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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:

Новият договор: дългоочакван изход от правна и институционална шизофрения в 
политиките, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие

1. Приветства следните общи подобрения, които внася новият договор по отношение 
на политиките, свързани с пространството на свобода, сигурност и правосъдие:

а) превръщане на отношението между основните права, посочени в Хартата за 
основните права на Европейския съюз, и свързаните политики на ЕС, които са 
необходими за гарантиране на тяхната защита и насърчаване, в юридически 
последователно, обвързващо и прозрачно отношение на договорно равнище. 
Посредством една задължителна за спазване харта законодателят в ЕС сега ще 
може по-последователно да провежда всички политики, които биха могли да 
засягат основните права на физическите лица. Това няма да се отнася само за 
политиките, които са изрично свързани с пространството на свобода, сигурност 
и правосъдие като правото на убежище или правото на справедлив съдебен 
процес, но и за по-общите политики, свързани със закрилата на човешкото 
достойнство срещу всякакви форми на дискриминация, закрилата на 
малцинствата, правото на прозрачност и добро управление на европейско 
равнище, социалните права и правото на защита на данните. Присъединяването 
към Европейската конвенция за правата на човека допълнително ще засили 
това отношение и чрез задължаване на институциите на ЕС да отговарят пред 
Европейския съд по правата на човека;

б) прекратяване на шизофреничното институционално и правно положение, 
създадено преди петнадесет години с Договора от Маастрихт, с който се въведе 
паралелен временен правен режим за политиките в областта на правосъдието и 
вътрешните работи (т. нар. "трети стълб"). Чрез възстановяването на пълната 
компетентност на Съда на Европейските общности ще бъде възстановен 
принципът на правовата държава в области, в които този принцип все още не 
се прилага, а чрез приобщаването на Европейския парламент в процеса на 
съвместно вземане на решения значително ще се подобри демократичната 
легитимност на тези политики;

в) засилване на демократичната отчетност на ЕС чрез разширяване на 
приложното поле на процедурата на съвместно вземане на решения ("обичайна 
законодателна процедура"), която да се прилага по отношение на мерки в 
областта на полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни дела.  
Следва да се приветства и обстоятелството, че ще се изисква съгласието на 
Парламента, когато Съветът пожелае да установи минимални норми относно 
"други" специфични аспекти на наказателното производство и относно 
създаване от Евроюст на европейска прокуратура, и да разшири правомощията 
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на европейския прокурор;

г) приобщаване на Европейския парламент към сключването на международни 
договори от страна на ЕС. До този момент, въпреки че член 21 от Договора за 
ЕС предвижда допитване до Европейския парламент, Съветът никога не се е 
допитвал до Парламента, дори когато договорът, предмет на преговори, 
очевидно представлява „главен аспект на Общата външна политика и 
политиката на сигурност” (както в случая със Споразумението между ЕС и 
САЩ за екстрадиция и правна взаимопомощ)

д) премахване в няколко случая на принципа на единодушие в Съвета. 
Квалифицираното мнозинство ще улесни преговорите в институциите на ЕС и 
ще доведе до приемането на по-високи стандарти за защита на основните права 
(за разлика от това, принципът на единодушие благоприятства приемането на 
минимален общ знаменател и в някои случаи поставя въпроси по отношение на 
добавената стойност на законодателството на ЕС).

Чрез равняване на процедурите, свързани с гласуването с квалифицирано 
мнозинство и съвместно вземане на решения, новият договор ще улесни 
приемането, в последователна политическа рамка, на мерки, които 
понастоящем спадат отчасти към изискването за единодушие, отчасти към 
изискването за квалифицирано мнозинство (каквото е понастоящем 
положението по отношение на законната и незаконната миграция);

е) хармонизиране на законодателните актове. Вместо "общи позиции", "рамкови 
решения", "решения" и "конвенции", както е посочено понастоящем в член 34 
от Договора за ЕС, Европейският съюз ще приема обичайните общностни 
актове, регламенти, директиви и решения, уредени от общностното право, 
което ще доведе до друга важна промяна, а именно възможността за пряко 
действие на тези законодателни актове;

ж) подобряване на прозрачността и отчетността в отношенията между 
институциите на ЕС и отделните граждани, гражданското общество, 
политическите партии и националните парламенти. В тази връзка 
изключително благотворен е фактът, че по отношение на политиките, свързани 
с пространството на свобода, сигурност и правосъдие, е установен специфичен 
режим, чрез който Комисията, правителствата на държавите-членки, 
Европейският парламент и националните парламенти ще участват в оценката 
на въздействието на тези политики в рамките на ЕС. По отношение на доброто 
управление в рамките на ЕС, Парламентът призовава Комисията и Съвета да 
ускорят разискванията относно практическото прилагане на плана за 
въвеждане на "европейски прокурор" като главно предварително условие за 
осъществяване на целите, определени в първото изречение от настоящата 
буква.

