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На 14 март 2014 г. Европейската комисия реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Програмата на 
ЕС в областта на правосъдието за 2020 г. – укрепване на доверието, 
мобилността и растежа в Съюза“  
COM(2014) 144 final. 

 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 20 юни 2014 г. 
 
На 500-ата си пленарна сесия, проведена на 9 и 10 юли 2014 г. (заседание от 10 юли), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 72 гласа „за“, 
1 глас „против“ и 0 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Комитетът се запозна със съобщението на Комисията и прецени за необходимо да 

изложи своите бележки относно формулираните от Комисията политически цели, както 
и да изрази редица други конкретни препоръки. 
 

1.2 Що се отнася до политическата цел „укрепване на взаимното доверие“, Комитетът 
смята, че тя с основание е политически приоритет, който съответства на предвиденото 
в дела от Договора за функционирането на Европейския съюз (по-нататък: ДФЕС), 
посветен на правосъдието. За инициативите за укрепване на взаимното доверие, които 
могат да бъдат предприети през идните пет години, в съобщението на Комисията се 
говори по-скоро неопределено и повърхностно. Комитетът е на мнение, че 
сътрудничеството, осъществявано в миналото посредством сключването на 
споразумения за сътрудничество, следва и занапред да бъде насърчавано чрез 
разработване на последващи инструменти. 

 
1.3 Относно политическата цел за подкрепа на икономическия растеж Комитетът 

отбелязва, че стремежът към икономически растеж се признава като важен приоритет, 
но все пак при условие, че се има предвид растеж, съответстващ на принципите на 
устойчивото развитие. Икономическият растеж не може обаче да бъде разглеждан сам 
по себе си като политическа цел в рамките на политиката в областта на правосъдието, 
която съгласно ДФЕС следва да бъде насочена към постигане на високо равнище на 
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сигурност и на лесен достъп до правосъдие – цели, които не могат да бъдат подчинени 
на икономическия растеж. Независимо от това, наличието на добре функциониращо 
правосъдие в държавите – членки на Европейския съюз би могло да има положително 
въздействие върху икономическия растеж в рамките на Съюза, по-специално 
благодарение на обстоятелството, че гражданско-правните конфликти могат да се 
разрешават по-бързо и по-ефикасно и се увеличава правната сигурност, а в областта на 
наказателното право по-ефективно се противодейства на явления като прането на пари 
и организираната престъпност, които вредят на официалната икономика. 

 
1.4 Във връзка с политическата цел за подкрепа на мобилността Комитетът отбелязва, че 

тази подкрепа на мобилността в рамките на Европейския съюз – особено като се 
гарантира, че гражданите могат да упражняват правата си навсякъде в Съюза – може да 
се свърже с определената в ДФЕС цел за улесняване на достъпа до правосъдие. 
Необходимо е все пак да се подчертае, че в дял V като цел се посочва не само 
свободата, но също и сигурността и правосъдието, които могат да включват и 
ограничаване на свободата. Много повече отколкото подкрепа на мобилността целта 
трябва да бъде да се гарантира достъпът до ефикасно правосъдие в интерес на това 
гражданинът да може да упражнява правото си на свободно движение. 

 
1.5 Комитетът отбелязва също така, че в съобщението на Комисията не се споменават 

редица въпроси, които обаче могат да допринесат за изграждането на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие. 

 
− Първо, може да се помисли за назначаването в държавите членки на магистрати, 

специализирани в европейското право, с цел да се предостави по-голяма правна 
сигурност на гражданите при спорове, имащи отношение към европейското 
законодателство. 

 
− Второ, може да се помисли за създаването на оперативна европейска полиция и на 

служби за инспекция, с цел ефикасно противодействие на престъпления и измами с 
трансгранично измерение. 

 
− На трето място следва да се проучи в каква степен е необходимо в областта на 

наказателното право да се установяват минимални правила относно определянето 
на престъпленията и наказанията, свързани с особено тежка престъпност с 
трансгранично измерение като тероризъм, трафик на хора, сексуална експлоатация, 
нелегална търговия с наркотици, нелегална търговия с оръжия, пране на пари, 
корупция, фалшифициране на пари, киберпрестъпност и организирана престъпност. 

 
− На четвърто място може да се помисли за задължителното въвеждане на 

колективни искове (class action), които да подобрят достъпа на гражданите на ЕС до 
правосъдие. 
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− Пето, желателно е редовно да се поддържа актуализирана таблица на постиженията 
в областта на правосъдието и особено в изпълнението на плановете за политиката. 

 
− Шесто, напълно уместно е в бъдещия състав на Комисията да бъде определен 

комисар, отговарящ за правата на човека. 
 
