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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права
(COM(2020)0225) – (2020/0112R(APP))

Европейският парламент,

— като взе предвид предложението за регламент на Съвета за изменение на 
Регламент (ЕО) № 168/2007 за създаване на Агенция на Европейския съюз за 
основните права (COM(2020)0225),

— като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 352 от него,

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 168/2007 на Съвета от 15 февруари 2007 г. за 
създаване на Агенция на Европейския съюз за основните права1 (наричан по-долу 
„Регламент за създаване на Агенцията“), 

— като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека, членове 2, 6 и 7 от 
Договора за Европейския съюз и Хартата на основните права на Европейския 
съюз,

— като взе предвид съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС 
и Европейската комисия от 19 юли 2012 г. относно децентрализираните агенции и 
общия подход,

— като взе предвид проучването, озаглавено „Укрепване на Агенцията за основните 
права – преразглеждане на Регламента за Агенцията за основните права“, 
публикувано от Тематичния отдел по граждански права и конституционни 
въпроси през май 2020 г.,

— като взе предвид член 105, параграф 5 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид становището на комисията по правата на жените и равенството 
между половете, 

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

А. като има предвид, че предложението за регламент на Съвета е стъпка напред към 
повишаване на ефективността на работата на Агенцията за основните права, като 
създава предпоставки за нейното пълноценно функциониране във всички области 
от компетентност на Съюза и като изяснява нейните задачи и методи на работа;

1 OВ L 53, 22.2.2007 г, стр. 1.
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Б. като има предвид, че ролята на Агенцията за основните права като независима и 
пълноправна агенция на ЕС и пазител на основните права следва да бъде засилена 
допълнително; 

В. като има предвид, че амбициите на ЕС за развитие на по-силно външно измерение 
следва да намерят отражение в по-голямо участие на Агенцията за основните 
права в наблюдението и контрола върху актовете и действията на Съюза и 
неговите държави членки в областта на общата външна политика и политика на 
сигурност;

Г. като има предвид, че в един глобализиран свят международното сътрудничество с 
трети държави става все по-важно, за да се гарантира достатъчна защита на 
основните права;

Д. като има предвид, че създаването на доверие у гражданите на ЕС в работата на 
полицейските и съдебните органи може да се постигне, когато актовете и 
действията на Съюза и неговите държави членки са достатъчно наблюдавани и 
контролирани, за да се гарантира, че са в съответствие с основните ценности, и 
поради това дейността на Агенцията за основните права в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие е от изключителна важност;

1. потвърждава целта на Агенцията за основните права за предоставяне на 
информация, подкрепа и специализирани познания относно основните права и да 
отстоява и защитава основните права в ЕС; подчертава ролята на Агенцията като 
помощник, който подкрепя Съюза и неговите държави членки, когато вземат 
мерки или формулират насоки на действие във връзка с основните права;

2. подчертава, че антисемитизмът е комплексно явление, което изисква всеобхватни 
ответни действия във всички области на политиката; припомня, че надигането на 
омразата към евреите и на антисемитизма е заплаха за нашите демократични 
ценности; отбелязва със сериозна загриженост увеличаването на словото на 
омразата срещу евреите; подчертава необходимостта от действие в това 
отношение; 

3. отново потвърждава своята твърда воля да създаде предпоставки за пълноценно 
функциониране на Агенцията за основните права във всички области от 
компетентност на Съюза и за изпълнение на нейната роля, както е предвидено от 
законодателите на ЕС, и следователно да определи принципите и условията, при 
които може да даде одобрението си;

4. призовава Съвета да вземе предвид следните съображения, когато изменя 
Регламента за създаване на Агенцията:

i) Обхват на регламента

В съответствие с промените в резултат на влизането в сила на Договора от 
Лисабон думата „Общност“ следва да бъде заменена с думата „Съюз“ навсякъде в 
текста на регламента. Това означава, че актовете или действията на Съюза или на 
държава членка, свързани или в рамките на общата външна политика и политика 
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на сигурност, както и в пространството на свобода, сигурност и правосъдие 
следва да бъдат обхванати от Агенцията за основните права;

ii) Сътрудничество с трети държави

Членството със статут на наблюдател не следва да бъде ограничено до държавите 
кандидатки или държавите със споразумение за стабилизиране и асоцииране, а 
следва да бъде открито за други трети държави, като държавите от Европейското 
икономическо пространство/Европейската асоциация за свободна търговия, 
Обединеното кралство след Брексит и държави, обхванати от европейската 
политика за съседство;

