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Проект!


З А К О Н

ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

(обн., ДВ, бр. 56 от 1991 г., изм. и доп., бр. 85 от 2003 г.) 



	§ 1. В чл. 4 се създава ал. 3:
  	“(3) Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз.”.
   
	§ 2. Член 22 се изменя така:
	“Чл. 22. Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на Република България към Европейския съюз или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България, както и  чрез наследяване по закон.”.

	§ 3. В чл. 25 ал. 4 се изменя така:
	“(4) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.”.
	
	§ 4. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:
	1. Създава се нова ал. 2:
	 “(2) Изборите за членове в Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за органи на местно самоуправление се уреждат със закон.”.
	2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.

	§ 5.  В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 1 се създава т. 9:

“9. предоставят на Европейския съюз правомощия, произтичащи от тази Конституция.”.
	2. Създава се нова ал. 2:
	“(2) Законът за ратификация на международните договори по ал. 1,  т. 9 се приема с не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители.”.
	3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.

	§ 6. В чл. 105 се създават ал. 3 и 4:
	“(3) Министерският съвет информира Народното събрание по въпроси, отнасящи се до задължения, произтичащи за Република България от нейното членство в Европейския съюз.
	(4) Когато участва в разработването и приемането на актове на Европейския съюз, Министерският съвет информира предварително Народното събрание и дава отчет за своите действия.”.





















М О Т И В И

към проекта на Закон за изменение и допълнение на 
Конституцията на Република България


Законопроектът за изменение и допълнение на Конституцията на Република България е подготвен в рамките на мандата на Временната комисия за подготовка на промени в Конституцията, който произтича от Решението на Народното събрание от 23 април 2003 г. (обн. бр. 42 ДВ от 9 май 2003 г.).
	Присъединяването на Република България към Европейския съюз е една от основните външнополитически цели на нашата страна, към която са насочени усилията на цялото българско общество през последните петнадесет години. Сключването на договора за присъединяване е предстоящо, но съгласно чл. 85, ал. 3 от Конституцията то трябва да бъде предшествано от приемането на необходимите изменения в Конституцията.
Тази важна задача пред българския парламент бе основен предмет на дейност на Временната комисия за подготовка на предложения за промени Конституцията на Република България през последната година. През този период в Комисията бяха обсъдени предложенията, направени от нейните членове, в качеството им на представители на парламентарните политически сили. Бяха разгледани и постъпилите след междуведомствено съгласуване предложения на Координационния съвет за подготовка на Република България за провеждане на преговори  и присъединяване към ЕС (съветът е създаден с ПМС № 33 от 11 февруари 2002 г.), както и предложенията, подготвени от експерти на парламентарно представените политически сили. Работата на Комисията беше съпътствана от широк обществен дебат, отразен в средствата за масова информация.
Въз основа на направените предложения Комисията изготви проект, който беше приет на нейно заседание от 30 ноември 2004 г. с необходимото мнозинство от две трети от всички нейни членове. Проектът следва да бъде подписан от народни представители от всички парламентарни групи, съгласно изискванията на чл. 154, ал. 1 от Конституцията. 
Общият, принципен подход при изготвянето на проекта е извършването на тези необходими изменения, които са свързани с непосредствената задача за присъединяването на Република България към ЕС. Този подход не изключва необходимостта от други изменения и допълнения в Конституцията, които могат да се направят в по-дългосрочна перспектива.
Предварително следва да се отбележи, че предлаганите изменения и допълнения са съобразени както със сега действащите  учредителни актове на Европейските общности и ЕС, така и с разпоредбите на подписания Договор за създаване на Конституция за Европа (ДЕК), чиято  ратификация предстои.

І. Участие в интеграцията и предоставяне на правомощия

На първо място се предлага в глава първа „Основни начала” на българската Конституция да се включи разпоредба, която гласи: „Република България участва в изграждането и развитието на Европейския съюз”. 
Изграждането на обединена Европа се разглежда като един напреднал, но все още незавършен интеграционен процес, чиято крайна цел е обхващането на всички европейски държави, които зачитат ценностите на ЕС и поемат задължението да ги доразвиват съвместно. Участието на България в ЕС е несъмнено основен конституционен въпрос, чието значение за цялостното конституционно устройство на държавата и функционирането на нейните конституционно установени органи в съответствие с поетите с договора за присъединяване международноправни задължения в рамките на ЕС, налага систематичното му уреждане в самото начало на Конституцията. Затова Комисията предлага това да стане в нова алинея 3 на чл. 4.
Основен въпрос на присъединяването е предоставянето на суверенни права на българската държава на ЕС, който ги упражнява чрез своите органи. На първо място сред тях са законодателните правомощия, които както според сега действащите актове на ЕС, така и според подписаната Европейска конституция, се предоставят на Съвета на министрите и Европейския парламент. Тъй като предоставянето на конституционни правомощия става с договора за присъединяване, който по своята правна природа е международноправен договор, Комисията намира за уместно този въпрос да се уреди с допълнение към чл. 85, ал. 1 от Конституцията, като се добави нова точка девета.