2. Основно съдържание на съобщението на Комисията1 
 
2.1 Контекст на съобщението 
 
2.1.1 Европейската комисия вече е предприемала различни законодателни инициативи както 

в наказателно-правната, така и в гражданско-правната област, вследствие на което бяха 
направени редица стъпки към изграждането на европейско пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие. 

 
2.1.2 Насоките за политиките бяха определени в петгодишни програми, каквито са 

програмите от Тампере, Хага и накрая програмата от Стокхолм. Действието на 
последната изтича в края на 2014 г. Предвид изтичането на действието на 
Стокхолмската програма и разширяването на правомощията на Съюза в областта на 
правосъдието в резултат на Договора от Лисабон, съобщението на Комисията цели да 
се определят политическите приоритети, които трябва да се следват, за да се постигне 
по-нататъшен напредък към напълно функциониращо общо европейско пространство 
на правосъдие, насочено към създаването на доверие, мобилност и растеж до 2020 г. 

 
2.1.3 Съобщението е предназначено да допринесе за стратегическите насоки на 

законодателното и оперативното планиране, които трябва да бъдат определени от 
Европейския съвет в съответствие с член 68 от ДФЕС с оглед на изграждането на 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие, както и за стратегическия избор, 
който Европейският парламент ще трябва да направи в това отношение2. 

 
2.2 Съдържание на съобщението 
 
2.2.1 Бъдещи предизвикателства и политически цели 
 

В съобщението си Комисията определя три цели за бъдещето, а именно: 
 

а) Взаимно доверие 
По-нататъшното укрепване на доверието на гражданите, практикуващите юристи и 
съдиите в съдебните решения, независимо в коя държава – членка на ЕС са 
издадени. 

                                                      
1

  COM(2014) 144 final. 
2

  COM(2014) 144 final, параграф 1 „Въведение“. 
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б) Мобилност 

Да продължат да бъдат отстранявани пречките, с които все още се сблъскват 
гражданите на Европейския съюз при упражняването на правото си на свободно 
движение. 

 
в) Икономически растеж 

Политиката в областта на правосъдието трябва и занапред да продължи да бъде в 
подкрепа на икономическия растеж, по-специално като се укрепва задължителното 
изпълнение на договорите в трансграничните търговски отношения и се подкрепя 
цифровата икономика. 

 
2.2.2 Инструменти, определени от Комисията за постигане на посочените по-горе цели: 

консолидиране, кодифициране и допълване. Във връзка с това Комисията посочва, че 
допълването на съществуващите инструменти на политиките трябва винаги да има за 
цел засилването на взаимното доверие и на растежа и улесняването на живота на 
гражданите. 

 
3. Бележки 
 

Бележки относно определените от Комисията политически цели 
 
3.1 Правомощия на Съюза в областта на правосъдието 
 
3.1.1 Правомощията на Европейския съюз в сферата на правосъдието са изрично определени 

в дял V на част трета от ДФЕС. Този дял е озаглавен „Пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие“. 

 
3.1.2 В член 67 от ДФЕС е записано, че Съюзът представлява пространство на свобода, 

сигурност и правосъдие, в което се зачитат основните права и различните правни 
системи и традиции на държавите членки. 

 
3.1.3 В неговите рамки Европейският съюз3: 
 

− осигурява отсъствието на контрол на лицата на вътрешните граници и развива 
единна политика по въпросите на убежището, имиграцията и контрола на външните 
граници; 
 

− допринася за осигуряването на високо равнище на сигурност; 
 

− улеснява достъпа до правосъдие. 
                                                      
3 

 Член 67 от ДФЕС. 
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3.1.4 За да изпълнява тези задачи, Съюзът разполага с правомощия в областите правосъдие, 

полиция и убежище и миграция. 
 
3.1.5 В областта на правосъдието Съюзът има правомощия както по гражданско-правни, така 

и по наказателно-правни въпроси.  
 
3.1.6 Правомощията по наказателно-правни въпроси включват на първо място 

правомощието, с оглед на прилагането на принципа на взаимно признаване на съдебни 
решения да се предприемат мерки и да се определят минимални правила относно 
наказателното производство. Сред тези правомощия е например правомощието да се 
установяват минимални правила относно правата на лицата в наказателни производства 
и на жертвите на престъпления, както и правомощието да се предприемат мерки с цел 
предотвратяване и разрешаване на спорове за компетентност. На второ място, 
правомощията в областта на наказателното право включват правомощието да се 
фиксират минимални правила относно определянето на престъпленията и наказанията, 
свързани с форми на особено тежка престъпност с трансгранично измерение като 
тероризъм, трафик на хора, сексуална експлоатация, нелегална търговия с наркотици, 
нелегална търговия с оръжия, пране на пари, корупция, фалшифициране на пари, 
киберпрестъпност и организирана престъпност. На трето място, могат да бъдат взети 
мерки за насърчаване на превенцията на престъпността. На четвърто място, 
правомощията в областта на наказателното право включват подкрепата и засилването 
на координацията и сътрудничеството между националните органи, отговарящи за 
разследването и наказателното преследване. На пето място, правомощията в областта 
на наказателното право включват правомощието за създаване на Европейска 
прокуратура с цел борба с престъпленията, засягащи финансовите интереси на Съюза. 

