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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно създаване на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права
(2020/2072(INL))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

– като взе предвид по-специално член 2, член 3, параграф 1, член 3, параграф 3, втора 
алинея и членове 6, 7 и 11 от Договора за Европейския съюз, 

– като взе предвид членовете от Договора за функционирането на Европейския съюз 
относно спазването, насърчаването и защитата на демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права в Съюза, включително членове 70, 258, 259, 
260, 263 и 265 от него,

– като взе предвид член 4, параграф 3 и член 5 от Договора за Европейския съюз, 
член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Протокол № 1 
относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз и Протокол № 2 
относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, 
приложени към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, 

– като взе предвид критериите от Копенхаген и съвкупността от правила на Съюза, 
които дадена държава кандидатка трябва да изпълни, ако желае да се присъедини 
към Съюза (достиженията на правото на Европейския съюз),

– като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека,

– като взе предвид инструментите на ООН за защита на правата на човека и 
основните свободи, както и съдебната практика на органите на ООН по договорите,

– като взе предвид Европейската социална харта и по-специално член Д от нея,

– като взе предвид Европейската конвенция за защита на правата на човека и 
основните свободи, съдебната практика на Европейския съд по правата на човека, 
конвенциите, препоръките, резолюциите и докладите на Парламентарната 
асамблея, Комитета на министрите, комисаря за правата на човека и Венецианската 
комисия на Съвета на Европа,

– като взе предвид Меморандума за разбирателство между Съвета на Европа и 
Европейския съюз от 23 май 2007 г.,

– като взе предвид контролния списък на принципите на правовата държава, приет 
от Венецианската комисия на нейното 106-о пленарно заседание от 18 март 2016 г.,
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– като взе предвид набора от инструменти на Съвета на Европа за държавите членки 
„Зачитане на демокрацията, принципите на правовата държава и правата на човека 
в условията на санитарната криза, свързана с COVID-19“ от 7 април 2020 г.,

– като взе предвид годишния доклад за 2020 г. на партньорските организации за 
платформата на Съвета на Европа за насърчаване на защитата на журналистиката 
и безопасността на журналистите,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Укрепване на 
върховенството на закона в Съюза – план за действие“ (COM(2019)0343),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 29 януари 2020 г., съдържащо 
работната програма на Комисията за 2020 г. (COM (2020)0027) и коригираната 
работна програма на Комисията от 27 май 2020 г. (COM (2020)440),

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2016 г., съдържаща препоръки 
към Комисията относно създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, 
принципите на правовата държава и за основните права1,

– като взе предвид своята резолюция относно необходимостта от създаване на 
Инструмент за европейски ценности за подкрепа на организации на гражданското 
общество, които насърчават основните ценности в рамките на Европейския съюз 
на местно и национално равнище2,

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 17 април 2019 г. относно 
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 
на програма „Права и ценности“3,

– като взе предвид своята резолюция от 14 ноември 2018 г. относно необходимостта 
от всеобхватен механизъм на ЕС за защита на демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права4,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2019 г. относно състоянието на 
основните права в Европейския съюз през 2017 г.5,

– като взе предвид резолюцията си от 28 март 2019 г. относно положението по 
отношение на принципите на правовата държава и борбата срещу корупцията в ЕС, 
по-конкретно в Малта и Словакия6,

– като взе предвид своята резолюция от 18 декември 2019 г. относно публичната 
дискриминация и словото на омразата по отношение на ЛГБТИ лица, включително 
зони, забранени за ЛГБТИ лица7, 

1 ОВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 162.
2 ОВ C 390, 18.11.2019 г., стр. 117.
3 Приети текстове, P8_TA(2019)0407.
4 Приети текстове, P8_TA(2018)0456.
5 Приети текстове, P8_TA(2019)0032.
6 Приети текстове, P8_TA(2019)0328.
7 Приети текстове, P9_TA(2019)0101.
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– като взе предвид своята резолюция от 15 януари 2020 г. относно правата на човека 
и демокрацията по света и политиката на Европейския съюз в тази област – 
Годишен доклад за 2018 г.8,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно текущите 
изслушвания по член 7, параграф 1 от ДЕС относно Полша и Унгария9,

