
 
 
 

10 години 2004-2014    Европейска мрежа   
      на съдебните съвети (ЕМСС) 

Среща на Общото събрание на ЕМСС 

Рим 11-13 юни 2014 г. 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ РИМ 

С НАСТОЯЩАТА ДЕКЛАРАЦИЯ членовете на Европейската мрежа на съдебните съвети (ЕМСС), на 

своя среща в РИМ в периода 11-13 юни 2014 г., посветена на десетата годишнина от нейното 

създаване, ЗАЯВЯВАТ, че: 

1. През първите си 10 години ЕМСС постигна главната си цел да засили сътрудничеството и 

взаимното доверие между съдебните съвети и съдебните системи на държавите-членки на ЕС и 

страните кандидатки. ЕМСС продължава своята работа. 

2. ЕМСС играе първостепенна роля в поддържането на независимостта на съдебната власт, която е 

от същото съществено значение за защитата на правата на гражданите на Европа през 2014 г., 

както през 2004 година. 

3. ЕМСС ще продължи да бъде уникален представител на институциите, които организират 

правосъдните системи в ЕС, и да стимулира техните връзки с Европейската комисия и с други 

европейски институции. 

4. Обръщайки поглед към бъдещето, ЕМСС: 

(i) ще продължи да утвърждава важността на съдебните съвети, които са независими от 

изпълнителната и законодателната власт на национално ниво;  

(ii) ще си сътрудничи с Европейската комисия както в общ план, така и конкретно във връзка 

с Таблото с резултатите за правосъдието и други общоевропейски инициативи;  

(iii) ще изгражда по-тесни връзки с други европейски съдебни организации;  

(iv) ще спомага за повишаване на независимостта и отчетността на правосъдните системи и 

на съдиите в цяла Европа;  

(v) ще спомага за повишаване на общественото доверие в правосъдните системи в Европа;  

(vi) ще подкрепя съдебните съвети и сходните им независими структури в ЕС и в страните 

кандидатки и потенциални кандидатки, особено когато тези структури се сблъскват с 

предизвикателства, касаещи правосъдните им системи, 



като с всичко това се цели да се подобри своевременното и ефективно, независимо и 

висококачествено правораздаване за благото на всички граждани на Европа. 

Изготвена в Рим, 13 юни 2014 г. 