 
3.1.7 Правомощията по гражданско-правни въпроси включват правомощието да се 

приемат мерки, насочени към (1) насърчаване на взаимното признаване от държавите 
членки на съдебни решения, както и на изпълнението им, (2) улесняване на 
трансграничното връчване и уведомяване за актове, (3) установяване на правила за 
определяне на компетентност и на приложимото право (международно частно право), 
(4) сътрудничество при събирането на доказателства, (5) ефективен достъп до 
правосъдие, (6) премахване на пречките пред правилното протичане на гражданските 
производства, (7) постигане на съвместимост на правилата, приложими по отношение 
на стълкновение на закони и на юрисдикции, и (8) разработване на алтернативни 
методи за разрешаване на спорове. 

 
3.2 Относно съответствието на политическите цели, определени от Комисията, с 

определените в ДФЕС правомощия на Съюза в областта на правосъдието. 
 
3.2.1 Относно политическата цел „Укрепване на взаимното доверие“ 
 



 

SOC/506 – EESC-2014-01943-00-00-AC-TRA (FR) 7/10 

3.2.1.1 Комисията с основание поставя като политическа цел в областта на правосъдието 
укрепването на взаимното доверие на компетентните органи на държавите членки в 
съответно издаваните от тях решения и този факт трябва да бъде подкрепен, дори и ако 
става дума по-скоро за средство на правното сътрудничество, отколкото за цел сама по 
себе си. 

 
3.2.1.2 Съгласно ДФЕС Съюзът провежда както по наказателно-правни, така и по гражданско-

правни въпроси политика, насочена към съдебно сътрудничество, което се основава на 
принципа на взаимно признаване на съдебните решения, което предполага взаимно 
доверие в тези решения4. 

 
3.2.1.3 За инициативите за укрепване на взаимното доверие, които могат да бъдат предприети 

през идните пет години, в съобщението на Комисията се говори по-скоро неопределено 
и повърхностно. Комитетът е на мнение, че сътрудничеството, осъществявано в 
миналото посредством сключването на споразумения за сътрудничество, може и 
занапред да бъде насърчавано и подкрепяно, напр. чрез разработване на последващи 
правни инструменти. 

 
3.2.2 Относно политическата цел за подкрепа на икономическия растеж 
 
3.2.2.1 Фактът, че Комисията обявява за политическа цел в областта на правосъдието 

подкрепата на икономическия растеж, не е самопонятен. ДФЕС отрежда на 
Европейския съюз правомощия в областта на правосъдието с цел да се гарантира 
високо ниво на сигурност в наказателните производства и да се улесни достъпът до 
правосъдие но гражданско-правни въпроси. Това са цели сами по себе си, които не са 
подчинени на цел като икономическия растеж.  

 
3.2.2.2 В течение на последните години, по-специално под въздействието на финансовата 

криза и на кризата с държавния дълг и в съответствие със стратегията „Европа 2020“, 
политиката на ЕС в областта на правосъдието също стана инструмент, насочен към 
подкрепа на икономическото възстановяване, растежа и структурните реформи. 
Комитетът подчертава, че икономическият растеж не може обаче да бъде разглеждан 
сам по себе си като политическа цел в рамките на политиката в областта на 
правосъдието. Трябва да се избягва в бъдещата политика на ЕС в областта на 
правосъдието във всички възможни случаи да се дава приоритет на инициативи, които 
имат за цел единствено да улеснят търговията или могат да се тълкуват само в такава 
светлина. По такъв начин има риск други аспекти, които в същата и дори в по-голяма 
степен са свързани с изграждането на пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие, като например защитата на основните права, да не бъдат (вече) вземани 
под внимание. 

 

                                                      
4 

 Членове 81 и 82 от ДФЕС. 
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3.2.2.3 Стремежът към икономически растеж се признава за важен приоритет, но при условие, 
че се има предвид растеж, съответстващ на принципите на устойчивото развитие. 
Икономическият растеж не може обаче да се разглежда сам по себе си като 
политическа цел в рамките на политиката в областта на правосъдието, която съгласно 
ДФЕС следва да бъде насочена към постигане на високо равнище на сигурност и на 
лесен достъп до правосъдие – цели, които не могат да бъдат подчинени на 
икономическия растеж. Независимо от това, наличието на добре функциониращо 
правосъдие в държавите – членки на Европейския съюз може да има положително 
въздействие върху икономическия растеж, по-специално благодарение на 
обстоятелството, че гражданско-правните конфликти ще се разрешават по-бързо и по-
ефикасно и ще се увеличи правната сигурност, а в областта на наказателното право по-
ефективно ще се противодейства на явления като прането на пари и организираната 
престъпност, които вредят на нормалната икономика. 