– като взе предвид своята резолюция от 17 април 2020 г. относно координирани 
действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19 и последиците от нея10,

– като взе предвид съвместните препоръки на организацията на гражданското 
общество „От печат към отпечатък“: защита на свободата на медиите и плурализма 
чрез европейския механизъм за върховенството на закона“ от април 2020 г.,

– като взе предвид доклада на Европейската мрежа на националните институции за 
правата на човека относно принципите на правовата държава в Европейския съюз 
от 11 май 2020 г., 

– като взе предвид становището на работната група на мрежата за правата на човека 
и демокрацията относно вътрешната политика на ЕС в областта на правата на 
човека до Европейската комисия от 4 май 2020 г. в рамките на консултациите със 
заинтересованите страни във връзка с доклада за принципите на правовата 
държава,

– като взе предвид своята оценка на европейската добавена стойност, придружаваща 
законодателния доклад по собствена инициатива относно механизъм на ЕС за 
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права от октомври 
2016 г., 

– като взе предвид предварителната оценка на Парламента относно европейската 
добавена стойност на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на правовата 
държава и основните права от април 2020 г.,

– като взе предвид членове 47 и 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по конституционни въпроси и на комисията 
по правни въпроси,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0000/2020), 

А. като има предвид, че Европейският съюз се основава на ценностите на зачитане на 
човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, принципите на 
правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително на 
правата на лицата, които принадлежат към малцинства, както е определено в член 
2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС); като има предвид, че тези ценности са 

8 Приети текстове, P9_TA(2020)0007.
9 Приети текстове, P9_TA(2020)0014.
10 Приети текстове, P9_TA(2020)0054
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общи за държавите членки и всички държави членки ги подкрепят доброволно;

Б. като има предвид, че през предходното десетилетие бяха извършени нагли атаки 
срещу ценностите на Съюза в няколко държави членки; като има предвид, че 
сравненията в международен план и резолюциите на Парламента показаха 
значително отстъпление от демокрацията в Унгария и в Полша в частност; като има 
предвид, че от 2016 г. насам Парламентът призовава за всеобхватно, превантивно 
и основано на факти наблюдение в тази област чрез механизъм на ЕС за 
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права; 

В. като има предвид, че нарушенията на ценностите, посочени в член 2 от ДЕС, 
отслабват единството на европейския проект, правата на всички граждани на Съюза 
и взаимното доверие между държавите членки;

Г. като има предвид, че Комисията се готви да публикува годишен доклад относно 
принципите на правовата държава, който да бъде последван от стратегия за 
прилагане на Хартата на основните права и план за действие за европейската 
демокрация;

Д. като има предвид, че след като бъде приет, регламентът относно защитата на 
бюджета на Съюза в случай на широко разпространено незачитане на принципите 
на правовата държава в държавите членки ще стане незаменим инструмент за 
гарантиране на принципите на правовата държава в рамките на Съюза;

Е. като има предвид, че всеки във всеки механизъм за наблюдение активно трябва да 
участват заинтересованите страни, които се занимават със защитата и 
насърчаването на демокрацията, принципите на правовата държава и основните 
права, включително гражданското общество, Съвета на Европа и органите на ООН, 
Агенцията на Европейския съюз за основните права, националните институции за 
правата на човека, националните парламенти и местните органи;

Ж. като има предвид, че Парламентът, Комисията и Съветът споделят политическата 
отговорност за отстояването на ценностите на Съюза в рамките на правомощията, 
предоставени им от Договорите; като има предвид, че едно междуинституционално 
споразумение въз основа на член 295 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) би осигурило необходимите условия за улесняване на 
сътрудничеството между трите институции в това отношение; като има предвид, че 
съгласно член 295 от ДФЕС всяка от трите институции може да предложи такова 
споразумение;

1. подчертава неотложната необходимост Съюзът да разработи стабилна и 
положителна програма за защита и укрепване на демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права за всички граждани на Съюза; настоява, че 
Съюзът трябва да остане пръв защитник на свободата и правосъдието в Европа и 
по света;

