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 ЕП е очаква Комисията да отговори на всеобхватното предложение за годишен механизъм за мониторинг в ЕС
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• Резолюция в защита на демокрацията, принципите на правовата държава и
основните права във всички държави членки

• ЕС е „недостатъчно оборудван в структурно отношение“, за да се справи с
отстъпленията от неговите основополагащи ценности

• Предложението на Парламента включва превантивни и корективни аспекти
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Необходими са годишни, специфични за всяка държава препоръки за задействане
на механизма за защита на ценностите на ЕС, производствата за установяване на
неизпълнение на задължения и
 
бюджетните изисквания.
 
В  резолюция,  приета  в  сряда  с  521  гласа  „за“,  152  „против“  и  21  „въздържал  се“,
Европейският парламент представя предложението си за постоянен механизъм на ЕС
за защита на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права.
 
Необходимостта от ефективен механизъм
 
В текста евродепутатите отново изразяват загриженост, че в няколко държави от ЕС
„се увеличават и  укрепват авторитарни и  нелиберални тенденции“,  допълнително
утежнени от пандемията от COVID-19, както и от „корупцията, дезинформацията и
обсебването на държавата от частни интереси“. Посочва се също, че ЕС не разполага с
необходимите инструменти, за да се справи с подобна „безпрецедентна и ескалираща
криза на  неговите основополагащи ценности“,  като се  изтъква неспособността на
Съвета  да  постигне  значителен  напредък  в  текущите  процедури  по  член  7  и  се
отбелязва,  че това „предоставя възможност за трайно отклонение от ценностите“.
 
С цел правният ред на Европейския съюз, основните права на неговите граждани и
доверието  в  Съюза  в  международен  план  да  бъдат  ефективно  защитени  от
нарушенията  на  ценностите,  установени  в  член  2,  евродепутатите  предлагат
създаването на основан на доказателства механизъм, който да се прилага еднакво,
безпристрастно и  справедливо за  всички държави членки,  като същевременно се
зачитат  принципите на  субсидиарност  и  пропорционалност.
 
Междуинституционално споразумение относно „годишен цикъл на наблюдение на
ценностите на Съюза“
 
Новият „годишен цикъл на наблюдение“ трябва да включва превантивни и корективни
аспекти, изградени около специфични за всяка държава препоръки, със срокове и
цели,  свързани  с  конкретни  мерки,  включително  процедурите  по  член  7,
производствата за установяване на неизпълнение на задължения от държава членка и
бюджетните изисквания (когато влязат в сила). Предложението на Парламента ще
консолидира и замени съществуващите механизми като неотдавнашния Доклад на ЕК
относно върховенството на закона.
 
Цитат
 
„Предложението ни заменя и допълва няколко инструмента, които се доказаха като
неефективни, като предвижда установяването на годишен цикъл на наблюдение. При
несправяне със сериозни проблеми, идентифицирани в този контекст, би могло да се
пристъпи към специфични корективни мерки, които ще са по-ефикасни от настоящата
ни несъгласувана уредба,  особено щом бъдат свързани с бюджетните изисквания.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=celex:12012M007
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M002&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1756
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_20_1756


Сключването на междуинституционално споразумение ще изпрати категоричен сигнал,
че ЕС е решен да защитава конституционните си основи“, каза докладчикът Михал
Шимечка (Renew, Словакия).
 
Следващи стъпки
 
Евродепутатите  очакват  Комисията  да  представи  предложение  въз  основа  на
резолюцията.
 
Контекст
 
Парламентът  апелира  от  2016  г.  за  постоянен  механизъм на  Съюза  за  защита  на
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права. Парламентът
настоява от 2018 г., че подобен нов инструмент следва да бъде свързан със защита на
бюджета на ЕС, когато дадена държава членка системно не спазва принципите на
правовата  държава.  Евродепутатите  също  посочиха  европейския  семестър  като
полезен  съществуващ  ресурс,  който  може  да  се  използва  в  това  отношение.
 
Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Приет текст (7.10.2020 г.)
Видеозапис от дебата (5.10.2020 г.)
Върховенство на закона: как работи член 7 на Договора за ЕС (инфографика)
Европейски механизъм за върховенството на закона – Информационен документ
Проучване на ЕП: „Европейската добавена стойност на механизъм на ЕС за
демокрацията, принципите на правовата държава и основните права – предварителна
оценка“ (30.9.2020 г.)
Проучване на ЕП: „Защита на принципите на правовата държава в ЕС: съществуващи
механизми и възможности за подобрения“ (6.11.2019 г.)

Кой участва?
The Establishment of an EU Mechanism on Democracy, the
Rule of Law and Fundamental Rights

Michal Šimečka
Докладчик
Renew

LIBE
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https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/bg/103746/MICHAL_SIMECKA/home
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-area-of-justice-and-fundamental-rights/file-eu-mechanism-on-democracy-the-rule-of-law-and-fundamental-rights
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-new-push-for-european-democracy/file-mff-protection-of-eu-budget-in-case-of-rule-of-law-deficiencies/05-2020
https://ec.europa.eu/info/publications/2020-european-semester-country-specific-recommendations-commission-recommendations_en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/2072(INL)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/committees/bg/libe/home.html
http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html
https://multimedia.europarl.europa.eu/bg/home
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/headlines/eu-affairs/20180222STO98434/vrkhovenstvo-na-zakona-kak-raboti-chlen-7-na-doghovora-za-es
https://ec.europa.eu/info/files/european-rule-law-mechanism-factsheet_bg
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_STU%282020%29654186
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_BRI%282019%29642280
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Обратна връзка 
 
 

Tiemo Wölken
Докладчик по становище
S&D

JURI

Włodzimierz Cimoszewicz
Докладчик по становище
S&D

AFCO

AFCO Конституционни въпроси
JURI Правни въпроси
LIBE Граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Estefanía NARRILLOS
Press Officer

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Kyriakos KLOSIDIS
Press Officer

(+32) 2 28 32357 (BXL)
(+33) 3 881 74651 (STR)
(+32) 470 96 47 35
kyriakos.klosidis@europarl.europa.eu
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Ясмина ЯКИМОВА
Пресаташе

(+32) 2 28 42626 (BXL)
(+33) 3 881 73774 (STR)
(+32) 470 88 10 60
yasmina.yakimova@europarl.europa.eu
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