие с обикновената законодателна 
процедура на „мерки“, като например условията за влизане и пребиваване, правата на 
гражданите на трети държави, пребиваващи законно, нелегалната имиграция и 
незаконното пребиваване и борбата срещу трафика на хора.

Следователно от процедурна гледна точка само включването на член 79, параграф 2 от 
ДФЕС изглежда възможно.

Докато член 83, параграф 1 от ДФЕС предвижда обикновената законодателна 
процедура, параграф 3 от същия член съдържа разпоредба за задействане на 
„аварийната спирачка“, съгласно която една държава членка може да отнесе въпроса до 
Европейския съвет. В такъв случай обикновената законодателна процедура се спира. 

Ето защо комбинирането на тази разпоредба с други правни основания на 
предложението не е възможно.

Следва да се отбележи, че всички мерки, които се основават на членове 77, 78, 79 и 83 
от ДФЕС, ще се прилагат само за Ирландия и Обединеното кралство, ако тези държави 
членки изберат да вземат участие съгласно Протокол № 21, и че в съответствие с 
Протокол № 22 такава мярка няма да се прилага към Дания. Добавянето на тези 
членове към правното основание няма да има отражение върху законодателната 
процедура в Парламента, но може да доведе до евентуално разделяне на предложението 
за целите на процедурата в Съвета, тъй като броят на държавите членки, спрямо които 
се прилагат различни части от директивата, би бил различен. 

Член 153 от ДФЕС беше добавен с изменения 66, 67, 68 и 69. Изменения 67 и 69 
добавят само части от този член, а именно букви а), б) и д). Този член изброява 
специфични области на социалната политика, в които дейността на ЕС може да 
„подкрепя и допълва дейностите на държавите членки“.
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Процедурата за някои категории от този списък не е съвместима с предложението, тъй 
като изисква единодушие. Останалите области, обхванати от изменения, при които се 
прилага обикновената законодателна процедура без изискването за единодушие, са 
член 153, параграф 1 от ДФЕС, букви а), б) и д).

Член 154 от ДФЕС не е правно основание за акт на Европейския парламент. Той 
съдържа процедурни правила, които са изрично приложими за Комисията. 
Следователно добавянето му не следва да се разглежда. 

Що се отнася до член 157 от ДФЕС относно принципа за равно заплащане, в параграф 
3 се предвижда приемането в съответствие с обикновената законодателна процедура на 
„мерки“, които „осигуряват прилагането на принципа за равни възможности и равно 
третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и труда, включително и 
на принципа за равно заплащане за равен труд или труд с равна стойност“.

Следователно член 157, параграф 3 от ДФЕС изглежда е съвместим с предложението оп 
процедурна гледна точка. 

Накрая, член 352 от ДФЕС дава възможност на Европейския съюз и по-конкретно на 
Съвета, да действа, ако „действие на Съюза изглежда необходимо в рамките на 
определените от Договорите политики с оглед постигането на посочена в Договорите 
цел“, когато последните не предвиждат необходимите за това правомощия. 

В предложението са обединени няколко секторни правни основания, така че изглежда, 
че се създава хоризонтален инструмент, но в действителност става въпрос за пакет от 
секторни мерки. Член 352 от ДФЕС може да се използва само в случаите, когато в 
Договорите не са предвидени необходимите правомощия. Тъй като вече в правото на 
Съюза съществуват редица мерки, които предвиждат правила за лицата, подаващи 
сигнали за нередности, не може да се каже, че това е така в настоящия случай. 
Следователно прибягването до член 352 от ДФЕС по дефиниция е несъвместимо с 
подхода, избран в предложението на Комисията. 

Освен това изборът на член 352 от ДФЕС е несъвместим от процедурна гледна точка с 
другите правни основания, тъй като за него се изисква единодушие в Съвета и 
одобрение от Парламента. Ето защо член 352 от ДФЕС не е подходящо правно 
основание за предложението.

VI – Заключение и препоръка

Следните разпоредби на ДФЕС предвиждат обикновената законодателна процедура по 
начин, който е съвместим със съществуващото правно основание, предложено от 
Комисията: член 77, параграф 2, член 78, параграф 2, член 79, параграф 2, член 153, 
параграф 1, букви a), б) и д), и член 157, параграф 3 от ДФЕС.

Що се отнася до членове 77, 78 и 79, следва да се отбележи, че макар и добавянето на 
тези членове да не би било несъвместимо с процедурата в Парламента, тяхното 
включване в правното основание може да доведе до евентуално разделяне на 
предложението за целите на процедурата в Съвета. 
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Член 83, параграф 1 и член 352 от ДФЕС не са съвместими с приложимата обикновена 
законодателна процедура и те не трябва да се добавят като нови правни основания. 
Освен това член 352, който може да се използва само в случаите, в които в Договорите 
не са предвидени необходимите правомощия, по дефиниция не е съвместим с подхода, 
избран в предложението на Комисията. 

Що се отнася до член 154 от ДФЕС, той се позовава на правилата, приложими за 
Комисията, и не предвижда правно основание за акт на Европейския парламент и на 
Съвета. По тази причина той не може да бъде добавен към правното основание. 

Накрая, добавянето на член 19, параграф 2 от ДФЕС не е препоръчително, тъй като 
съгласно тази разпоредба хармонизиране не се допуска.

Окончателният избор на правни основания, определени като възможни допълнения към 
правното основание, предложено от Комисията, следва обаче да зависи от приемането 
на съответни изменения, въвеждащи конкретни области на политиката в приложното 
поле на предложената директива. 

На своето заседание от 22 октомври 2018 г. комисията по правни въпроси реши 
съответно единодушно1, с 18 гласа „за“, да препоръча на водещата комисия да се 
съобрази с горепосочените заключения при оценката на измененията, свързани с 
приложното поле на Директивата.

С уважение,

Павел Свобода

1 На окончателното гласуване присъстваха: Павел Свобода (председател), Мади Делво (заместник-
председател), Аксел Фос (докладчик по становище), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин 
Бутоне, Жофроа Дидие, Паскал Дюран, Ангел Джамбазки, Хейди Хаутала, Мери Хънибол, Силвия-Ивон 
Кауфман, Жил Льобретон, Евелин Регнер, Тимо Вьолкен, Франсис Замит Димек, Тадеуш Звефка, Оле 
Лудвигсон (за Енрико Газбара, в съответствие с член 200, параграф 2).


