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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което 
ще приеме, следните предложения:

– като взе предвид доклада на Комисията от 24 януари 2017 г., озаглавен 
„Укрепване на правата на гражданите в Съюз на демократична промяна – Доклад 
за гражданството на ЕС, 2017 г.“ (COM(2017)0030),

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2017 г. относно Доклада 
относно гражданството на ЕС за 2017 г.: Укрепване на правата на гражданите в 
Съюз на демократична промяна1,

– като взе предвид Директива 2004/38/ЕО2 на Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на 
държавите членки,

– като взе предвид заключенията на Съвета от 9 юни 2011 г. относно 
приключването на процеса на оценка на степента на готовност на България и 
Румъния за прилагане на достиженията на правото от Шенген (съответно 
9166/3/11 и 9167/3/11),

– като взе предвид уведомлението за намерението на Обединеното кралство да се 
оттегли от Европейския съюз, представено на 29 март 2017 г. на Европейския 
съвет от британския министър-председател в съответствие с член 50, параграф 2 
от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид своята резолюция от 13 ноември 2018 г. относно минимални 
стандарти за малцинствата в ЕС3,

– като взе предвид своята резолюция от 7 февруари 2018 г. относно защитата и 
недискриминацията на малцинствата в държавите – членки на ЕС4,

А. като има предвид, че съгласно член 2 от ДЕС Европейският съюз се основава на 
ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, 
равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека;

Б. като има предвид, че в Хартата на основните права на ЕС се обединяват всички 
лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се 
ползват гражданите на ЕС; като има предвид, че целта на Хартата е да защитава 
европейските граждани от дискриминация на всякакво основание, като пол, раса, 
цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, 
език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към 

                                               
1 ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 11.
2 OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.
3 Приети текстове, P8_TA(2018)0447.
4 ОВ C 463, 21.12.2018 г., стр. 21.
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национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация; като има предвид, че в член 18 от Договора за
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) се забранява всяка 
дискриминация на основание гражданство;

В. като има предвид, че консолидирането на правата на гражданите и 
демократичните институции също води до борба с всички форми на 
дискриминация и неравенство между половете;

Г. като има предвид, че успешното упражняване на правата, произтичащи от 
гражданството, предполага, че държавите членки отстояват всички права и 
свободи, залегнали в Хартата на основните права;

Д. като има предвид, че гражданството на ЕС се получава чрез гражданство на 
държава членка и че допълва ясно националното гражданство в съответствие с 
член 9 от ДЕС; като има предвид, че гражданството на ЕС се добавя към 
националното гражданство, а не го замества; като има предвид, че държавите 
членки следва да използват своите прерогативи да предоставят гражданство в дух 
на справедливо сътрудничество, като спазват Договорите, които утвърждават 
правата и гаранциите на гражданството на ЕС, като по този начин предоставят 
правна сила на Хартата на основните права; като има предвид, че Северна 
Ирландия е специален случай, при който съгласно Съвместното споразумение 
между ЕС и Обединеното кралство от декември 2017 г. гражданите  следва да се 
ползват от, да имат достъп до и да упражняват правата си като граждани на ЕС 
там, където пребивават; като има предвид, че в член 20 от ДФЕС се предвижда, че 
всяко лице, което притежава гражданство на държава членка, е също така 
гражданин на Съюза и носи правата и задълженията, предвидени от Договорите и 
Хартата;

Е. като има предвид, че правото на равно третиране е един от основополагащите 
принципи на Европейския съюз и е основно право на всички хора; като има 
предвид, че при установяването на гражданството на Съюза в член 9 от ДЕС 
изрично се посочва, че Съюзът трябва да зачита принципа на равенство между 
неговите граждани, които се ползват с еднакво внимание от страна на неговите 
институции, органи, служби и агенции;

Ж. като има предвид, че приблизително 8% от гражданите на ЕС принадлежат към 
национално малцинство и приблизително 10% говорят регионален или 
малцинствен език; като има предвид, че ЕС все още не е разработил обща рамка 
на ЕС за гарантиране на техните права, която може да включва сравнителни 
показатели и санкции;

З. като има предвид, че съгласно доклада на Комисията за гражданството на ЕС за 
2017 г. от 2012 г. насам все повече хора съобщават, че са преживели някаква 
форма на дискриминация;

И. като има предвид, че свободата на движение е една от четирите основни свободи 
на ЕС, крайъгълен камък на европейската интеграция и едно от най-ценните права 
на гражданите на ЕС; като има предвид, че правото на свобода на движение и 
упражняването му е от голяма важност за гражданството на ЕС; като има предвид, 
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че гражданите на ЕС може все още да се сблъскват с редица съществуващи или 
нови пречки за упражняването на правата им на свобода на движение и на 
пребиваване, като прекомерни изисквания към документацията, тежки процедури 
за получаване на право на пребиваване, трудности при достъпа до здравни услуги 
или продължителни процедури за получаване на достъп до работа или признаване 
на професионалните квалификации; като има предвид, че някои европейски 
граждани са били обект на експулсиране или заповед за експулсиране в рамките 
на ЕС;