2. предупреждава, че Съюзът е изправен пред безпрецедентна и ескалираща криза на 
основополагащите го ценности, което застрашава дългосрочното му оцеляване 
като демократичен проект за мир; изразява дълбоката си загриженост, че в няколко 
държави членки се увеличават и укрепват авторитарните и нелибералните 
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тенденции, допълнително утежнени от пандемията от COVID-19 и икономическата 
рецесия, както и от корупцията и обсебването на държавата от частни интереси; 
подчертава опасностите от тази тенденция за сближаването на правния ред на 
Съюза, функционирането на неговия единен пазар, ефективността на неговите 
общи политики и доверието в него в международен план;

3. признава, че Съюзът продължава да бъде недостатъчно оборудван в структурно 
отношение за справяне с отказа от демокрацията и принципите на правовата 
държава в държавите членки; изразява съжаление във връзка с неспособността на 
Съвета да постигне значителен напредък в прилагането на ценностите на Съюза в 
текущите процедури по член 7 от ДЕС; отбелязва със загриженост 
непоследователния характер на набора от инструменти на Съюза в тази област;

4. приветства работата на Комисията по годишния доклад за принципите на правовата 
държава; отбелязва обаче, че не включва областите на демокрацията и основните 
права; отново заявява необходимостта от всеобхватен механизъм за наблюдение, 
заложен в правен акт, обвързващ Парламента, Съвета и Комисията в прозрачен и 
регулиран процес с ясно определени отговорности, така че защитата и 
насърчаването на ценностите на Съюза да станат постоянна и видима част от 
програмата на Съюза;

5. предлага създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права („механизъм“) въз основа на предложението 
на Парламента от 2016 г. и доклада на Комисията за принципите на правовата 
държава от 2020 г., който да се урежда от междуинституционално споразумение 
между Парламента, Съвета и Комисията, състоящо се от годишен цикъл на 
наблюдение на ценностите на Съюза, обхващащо всички аспекти на член 2 от ДЕС, 
и да се прилага по еднакъв, обективен и справедлив начин за всички държави 
членки;

6. подчертава, че годишният цикъл на наблюдение трябва да съдържа специфични за 
всяка държава препоръки, със срокове и цели за изпълнение, които да бъдат 
последвани от последващи годишни или спешни доклади; подчертава, че 
пропуските в прилагането на препоръките трябва да бъдат свързани с конкретни 
принудителни мерки на Съюза;

7. посочва, че механизмът следва да консолидира и да отменя съществуващи 
инструменти, по-специално годишния доклад относно принципите на правовата 
държава, рамката на Комисията за принципите на правовата държава, диалога на 
Съвета за принципите на правовата държава и механизма за сътрудничество и 
проверка (МСП), като същевременно се увеличава взаимното допълване и 
съгласуваността с другите налични инструменти, включително процедурите за 
нарушение съгласно член 7 от ДЕС, бюджетните изисквания, които са в сила, и 
европейския семестър; счита, че годишният цикъл за наблюдение може да изпълни 
целите на МСП за България и Румъния, като по този начин допринесе за равно 
третиране на всички държави членки; счита, че трите институции следва да 
използват констатациите от годишния цикъл за наблюдение в своите оценки за 
целите на задействане на член 7 от ДЕС и Регламент (ЕС) 2020/хххх на 
Европейския парламент и на Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в 
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случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата 
държава в държавите членки11;

8. припомня незаменимата роля на гражданското общество, националните 
институции за правата на човека и други заинтересовани страни на всички етапи на 
годишния цикъл на наблюдение – от предоставянето на принос до улесняването на 
изпълнението; посочва, че акредитационният статут на националните институции 
за защита на правата на човека и пространството за гражданското общество могат 
да служат като показатели за целите на оценката; счита, че националните 
парламенти трябва да провеждат публични дебати и да приемат позиции относно 
резултатите от цикъла на наблюдение;

9. потвърждава ролята на Парламента при наблюдението на спазването на ценностите 
на Съюза съгласно член 7 от ДЕС; отново призовава Парламента да присъства на 
изслушванията по член 7, когато Парламентът инициира процедурата; счита, че 
механизмът, подкрепен от междуинституционално споразумение, ще осигури 
необходимата рамка за по-добра координация;