iii) Области на дейност

Наред с борбата срещу расизма и ксенофобията и свързани с тях прояви на 
нетърпимост в областите на дейност на Агенцията за правата на човека, а не само 
в съображението, следва да се посочи специално и борбата срещу антисемитизма; 
това би било до голяма степен в съответствие с осъществяваните от Агенцията за 
основните права дейности във връзка с антисемитските инциденти от 2009 г. 
насам, с ежегодна актуална информация за положението във всяка държава 
членка;

iv) Годишно и многогодишно програмиране

Предложението на Комисията за преустановяване на предишната практика за 
определяне на тематична многогодишна рамка на всеки пет години следва да бъде 
възприето; Агенцията за основните права следва да изготвя своя програмен 
документ в тясна консултация с националните служители за връзка на Агенцията, 
за да координира възможно най-добре работата със съответните национални 
органи; проектът на програмен документ следва да се изпраща за обсъждане на 
компетентния подготвителен орган на Съвета и на Европейския парламент и с 
оглед на резултата от тези обсъждания директорът на Агенцията за основните 
права трябва да представя проекта за програмен документ на управителния съвет 
на Агенцията за приемане;

5. призовава Комисията да обмисли по-широкообхватно преразглеждане на 
Регламента за създаване на Агенция за основните права след задълбочена оценка 
на въздействието, за да се засили независимостта на Агенцията; призовава 
Комисията да помисли по-специално относно следното:

i) Управителен съвет

Подобно на много други агенции на ЕС, комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи следва да има правото да посочва един 
допълнителен член на управителния съвет на Агенцията за правата на човека; 
членовете на управителния съвет следва да имат правото да бъдат назначавани 
повторно веднъж, като ограничението за непоследователни мандати е ненужно;

ii) Независима оценка и надзор на дейностите на Агенцията за основните права
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На всеки пет години актовете и действията на Агенцията за основните права 
следва да се подлагат на независима външна оценка, която не е възложена от 
Комисията. Целта на независимата външна оценка е да се преценят по-специално 
въздействието, ефективността, ефикасността и работните практики на Агенцията, 
свързани с нейните дейности и постижения; управителният съвет трябва да 
разглежда заключенията от оценките, посочени в член 30, параграф 3, и да дава на 
Комисията препоръки, които могат да бъдат необходими по отношение на 
промени в Агенцията, работните ѝ практики и приложното поле на мисията ѝ; 
Комисията трябва да предава докладите по оценяването и препоръките на 
Парламента, на Съвета, на Европейския икономически и социален комитет и на 
Комитета на регионите и да ги оповестява на обществеността; след като прегледа 
докладите по оценяването и препоръките, Комисията може да прави всякакви 
предложения за изменение на регламента, които счита за необходими;

iii) Задачи

При поискване от Съвета, Комисията или Парламента Агенцията за основните 
права следва да може да извършва научни изследвания и проучвания, 
подготвителни проучвания и проучвания за осъществимост, да формулира и 
публикува заключения и становища на специфични теми; това следва да е 
възможно и по инициатива на Агенцията за основните права, а не само по искане 
на институция на ЕС; освен това отделните държави членки или група от държави 
членки следва да имат право на инициатива;

6. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Агенцията за основните права има изключително важна роля за предоставянето на 
информация, подкрепа и специализирани познания относно основните права и за 
отстояването и защитата на основните права в ЕС. Тя действа като помощник на 
институциите на ЕС и държавите членки, когато вземат мерки или формулират насоки 
на действие във връзка с основните права.

За да изпълнява тези важни задачи, е необходимо да се актуализира настоящият мандат 
на Агенцията за основните права, включително за да бъде съгласуван с 
институционалните промени, предприети след приемането на настоящия мандат през 
2007 г. В това отношение амбициите на ЕС за развиване на по-силно външно измерение 
следва да намерят отражение в по-голямо участие на Агенцията за основните права в 
наблюдението и контрола върху актовете и действията на Съюза и неговите държави 
членки в областта на общата външна политика и политиката на сигурност, като се 
разширят възможностите за сътрудничество с трети държави, като държавите от 
ЕИП/ЕАСТ, Обединеното кралство след Брексит или държави, обхванати от 
европейската политика за съседство. Освен това мандатът на Агенцията за основните 
права следва да обхваща и актовете и действията на полицейските и съдебните органи в 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие.

С оглед на ролята ѝ на независима агенция управителният съвет на Агенцията за 
основните права следва да разполага с възможността всяка година да взема решение 
относно програмните документи, като на всеки пет години следва да има независима 
външна оценка, за да се преценяват въздействието, ефективността, ефикасността и 
работните практики на Агенцията, свързани с нейните дейности и постижения.