Й. като има предвид, че създаването на Шенгенското пространство и интегрирането 
на достиженията на правото от Шенген в рамката на ЕС значително повишава 
свободата на движение на територията на ЕС и е едно от най-големите 
постижения на процеса на европейската интеграция; като има предвид, че в 
своите заключения 9166/3/11 и 9167/3/11 от 9 юни 2011 г. Съветът потвърди 
успешното приключване на процеса на оценка и техническата готовност на 
България и Румъния да се присъединят към Шенгенското пространство;

К. като има предвид, че Европейският парламент е единствената пряко избрана 
институция на ЕС; като има предвид, че принципите на представителната 
демокрация, отчетността и прозрачността са основни стълбове на Европейския 
парламент;

Л. като има предвид, че европейските граждани се представляват пряко в 
Европейския парламент и имат демократично право да избират и да бъдат 
избирани в изборите за Европейски парламент, независимо от специалните 
режими за някои държави членки, както е предвидено в Договорите; като има 
предвид, че тези права следва да бъдат зачитани дори в случаите на граждани, 
пребиваващи на територията на друга държава членка; като има предвид, че в 
съответствие с член 22 от ДФЕС и с член 10 от ДЕС гражданите на ЕС следва да 
имат право да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент;

М. като има предвид, че свободата на движение е един от най-важните принципи на 
Европейския съюз; като има предвид, че европейските граждани, които са 
упражнили правото си на свобода на движение, могат да бъдат лишени от 
избирателни права или да се сблъскат с пречки при гласуването на европейски и 
местни избори в приемащите държави членки, когато това право не се улеснява и 
насърчава по подходящ начин;

Н. като има предвид, че Северна Ирландия би била най-силно засегната от Брексит; 
като има предвид, че въвеждането на „твърда граница“ с Република Ирландия е 
повод за особена загриженост, защото засяга правото на свобода на движение и 
правата, свързани с гражданството на ЕС;

О. като има предвид, че въвеждането на европейското гражданство е постижение на 
европейския проект, който предстои да разгърне пълния си потенциал; 
подчертава, че това е единствена по рода си конструкция, невиждана никъде 
другаде по света;

1. подчертава, че ЕС има задължение да защитава малцинствата и да гарантира 
техните права в същата степен, както за мнозинството; отбелязва, че член 2 от 
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ДЕС очертава защитата на малцинствата като една от основните ценности на ЕС; 
освен това отбелязва, че член 21 (относно недискриминацията)  и член 22 
(относно културното, религиозното и езиковото многообразие) от Хартата на 
основните права придобиха правнообвързваща форма в ДФЕС; отбелязва, че 
всички съществуващи права, предоставени съгласно Хартата и Европейската 
конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), наред с надзора и защитата, 
предоставени от Съда на Европейския съюз, са от основно значение за гражданите 
в Северна Ирландия за изпълнението на Споразумението от Разпети петък;

2. подчертава, че автохтонните общности на национални, етнически или езикови 
малцинства имат специален принос за европейското многообразие и европейската 
култура; припомня, че запазването и насърчаването на културното и езиковото 
многообразие в рамките на държавите членки и между тях представлява основна 
ценност и същевременно основна задача на Европейския съюз;

3. посочва, че европейските граждани не са достатъчно добре запознати със своите 
права, произтичащи от гражданството на Съюза, включително правото да 
гласуват на европейски и местни избори или да получават консулска закрила от 
посолствата на други държави членки; призовава Комисията и държавите членки 
да насърчават участието на гражданите в демократичния живот чрез пълното им 
информиране относно техните права на гласуване и премахването на пречките за 
тяхното участие, както и да разгледат въпросите, свързани с достъпността, 
участието, недискриминацията и равенството, така че всички граждани на ЕС, 
включително хората с увреждания, да могат да упражняват основните си права по 
същия начин като останалите граждани;

4. отбелязва, че има държави членки, които не предоставят право на глас в изборите 
за Европейски парламент на своите граждани, които са европейски граждани –
практика, която ограничава многообразието на мнения в Парламента и намалява 
отчетността на европейските институции пред европейските граждани; счита, че 
държавите членки следва да гарантират, че техните граждани получават защитата 
на всички икономически, социални, политически, екологични и демократични 
права, свързани с гражданството на ЕС; посочва, че съществуват различни 
практики в държавите членки по отношение на прилагането на правото, заложено 
в член 20, параграф 2 от ДФЕС; насърчава държавите членки да разширят обхвата 
на възможността за гласуване във възможно най-голяма степен;

5. призовава Комисията да наблюдава редовно прилагането на Директива 
2004/38/ЕО в държавите членки и да предприеме подходящи мерки за премахване 
на потенциалните пречки за свободата на движение, като по този начин се даде 
възможност на всички граждани на ЕС да се ползват с пълна свобода на 
движение, без да се сблъскват с пречката на граничните проверки;