10. изразява мнението, че в дългосрочен план укрепването на способността на Съюза 
да утвърждава и защитава своята конституционна основа ще изисква промяна на 
Договора; очаква с интерес коментарите и заключенията на конференцията относно 
бъдещето на Европа в това отношение;

11. силно вярва, че преодоляването на кризата на ценностите на Съюза, включително 
чрез предложения механизъм, е предпоставка за възстановяване на взаимното 
доверие между държавите членки, като по този начин се дава възможност на Съюза 
като цяло да поддържа и доразвива всички общи политики;

12. приканва Комисията и Съвета незабавно да започнат преговори с Парламента 
относно това междуинституционално споразумение в съответствие с член 295 от 
ДФЕС; счита, че предложението, изложено в приложението, представлява 
подходяща основа за такива преговори;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция и придружаващото 
я предложение на Комисията и на Съвета.

11[вместо xxxx впишете окончателния номер на 2018/136 (COD) в текста и правилно позоваване на ОВ в 
бележка под линия] , ОВ C..., ..., стр....
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:

Предложение за междуинституционално споразумение за укрепване на ценностите на 
Съюза

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И 
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 295 от него,

като имат предвид, че:

(1) Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) Съюзът се основава на 
ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, 
равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, 
включително правата на лицата, които принадлежат към малцинства („ценностите 
на Съюза“).

(2) Съгласно член 49 от ДЕС зачитането на ценностите на Съюза и ангажиментът за 
утвърждаването им е основно условие за членство в Съюза. В съответствие с член 7 
от ДЕС наличието на тежко и продължаващо нарушение на ценностите на Съюза 
от страна на държава членка може да доведе до временно лишаване от право на 
глас на представителя на правителството на тази държава членка в Съвета. 
Зачитането на ценностите на Съюза е в основата на високото равнище на доверие 
и взаимно доверие между държавите членки.

(3) Европейският парламент, Съветът и Комисията (трите институции) потвърждават 
първостепенното значение на зачитането на ценностите на Съюза. Зачитането на 
ценностите на Съюза е необходимо за доброто функциониране на Съюза и за 
постигането на неговите цели, определени в член 3 от ДЕС. Трите институции са 
поели ангажимент за взаимно лоялно сътрудничество с цел насърчаване и 
гарантиране на зачитането на ценностите на Съюза.

(4) В трите институции се отчита необходимостта от рационализиране и укрепване на 
ефективността на съществуващите инструменти, предназначени за насърчаване на 
спазването на ценностите на Съюза. Поради това следва да се създаде всеобхватен 
междуинституционален механизъм с цел подобряване на координацията между 
трите институции и консолидиране на предприетите преди това инициативи. В 
съответствие със заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от 6 и 
7 юни 2013 г., този механизъм следва да функционира по „прозрачен начин въз 
основа на доказателства, които са обективно събрани, сравнени и анализирани, 
както и въз основа на равнопоставено третиране между всички държави членки“.

(5) Трите институции изразяват съгласие, че е необходим годишен цикъл на 
наблюдение на ценностите на Съюза, за да се засилят насърчаването и зачитането 
на ценностите на Съюза. Годишният цикъл на наблюдение следва да бъде 
всеобхватен, обективен, безпристрастен, основан на доказателства и да се прилага 
еднакво и справедливо за всички държави членки. Основната цел на годишния 
цикъл на наблюдение следва да бъде предотвратяването на нарушенията и 
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неспазването на ценностите на Съюза, като същевременно се осигурява обща 
основа за други действия от страна на трите институции. Освен това трите 
институции се споразумяват да използват настоящото междуинституционално 
споразумение, за да интегрират съществуващите инструменти и инициативи, 
свързани с насърчаването и зачитането на ценностите на Съюза, по-специално 
годишния доклад относно принципите на правовата държава, годишния диалог за 
принципите на правовата държава и рамката на Комисията за принципите на 
правовата държава, за да се избегне дублирането и да се повиши цялостната 
ефективност.