2. Изразява съжаление, че цената, която трябваше да бъде заплатена за тези 
подобрения, е:

а) Според член 10 от Протокола относно преходните разпоредби към Договора, в 
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срок от пет години след влизането в сила на новия договор, мерките, приети 
съгласно режима на третия стълб, ще останат извън контрола на Комисията и 
още повече на Съда на ЕО.  Трудно е да се разбере защо държавите-членки са 
решили да продължат за такъв дълъг срок съществуването на положение, което 
самите те признават за несъвършено от правна гледна точка. Въпросът е как да 
се сведе до минимум отрицателното въздействие за гражданите на ЕС:

- първият отговор на този въпрос се съдържа в гореспоменатия протокол, 
който предвижда, че при изменение на акт преходният период вече не се 
отнася до изменения акт. Сега институциите следва да решат дали може би 
не е по-добре незабавно след влизането в сила на новия договор да изменят 
някои от съществувалите преди това по-незадоволителни мерки по трети 
стълб;

- последващо решение би могло да бъде да се отложи до периода между 1 
януари и м. май 2009 г. официалното приемане на мерките, които 
понастоящем се основават на третия стълб и които може да засегнат 
основните права на гражданите. Гражданите на ЕС лесно ще проявят 
разбиране по повод на няколкомесечно забавяне, ако ще могат да се 
позовават на новите правила пред институциите на европейската съдебна 
система;

б) въвеждат се в известна степен сложни нови разпоредби за обслужване на 
положение, при което държава-членка счита, че проект на директива би могъл 
да засегне основни аспекти на нейната наказателна правораздавателна система 
или когато не е възможно да се постигне единодушие (полицейско 
сътрудничество).   При тези обстоятелства, въпросната държава-членка може 
да поиска проектът на директива да бъде представен за разглеждане от 
Европейския съвет. Първият мотив е напълно разбираем и дори основателен, 
като това би могло да се отнася и за други случаи, при които държава-членка е 
изправена пред риска съществено да понижи степента на защита на основните 
правата; вторият е по-скоро проблем на равновесие на сили.

В тези случаи "обичайната" законодателна процедура се спира за срок от 
четири месеца.  В случай на несъгласие и ако най-малко девет държави-членки 
желаят да установят засилено сътрудничество въз основа на съответния проект 
на директива, ще се счита, че е дадено разрешение за установяване на засилено 
сътрудничество на тази основа (и по този начин няма да е необходимо 
съгласието на Парламента съгласно член 280 от Договора за ЕО). Въпреки 
това, когато се прилага обичайната процедура, е важно да се подчертае, че 
приемането на самата мярка все пак ще изисква съвместно вземане на решение 
с участието на Парламента;

в) системата на изразяване на желание и нежелание за участие ще стане още по-
сложна. Макар че новите разпоредби относно засиленото сътрудничество няма 
да се прилагат по отношение на мерки, които надграждат достиженията на 
правото от Шенген, Шенгенският режим ще бъде изменен (вж. по-долу). Освен 
това, другите възможности за изразяване на нежелание за участие, прилагани 
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за мерки, които не са свързани с достиженията на правото от Шенген, като 
например съдебното сътрудничество по граждански дела, ще бъдат разширени 
и ще се прилагат по отношение на полицейското и съдебно сътрудничество 
(вж. измененията към протоколите от Шенген и позицията на Обединеното 
кралство, Ирландия и Дания);

г) по отношение на особеното положение на Обединеното кралство и Ирландия, 
трябва да се припомни, че не беше извършено официално допитване до 
Параламента при вземането на решение през 2000 г. и 2001 г. за отделен режим 
за тези страни в рамките на Шенгенския режим. Понастоящем, по отношение 
на мерките, за които Обединеното кралство е изразило желание за участие в 
достиженията на правото от Шенген, то трябва да участва, а по отношение на 
мерките, за които е изразило нежелание за участие, не може да участва. 
Измененията в протокола от Шенген няма да променят това положение, а ще 
добавят възможност Обединеното кралство и Ирландия да откажат да участват 
в мярка, надграждаща достиженията на правото от Шенген, по отношение на 
която вече са изразили желание за участие.

Това има вероятност да предизвика допълнително раздробяване на правилата. 
Няма да се извършва допитване до Парламента по отношение на участието в 
определена мярка и последиците за достиженията на правото от Шенген. 
Въпреки това, ще е необходимо фактическата мярка да бъде приета чрез 
съвместно вземане на решение, когато се прилага процедура по съвместно 
вземане на решение;

д) освен това, Обединеното кралство и Ирландия ще могат да не участват в 
предложения за изменение на мерки по дял ІV, по отношение на които преди 
това са изразили желание за участие, и няма да са длъжни да спазват новите 
правила за защита на данните, приети въз основа на новата разпоредба на 
договора, по силата на която Обединеното кралство и Ирландия са освободени 
от задължение да спазват материално правните норми относно полицейското и 
съдебно сътрудничество по наказателни дела.