ІІ. Мнозинство за ратификация на присъединителния договор

В съответствие със значимостта на международния договор по чл. 85, ал. 1, т. 9 се предвижда законът за неговата ратификация да се приема с квалифицирано мнозинство от „не по-малко от две трети от гласовете на всички народни представители” – чл. 85, нова ал. 2. Такова мнозинство представлява една висока степен на обществено съгласие и отразява значимостта на акта на присъединяването на конституционно равнище. Същевременно, нормата изключва възможността от приемането на такъв акт без да е налице изискваното съгласие.
Една от най-важните последици от пълноправното членство на Република България в ЕС е признаването на предимството на европейското право спрямо българското право. С акта на присъединяване всяка държава-членка на ЕС поема задължението да признава предимството както на учредителните актове (Конституцията) на ЕС, така и на правото, прието от институциите на Съюза, в изпълнение на правомощията, които са му предоставени. Доколкото това предимство произтича от самата същност на интеграцията и е изрично установено като конституционен принцип на ЕС както в сега действащата съдебна практика на ЕС, така и в писаната норма на чл. І-6 ДЕК, Комисията прецени, че не е необходимо включването на изрична норма в този смисъл в българската конституция. Задължението на Република България да зачита предимството на европейското право произтича от международния договор, с който нашата страна се присъединява към ЕС.

ІІІ. Конституционен режим на земята

В съответствие с ангажиментите, които Република България поема да осигури свободно движение на капитали между държавите-членки на ЕС (чл. 56 ДЕО, съответно чл. ІІІ-157 ДЕК), следва да бъде отменена сега действащата обща забрана за придобиване на право на собственост върху земя, уредена в чл. 22, ал. 1 от Конституцията. 
Това става със заместване на сега съществуващия чл. 22 от Конституцията с нова разпоредба, която гласи: „Чужденци и чуждестранни юридически лица могат да придобиват право на собственост върху земя при условията, произтичащи от присъединяването на Република България към Европейския съюз или по силата на международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България,  както и чрез наследяване по закон”.
Предложената норма привежда българската конституционна уредба в съответствие с цитираните по-горе норми на ДЕО и ДЕК, като признава правото на граждани на страни-членки на ЕС и на юридически лица, създадени в съответствие с техните закони да придобиват право на собственост върху земя на територията на България. Дава се възможност на законодателя да предостави това право и на лица (физически и юридически) от трети страни чрез сключен и ратифициран от Народното събрание международен договор. Както досега се запазва правото на всички чужденци да придобиват собственост върху земя чрез наследяване по закон.
Уредбата зачита особеното конституционно значение на земята като основно национално богатство. Доколкото така предлаганата норма е очевидно специална (урежда само придобиването на право на собственост върху земя), то тълкуването й изключва това право извън хипотезите, упоменати в нея. Ако законодателят желае да въведе един по-либерален режим със закон и за други категории субекти, ще е необходимо ново изменение на Конституцията, което да му разрешава това.
Предложената разпоредба на чл. 22 от Конституцията удовлетворява нуждите на присъединяването от гледна точка на изискването на чл. 128 от Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП). По силата на тази разпоредба, „Всяка европейска държава, ставайки член на Европейската общност,…кандидатства да стане страна по това споразумение. Тя адресира молбата си до Съвета на ЕИП”. Доколкото Европейският съюз е правоприемник на Европейската общност (чл. ІV-438 ДЕК), въпросът стои и при действието на Европейската конституция.
За нас това означава, че паралелно с членството си в ЕС (1 януари 2007 г.) България кандидатства и по Споразумението за ЕИП, което разпростира действието на принципа на свободно движение на капитали и върху държави, които не членуват в ЕС – чл. 40 ЕИП. Предложената в него формула „при условията, произтичащи от присъединяването” позволява да се избегне необходимостта от ново изменение на чл. 22 след две години. Дори да се приеме, че споразумението за ЕИП ще наложи самостоятелно, независимо от присъединяването изискване, то може да бъде решено чрез прилагане на втората хипотеза – „или по силата на ратифициран международен договор”.  
При обсъждането в Комисията се прие, че не е необходима специална преходна разпоредба, която  да посочва от кога влиза в сила тази норма. Налице е делегация към други, последващи актове. Незабавното действие на нормата не поражда никакви конституционни задължения за България, нито преки права за чужденците и чуждестранните юридически лица. По смисъла на самата норма такива възникват едва след присъединяването към ЕС, по силата на самия договор за присъединяване. Отчетено беше обстоятелството, че Република България договаря въвеждането на преходен период, в който запазва ограничения за придобиването на право на собственост върху земеделска и горска земя дори за граждани и юридически лица на ЕС. Този преходен период на ограничения, обаче, не обхваща всички хипотези. В съответствие с принципа за свободно движение на капитали, той няма да се прилага, например, за граждани и юридически лица на ЕС, установени на територията на България, които желаят да закупят земя за осъществяване на стопанска дейност (т.нар. самонаети фермери). Няма преходен период и за 
правото им да придобиват земя за първо жилище, административни или индустриални сгради. Във всички тези случаи правото на гражданите и юридическите лица на ЕС да придобиват земя у нас възниква от момента на присъединяване. Това тълкуване на принципа за свободно движение на капитали е твърдо установено в международнодоговорната практика на ЕС и предвидено в договора за присъединяване (съответните анекси) на всички новоприсъединили се държави. Трайното установяване на граждани и юридически лица на ЕС в България е основание за изключение от изключението, което въвежда преходния период.
Комисията приема, че описването на тези изключения в една преходна разпоредба в Конституцията би представлявало възпроизвеждане на акта за присъединяване и не е необходимо. Освен това, фиксирането на преходния период в конституционна норма би лишило България от възможността да договори за някоя от посочените хипотези по-изгоден срок в договора за присъединяване. 
Очевидно не е необходима преходна разпоредба за хипотезата на международен договор с трета държава. Там логиката е същата – едва след влизане в сила на международния договор ще възникне посоченото в Конституцията право на придобиване от уговорения в договора момент. Сключването на такъв международен договор не предоставя по-благоприятни условия за гражданите и юридическите лица на трета държава, тъй като съгласно изрична клауза на договора за присъединяване с ЕС, гражданите и юридическите лица от ЕС се ползват със статута на най-облагодетелствана нация.
Що се отнася до хипотезата „придобиване чрез наследяване по закон”, това право съществува и сега и въпросът за преходна разпоредба въобще не възниква.
	