(6) Годишният цикъл на наблюдение следва да се състои от подготвителен етап, 
публикуване на годишен доклад за наблюдението на ценностите на Съюза, 
включващ препоръки, и етап на проследяване. Годишният цикъл на наблюдение 
следва да се провежда в дух на прозрачност и откритост.

(7) Трите институции споделят мнението, че механизмът за сътрудничество и 
проверка за България и Румъния следва да бъде прекратен в неговата настояща 
форма с цел да се избегне дублирането на задачи и да се засили равното третиране 
на всички държави членки. Поради това годишният цикъл на наблюдение следва 
да замени Решение 2006/928/ЕО1 и Решение 2006/929/ЕО2 на Комисията и да 
изпълни, наред с другото, целите на тези решения по отношение на България и 
Румъния. Настоящото междуинституционално споразумение не засяга Акта за 
присъединяване от 2005 г., и по-специално членове 37 и 38 от него.

(8) Годишният цикъл на наблюдение следва също да допълва и да е съгласуван с други 
инструменти, свързани с насърчаването и укрепването на ценностите на Съюза. По-
специално трите институции се ангажират да използват констатациите от 
годишните доклади за наблюдение в своята оценка на това дали е налице очевиден 
риск от тежко нарушение или наличие на тежко и продължаващо нарушение на 
ценностите на Съюза от страна на държава членка в контекста на член 7 от ДЕС. 
Аналогично, трите институции се ангажират да използват констатациите от 
годишния доклад за наблюдение в своята оценка на наличието на широко 
разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите 
членки в съответствие с член 5 от Регламент (ЕС) № 2020/xxxx на Европейския 
парламент и на Съвета3. Трите институции се споразумяват, че годишните доклади 
за наблюдение следва в по-общ план да насочват действията им в съответствие с 
ценностите на Съюза.

(9) В съответствие с член 295 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС) в настоящото междуинституционално споразумение се определят редът и 

1. Решение на Комисията от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество и 
проверка на напредъка на Румъния в постигането на специфични цели в областите на съдебната 
реформа и борбата срещу корупцията (OВ L 354, 14.12.2006, p. 56).

2 Решение на Комисията от 13 декември 2006 г. за създаване на механизъм за сътрудничество и 
проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на съдебната 
реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност (OВ L 354, 14.12.2006 г., стp. 
58).

3 [вместо xxxx впишете номера на 2018/136 (COD) в текста и в бележката под линия и поправете 
позоваването на ОВ в бележката под линия] Регламент (ЕС) .../... на Европейския парламент и на 
Съвета относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане 
на принципите на правовата държава в държавите членки, ОВ С ..., ..., стр. ....
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условията единствено за улесняване на сътрудничество между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията и в съответствие с член 13, параграф 2 от ДЕС тези 
институции действат в кръга на правомощията, които са им предоставени с 
Договорите, и в съответствие с процедурите, условията и целите, предвидени в тях. 
Настоящото междуинституционално споразумение не накърнява прерогативите на 
Съда на Европейския съюз по отношение на автентичното тълкуване на правото на 
Съюза,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

I. ЦЕЛИ

1. Трите институции се споразумяват да се координират и да си сътрудничат с цел 
насърчаване и укрепване на зачитането на ценностите на Съюза в съответствие с член 2 
от ДЕС.

II. ГОДИШЕН ЦИКЪЛ НА НАБЛЮДЕНИЕ

2. Трите институции се споразумяват да организират в лоялно сътрудничество 
помежду си годишен цикъл на наблюдение на ценностите на Съюза, който обхваща 
въпроси и най-добри практики в областта на ценностите на Съюза. Годишният цикъл на 
наблюдение се състои от подготвителен етап, публикуване на годишен доклад за 
наблюдението на ценностите на Съюза („годишен доклад“), съдържащ препоръки, и етап 
на проследяване.

3. Трите институции се споразумяват да създадат постоянна междуинституционална 
работна група по ценностите на Съюза („работна група“). Работната група спомага за 
координацията и сътрудничеството между трите институции в годишния цикъл на 
наблюдение. Работната група кани Агенцията на Европейския съюз за основните права 
да участва в заседанията ѝ. Работната група също така редовно провежда консултации с 
независими експерти.