6. призовава Съвета и Европейския съвет да осигурят възможност на всички 
държави, които изпълняват необходимите технически критерии, да станат членки 
на Шенгенското пространство, така че всички граждани на ЕС да могат да се 
ползват от свободата на движение, без да бъдат затруднявани от гранични 
проверки;

7. отбелязва, че понастоящем почти 7 милиона граждани на ЕС живеят в държави 
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извън ЕС и че се очаква този брой да нарасне до поне 10 милиона до 2020 г.; 
подчертава необходимостта от това държавите членки да подкрепят широкото 
демократично участие в предстоящите европейски избори през 2019 г.; призовава 
за пълно и ефективно прилагане на Директива (ЕС) 2015/637, за да се осигури 
консулска закрила на гражданите на ЕС в трети държави, в които техните 
държави членки нямат представителство;

8. изразява загриженост във връзка с практиките, приети от някои държави членки, 
като например „златни визи“, с които се предоставя гражданство на граждани на 
трети държави единствено в замяна на инвестиции въз основа на минимални 
критерии; подчертава, че гражданството на ЕС не следва да се свежда до стока; 
призовава държавите членки да преустановят продажбата на разрешения за 
пребиваване и на гражданство посредством „златни визи“ и инвеститорски 
програми, като се има предвид високият риск от корупция, злоупотреба и 
неправомерно използване на Шенгенското пространство за престъпни цели; 
призовава Комисията да разгледа внимателно в контекста на своето предложение 
„националните схеми за предоставяне на гражданство на ЕС на инвеститорите“ и 
да подчертае процедурите, които държавите членки са длъжни да следват при 
упражняване на правомощията си за предоставяне на гражданство по начин, 
който е в пълно съответствие с правото на ЕС;

9. настоятелно призовава държавите членки да вземат предвид особеното положение 
на децата на граждани на ЕС, които упражняват правата си съгласно Договора, 
когато тези деца могат да срещнат затруднения при спазването на критериите за 
гражданство съгласно националните правила, особено когато дадено изискване за 
гражданство може да включва демонстриране на тясна връзка със съответната 
държава;

10. отбелязва със загриженост, че правото на семеен живот на много граждани на ЕС, 
сключили брак с граждани на държави извън ЕС или намиращи се в трайна връзка 
с тях, може да бъде застрашено поради националното законодателство или 
лошото му прилагане, както и способността им да упражняват правата си, 
предвидени в Договорите, когато пътуват в рамките на ЕС;

11. настоятелно призовава държавите членки да бъдат пропорционални при всяко 
решение по отношение на извеждането на граждани на други държави – членки на 
ЕС, от своята територия и припомня, че тези решения трябва да се отнасят до 
съответното лице, да следват надлежно разглеждане на обстоятелствата и да 
зачитат основните права;

12. призовава Агенцията за основните права да започне да разглежда в своята работна 
програма дискриминацията на регионални или малцинствени езици на местно, 
регионално и национално равнище;

13. счита, че за да се придаде съдържание на позоваванията на малцинствата и 
равенството между всички граждани на ЕС, направени съответно в членове 2 и 9 
от ДЕС, и за да се реализира по-успешно потенциалът на гражданството на ЕС, 
ЕС следва да предприеме стъпки, за да гарантира защитата на ценностите, на 
които се основава ЕС, както и на правата на малцинствата; отново изтъква 
необходимостта от всеобхватна система на ЕС за защита на автохтонните 
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национални, етнически и езикови малцинства чрез включване на съществуващите 
инструменти на международното право и спазване на доказани най-добри 
практики в ЕС; счита, че тази рамка следва да има свои собствени високи 
стандарти и да бъде придружена от стабилен механизъм за мониторинг;

14. остро осъжда нарастващия брой прояви на расизъм, ксенофобия, дискриминация
и подбуждане към омраза, както и случаите на насилие от страна на неофашистки 
и неонацистки организации в редица държави – членки на ЕС;

15. подчертава, че защитата на правата и интересите на гражданите на ЕС-27, които 
живеят или са живели в Обединеното кралство, и на гражданите на Обединеното 
кралство, които живеят или са живели в ЕС-27, трябва да се разглежда като 
абсолютен приоритет в преговорите по споразумението за оттеглянето на 
Обединеното кралство; изразява изключителна загриженост във връзка с 
настоящото положение на преговорите относно излизането на Обединеното 
кралство от ЕС и относно катастрофалните последици, които евентуалното 
непостигане на споразумение би имало за живота на над пет милиона души; 
призовава правителствата на Обединеното кралство и на Ирландия да гарантират, 
че правата, предвидени в Договорите на ЕС и в съответните международни 
споразумения, на гражданите на ЕС, които живеят във Великобритания и Северна 
Ирландия, са защитени след Брексит;

16. призовава Комисията да действа строго и бързо, като изисква от държавите 
членки всички свързани данни и проверки, за да гарантира, че 
неприкосновеността и сигурността на Шенгенската система не е застрашена.
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