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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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

1. подчертава големия брой петиции, получени от граждани, загрижени относно 
нарушенията на принципите на правовата държава в съответните им държави и 
относно последиците от тези нарушения за техния живот; подчертава, че пълна 
защита на правата на гражданите на Съюза може да бъде гарантирана в целия 
Съюз само ако всички държави членки спазват всички принципи, залегнали в 
основата на принципите на правовата държава, тъй като недостатъците в една 
държава членка оказват въздействие върху други държави членки и върху Съюза 
като цяло;

2. отбелязва, че въпреки многократните искания от страна на Парламента докладът 
на Комисията относно върховенството на закона за 2020 г. не обхваща областите 
на демокрацията и основните права; призовава Комисията да гарантира в 
следващия си доклад равно третиране на всички основополагащи ценности на 
Съюза; счита, че Комисията трябва също така да включи независими експерти в 
тази ежегодна процедура, за да се гарантира пълна надеждност, както и да 
предостави ясни указания за последващи действия във връзка с евентуални 
установени недостатъци;

3. критикува неуспеха на Съвета да постигне напредък чрез налагане на санкции в 
рамките на текущите процедури по член 7 от ДЕС, като потвърждава, че Съюзът 
продължава да не бъде структурно добре подготвен да противодейства на 
нарушенията на принципите на правовата държава; подчертава, че при всички 
случаи трябва да се използват пълноценно и ефективно всички налични 
инструменти на равнището на Съюза, като например производствата за 
установяване на неизпълнение на задължения, процедурите, залегнали в 
Регламента за общоприложимите разпоредби и Регламента относно обвързаността 
с условия1, рамката за принципите на правовата държава и член 7 от ДЕС, за да се 
преодолеят нарушенията на принципите на правовата държава; подчертава 
високите очаквания на гражданите, изразени в петиции, в които се призовава за 
правилен и бърз отговор на равнището на Съюза, за да се сложи край на подобни 
нарушения;

4. изразява съжаление, че реформите, приети в някои държави членки, сериозно 
застрашават независимостта на съдебната система, като увеличиха влиянието на 
изпълнителната и законодателната власт върху функционирането на съдебната 
система, като по този начин накараха Комисията да започне производства за 
установяване на неизпълнение на задължения и да изрази загриженост в 
контекста на процедурите по член 7 от ДЕС;

5. подчертава, че пандемията от COVID-19 потвърди значението на укрепването на 

1 Регламент (ЕС, Евратом) 2020/2092 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 г. 
относно общ режим на обвързаност с условия за защита на бюджета на Съюза.
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независимата журналистика и достъпа до плуралистична информация като 
ключови фактори за принципите на правовата държава и демократичната 
отчетност, които могат да предоставят на гражданите проверена информация, 
като по този начин допринасят за борбата с дезинформацията; изразява съжаление 
във връзка с факта, че в редица държави членки журналистите все по-често се 
сблъскват с физически заплахи и онлайн тормоз, особено жените журналисти;

6. подчертава, че Съдът на Европейския съюз наскоро постанови2, че организациите 
на гражданското общество трябва да могат да функционират без необоснована 
намеса от страна на държавата, като призна, че правото на свобода на сдружаване 
представлява една от основните основи на едно демократично и плуралистично 
общество; изразява сериозна загриженост, че някои НПО, работещи в областта на 
миграцията и правата на ЛГБТИ+, са обект на кампании за оклеветяване и са 
изправени пред сериозни ограничения на гражданското пространство, в което 
могат да извършват дейност.

2 Решение от 18 юни 2020 г., Комисия/Унгария, C-78/18, EU:C:2020:476, т. 112 и 113.