Подготвителен етап

4. Комисията организира ежегодно целеви консултации със заинтересованите 
страни с оглед събиране на информация за годишния доклад. Консултациите със 
заинтересованите страни се провеждат през първото тримесечие на всяка година. 
Консултациите са прозрачни и се основават на ясна и строга методология, одобрена от 
работната група. Във всички случаи методологията включва в подходяща форма 
параметрите, изброени в приложенията към Решение 2006/928/ЕО и Решение 
2006/929/ЕО на Комисията.

5. Консултациите със заинтересованите страни дават възможност на организациите 
на гражданското общество, на професионалните сдружения и мрежи, на органите на 
Съвета на Европа, на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и на 
държавите членки, включително на националните парламенти и местните органи, да 
допринасят за годишния доклад. Комисията включва информацията, предоставена от 
заинтересованите страни, в годишния доклад. Комисията публикува на своя уебсайт 
съответните становища преди публикуването на годишния доклад.

6. При изготвянето на годишния доклад Комисията използва цялата информация, с 
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която разполага. От особено значение в това отношение са докладите и данните от 
Агенцията на Европейския съюз за основните права, Съвета на Европа, включително 
Венецианската комисия и Групата държави срещу корупцията, както и други 
международни организации, които извършват проучвания в тази област.

7. Определените представители на всяка една от трите институции имат възможност 
да провеждат ограничен брой проучвателни посещения в държавите членки с цел 
получаване на допълнителна информация и разяснения относно състоянието на 
ценностите на Съюза в съответните държави членки. Комисията включва констатациите 
в годишния доклад.

8. Комисията информира работната група за постигнатия по време на 
подготвителния етап напредък.

Годишен доклад и препоръки

9. Комисията изготвя годишен доклад въз основа на информацията, събрана по 
време на подготвителния етап. Годишният доклад следва да обхваща както 
положителните, така и отрицателните промени, свързани с ценностите на Съюза в 
държавите членки. Годишният доклад е безпристрастен, основава се на обективно 
събрани доказателства и спазва равното третиране на всички държави членки. 
Задълбочеността на докладването следва да отразява тежестта на въпросната ситуация.

10. Годишният доклад съдържа препоръки, които са специфични за държавите 
членки с цел укрепване на ценностите на Съюза. В препоръките се посочват конкретни 
цели и срокове за изпълнение. Препоръките отчитат многообразието на политическите и 
правните системи на държавите членки. При целесъобразност изпълнението на 
препоръките се оценява в последващи годишни или спешни доклади.

11. Годишният доклад, включително препоръките, съдържащи се в него, се 
публикуват всяка година, през месец септември. Датата на публикуване се координира 
между трите институции в работната група.

Проследяване

12. Не по-късно от два месеца след датата на публикуването на годишния доклад 
Европейският парламент и Съветът обсъждат съдържанието му. Обсъжданията се 
оповестяват публично. Парламентът и Съветът приемат позиции относно годишния 
доклад посредством резолюции и заключения. Като част от проследяването 
Европейският парламент и Съветът оценяват и отразяват степента, в която предишните 
препоръки са били изпълнени от държавите членки. Трите институции се стремят да 
насърчават дебата относно годишния доклад в държавите членки, по-специално в 
националните парламенти.

13. Въз основа на констатациите от годишния доклад Комисията може – по собствена 
инициатива или по искане на Европейския парламент или на Съвета, да започне диалог 
с една или няколко държави членки, включително с националните парламенти и 
местните органи, с цел да се улесни изпълнението на препоръките. Комисията докладва 
редовно за напредъка на диалога. Комисията може по всяко време да предоставя 
техническа помощ на държавите членки чрез различни дейности. Европейският 
парламент организира в сътрудничество с националните парламенти 
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междупарламентарен дебат относно констатациите в годишния доклад.