ІV. Предаване на български гражданин на чужда държава

По силата на правото на ЕС и задължението за правно сътрудничество по наказателни въпроси, което Р България поема (чл. 31 (а) и (б) и чл. 34 (2)(б) ДЕС – Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. за европейската заповед за арест и процедурите по предаване между държавите-членки, съответно чл. ІІІ-270 (1) б. „а” и „d” ДЕК), страната ни следва да предвиди възможност за предаване на собствени граждани на съдебните или еквивалентни власти на другите държави-членки във връзка с наказателните производства. Това налага отмяна на абсолютната забрана на чл. 25, ал. 4 от Конституцията, като се допусне такова предаване, когато това е предвидено във влязъл в сила за България международен договор.
Предложеното изменение запазва забраната за предаване на български граждани, като въвежда изключение за случаите, когато друго е предвидено в ратифициран, обнародван и влязъл в сила международен договор. Предаването е формулирано по общ начин „за целите на наказателното преследване”. Съдържанието на понятието следва да се тълкува в един по-широк смисъл, продиктуван от неговото съдържание в Рамковото решение, което позволява уточняването му в международен договор. 
	
V. Право на участие в избори за ЕП и местни органи
 
С влизането си в ЕС Република България трябва да осигури на конституционно равнище правото на гражданите на другите държави - членки да могат да гласуват и да бъдат избирани в избори за органи на местно самоуправление и в изборите за Европейски парламент. Това задължение за нашата страна произтича от чл. 19 ДЕО (чл. 8-б ДЕС), съответно от чл. І-10, (2)(б); ІІІ-126 ДЕК. Наред с това, следва изрично да се предвиди и правото на българските граждани в качеството им на европейски граждани да участват в избори за Европейски парламент. Това налага включването в чл. 42 от Конституцията на нова алинея втора, която гласи „Изборите за членове в Европейския парламент и участието на граждани на Европейския съюз в избори за органи на местно самоуправление се уреждат със закон”. Такова препращане дава възможност в бъдещата законодателна уредба да се включат условията, посочени в европейското право (сега действащите директиви в тази материя или съответните европейски закони или рамкови закони – чл. ІІІ-126 ДЕК), както и необходимите подробности относно процедурата.	

VІ. Отношения между МС и НС 
	
Присъединяването на Република България към ЕС е свързано със значителни отговорности на Министерския съвет по изработването и приемането на актовете на ЕС от неговите органи. Министерски съвет представлява Република България в органите на ЕС, които изискват правителствено представителство. Това налага на конституционно равнище да се уреди необходимостта Министерски съвет да информира Народното събрание за всички въпроси, отнасящи се до задължения, произтичащи за нас от членството ни в Съюза. Това задължение включва и задължението за предварително информиране за разработването и приемането на правни актове на ЕС. Министерският съвет се отчита за своята дейност пред НС и носи политическа отговорност за действията си. В този смисъл са и предлаганите нови разпоредби на чл. 105, ал. 3 и 4 от Конституцията.


    Вносители: Камелия Касабова и още 83 народни представители