 
3.2.3 Относно политическата цел за подкрепа на мобилността 
 
3.2.3.1 Фактът, че Комисията поставя като политическа цел в областта на правосъдието 

подкрепата на мобилността в рамките на Европейския съюз – особено като се 
гарантира, че гражданите ще могат да упражняват правата си навсякъде в Съюза – 
може да се свърже с определената в ДФЕС цел за улесняване на достъпа до правосъдие. 

 
3.2.3.2 Необходимо е все пак да се подчертае, че в дял V като цел се посочва не само 

свободата, но също и сигурността и правосъдието, които могат да включват и 
ограничаване на свободата. Целта е не толкова подкрепа на мобилността, колкото 
гарантиране на достъпа до ефикасно правосъдие в интерес на това гражданинът да 
може да упражнява правото си на свободно движение. В противен случай отново бихме 
навлезли в много по-широко пространство, отколкото е самото правосъдие и 
вниманието би могло да се разпростре върху извънредно широк спектър от въпроси, 
като премахването на бюрокрацията при упражняването на правото на свободно 
движение, както и върху режима на развод и наследяване за гражданите, които 
упражняват своето право на свободно движение, както и разпоредбите относно 
прехвърлянето на средства от лични партиди по пенсионни фондове за граждани, които 
упражняват правото си на свободно движение, правилата относно европейския преглед 
на автомобили и др. 

 
3.3 Специфични бележки 

 
3.3.1 В плана за политиката, изготвен от Комисията, не се споменават редица въпроси, които 

обаче също имат отношение към създаването на пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие. 
 

3.3.2 На първо място може да се помисли за назначаването в държавите членки на 
магистрати, специализирани в европейското право, с цел да се предостави по-голяма 
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правна сигурност на гражданите при спорове, имащи отношение към европейското 
законодателство. 
 

3.3.3 Комисията основателно настоява върху необходимостта от обучение на всички съдии и 
прокурори по право на Европейския съюз. Тя призовава също „да се осъществи 
напредък в обучението“, като приканва всички юристи да участват в европейските 
програми за обучение в рамките на програмата в областта на правосъдието за периода 
2014–2020 г. ЕИСК счита, че този въпрос е от ключово значение. Във връзка с целта, 
поставена от Стокхолмската програма за укрепване на правото на защита, смята, че е 
изключително важно адвокатите, които са и първият пункт за достъп до правната 
система, да могат да се обучават по тези програми. 
 

3.3.4 На второ място може да се помисли за създаването на оперативна европейска полиция 
и на служби за инспекция, с цел ефикасно противодействие на престъпления и измами 
с трансгранично измерение. 
 

3.3.5 На трето място следва да се проучи в каква степен е необходимо в областта на 
наказателното право да се установяват минимални правила относно определянето на 
престъпленията и наказанията, свързани с особено тежка престъпност с трансгранично 
измерение като тероризъм, трафик на хора, сексуална експлоатация, нелегална 
търговия с наркотици, нелегална търговия с оръжия, пране на пари, корупция, 
фалшифициране на пари, киберпрестъпност и организирана престъпност. Колкото до 
практиките, за които между държавите членки съществуват толкова големи разлики в 
наказателно-правно отношение, че това води до подриване на правата на човека и 
правната сигурност, е необходимо да се проучи в каква степен се налага хармонизация 
на наказателното право5. 
 

3.3.6 На четвърто място може да се помисли за задължителното въвеждане на колективни 
искове (class action), които да подобрят достъпа на гражданите на ЕС до правосъдие. 
 

3.3.7 Пето, желателно е редовно да се поддържа актуализирана таблица на постиженията в 
областта на правосъдието и особено в изпълнението на плановете за политиката. 

 

                                                      
5

  Във връзка с това вж. също и становище CESE 1302/2012 „Европейска политика за борба с наркотиците“. 



 

SOC/506 – EESC-2014-01943-00-00-AC-TRA (FR) 10/10 

3.3.8 Шесто, уместно е при сформирането на новия състав на Комисията да се предвиди 
длъжността комисар, отговарящ за правата на човека. 

 
Брюксел, 10 юли 2014 г. 
 

Председател  
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Европейския икономически и социален 
комитет  
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