14. Без да се засягат правомощията на Комисията съгласно член 258 от ДФЕС и 
правото на Европейския парламент и на Комисията да представят на Съвета мотивирано 
предложение в съответствие с член 7, параграф 1 от ДЕС, трите институции се 
споразумяват, че годишните доклади следва да ръководят техните действия по 
отношение на ценностите на Съюза.

Спешен доклад

15. Когато положението в една или няколко държави членки предвещава 
непосредствена и сериозна вреда за ценностите на Съюза, Европейският парламент или 
Съветът могат по изключение да поискат от Комисията да изготви проект на спешен 
доклад за положението. Комисията изготвя доклада, като се консултира с работната 
група. Комисията оповестява този спешен доклад не по-късно от два месеца след 
искането от страна на Европейския парламент или Съвета. Констатациите от спешния 
доклад следва да бъдат включени в следващия годишен доклад. В спешния доклад може 
да бъдат посочени препоръки, насочени към преодоляване на непосредствената заплаха 
за ценностите на Съюза.

III. ДОПЪЛВАНЕ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ

16. Трите институции потвърждават допълващия характер на годишния цикъл на 
наблюдение и други механизми за защита и насърчаване на ценностите на Съюза, по-
специално процедурата, предвидена в член 7 от ДЕС и Регламент (ЕС) 2020/xxxx. Трите 
институции се ангажират да вземат предвид целите на настоящото 
междуинституционално споразумение в политиките на Съюза.

17. Когато в годишния доклад се установяват системни пропуски по отношение на 
една или няколко ценности на Съюза, трите институции незабавно предприемат 
подходящи действия в рамките на съответните си правомощия, предоставени им от 
Договорите. Трите институции могат да обмислят, наред с другото, дали политиките на 
Съюза, които изискват високо равнище на взаимно доверие, могат да се поддържат в 
светлината на системните недостатъци, установени в годишния доклад. 

18. Годишният цикъл на наблюдение, създаден с настоящото споразумение, заменя 
механизма за сътрудничество и проверка на напредъка на Румъния в постигането на 
специфични цели в областите на съдебната реформа и борбата срещу корупцията, 
създаден с Решение № 2006/928/ЕО на Комисията, както и механизма за сътрудничество 
и проверка на напредъка на България в постигането на специфични цели в областите на 
съдебната реформа и борбата срещу корупцията и организираната престъпност, създаден 
с Решение № 2006/929/ЕО на Комисията, и отговаря, наред с другото, на целите, които 
се преследват с тези решения. Поради това Комисията се ангажира да отмени тези 
решения в подходящ момент.

Общи разпоредби за член 7 от ДЕС

19. Трите институции се споразумяват да използват констатациите от годишния 
доклад в своята оценка на това дали е налице очевиден риск от тежко нарушение или 
наличие на тежко и продължаващо нарушение на ценностите на Съюза от страна на 
държава членка съгласно член 7 от ДЕС.
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20. За да се засили прозрачността и ефикасността на процедурата, предвидена в 
член 7 от ДЕС, трите институции се споразумяват да гарантират, че институцията, 
инициирала предложение съгласно член 7, параграф 1 от ДЕС, може да участва в 
изслушването, когато това предложение бъде представено, и с нея се провеждат 
консултации на всички етапи по време на процедурата. Трите институции се 
споразумяват да провеждат редовни консултации помежду си в рамките на работната 
група относно съществуващите и евентуални процедури, започнати съгласно член 7 от 
ДЕС.

Общи договорености за бюджетните изисквания

21. Трите институции се споразумяват да използват констатациите от годишния 
доклад в своята оценка на наличието на широко разпространено незачитане на 
принципите на правовата държава в държавите членки в съответствие с член 5 от 
Регламент (ЕС) № 2020/xxxx.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

22. Трите институции вземат необходимите мерки, за да гарантират, че разполагат 
със средствата и ресурсите, необходими за правилното изпълнение на настоящото 
споразумение.

23. Трите институции наблюдават изпълнението на настоящото 
междуинституционално споразумение съвместно и постоянно, както на политическо 
равнище – чрез редовни дискусии, така и на техническо равнище – в работната група.

24. Настоящото споразумение влиза в сила в деня на подписването му.