3. Счита, че подобренията, които внася новият договор, надделяват над слабостите 
му. Институциите на ЕС сега следва да положат максимални усилия, за да осигурят 
успешното ратифициране на новия Договор от държавите-членки. Те следва също:

а) да информират гражданите на ЕС за новите им права и за новата правна уредба 
в ЕС, и по същата причина да приканят държавите-членки да започнат 
провеждането на широкообхватни кампании за осведомяване и да въведат 
специфично професионално обучение за служителите в националните съдебни 
системи и служби за сигурност с цел предотвратяване на всякаква незаконна 
дискриминация между европейски граждани,

б) да приобщят националните парламенти при определянето на следващата 
многогодишна програма относно пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие; това приобщаване би могло най-целесъобразно да се осъществи 
чрез:
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- неофициални форуми (като групата "Бъдеще", която ще заседава 
периодично по време на четирите председателства на Съвета през 2008 г. и 
2009 г.)

- официалното, редовно и своевременно предаване на всички подготвителни 
законодателни текстове от първоначалното законодателно предложение 
нататък, с цел избягване на дискриминация между членове на национални 
парламенти и между европейски граждани;

в) да проведат през 2008 г. преговорите за приемане в началото на 2009 г. на 
всички необходими мерки, нужни за успешното започване на новото 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие от новоизбрания Парламент 
от 2010 г. нататък; предвид националните и/или парламентарни резерви,
изразени по отношение на редица законодателни процедури, приканва 
Комисията и Съвета да преразгледат, от перспективата на новите правни 
основания, въведени с Договора от Лисабон, и като се извърши преценка на 
политическия дебат, следните законодателни текстове:

Общи права

 Рамково решение относно процесуалните права (2004/0113(CNS))

 Рамково решение относно защитата на данни за целите на сигурността (подлежи на 
включване в преразглеждането на Директива 95/46/ЕО)(2005/0202(CNS)) 
(парламентарни резерви от Кралство Дания, Ирландия, Кралство Нидерландия, 
Кралство Швеция и Обединеното кралство).

Съдебно сътрудничество

 Рамково решение относно расизма и ксенофобията (2007/2067(CNS)) 
(парламентарни резерви от Кралство Швеция, Кралство Нидерландия, Кралство 
Дания, Ирландия и Република Латвия)

 Рамково решение относно "задочните" решения (предстои да бъде представено)

 Рамково решение относно европейската заповед за даване на свидетелски 
показания (2003/0270(CNS)) (парламентарни резерви от Кралство Швеция и 
Кралство Дания) 

 Рамково решение относно взаимното признаване на присъди (2005/0018(CNS)) 
(парламентарни резерви от Кралство Швеция, Кралство Нидерландия и Ирландия)

 Рамково решение относно заповедите за надзор при предварителни съдебни 
производства (2006/0158(CNS))

 Рамково решение относно обмяната на сведения, извлечени от криминални досиета 
(2005/0267(CNS)) (парламентарни резерви от Кралство Швеция, Република 
Финландия, Кралство Нидерландия, Ирландия, Република Гърция и Кралство 
Дания)
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 Рамково решение относно Евроюст (предстои да бъде представено).

Полицейско сътрудничество

 Рамково решение относно борбата срещу организираната престъпност 
(парламентарна резерва от Кралство Швеция)

 Рамково решение относно достъпа до данни, съдържащи се във ВИС, за целите на 
сигурността (подлежи на включване под формата на изменение към регламента за 
ВИС) (2005/0232(CNS))

 Рамково решение относно достъпа до EURODAC за целите на сигурността 
(подлежи на включване под формата на изменение към регламента за ВИС) 
(2006/0310(CNS))

 Рамково решение относно Европол (все още се извършва допитване до 
Европейския парламент)

4. Заявява желанието си да участва, в дух на сътрудничество с Комисията и 
председателството на Съвета, в преформулирането на тези предложения през 2008 
г. и запазва правото си да формулира всякакви официални препоръки, необходими 
за усъвършенстване на вече постигнатите политически споразумения, съгласно 
предвиденото в член 39 от Договора за ЕС; за целта предлага от началото на 2008 г. 
да се създаде работна група на високо равнище, която да е компетентна открито да 
обсъжда подобренията, които следва да се извършат в цитираните по-горе текстове.

5. Приветства декларацията на конференцията относно член 10 от Протокола относно 
преходните разпоредби (Декларация 39а) и приканва Комисията още през 2008 г. 
да започне работа по изменението или замяната на нормативни актове, които вече 
изглеждат незадоволителни или неефективни (като Конвенцията относно правната 
взаимопомощ по наказателни дела или други текстове, които опитът показва, че 
следва да се усъвършенстват);

6. Счита, че от 2008 г. Парламентът следва редовно да бъде информиран и да се 
извършва допитване до него относно главните програми и споразумения, касаещи 
трети страни, като споразумението с Русия за създаване на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие, международната стратегия срещу трафика на 
хора и въпроси, свързани с трафика на наркотици и предотвратяването и борбата 
срещу тероризма, дори когато такова допитване не е задължително;
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