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ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Основното средство за полицейско сътрудничество е Европейската полицейска служба
(Европол), която e ключов елемент от европейската архитектура за вътрешна сигурност
в по-широк смисъл. Сътрудничеството и политиките са все още в процес на развитие,
като вниманието е съсредоточено върху по-ефективното противодействие срещу
засягащите ЕС като цяло заплахи и престъпност и, специално за Европейския
парламент, предприемането на действия в тази насока при зачитане на основните права
и на разпоредбите за защита на данните.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 33 (митническо сътрудничество), 87, 88 и 89 от ДФЕС.

ЦЕЛИ

Ефективното полицейско сътрудничество е ключов елемент от процеса на превръщане на
Съюза в пространство на свобода, сигурност и правосъдие, основаващо се на зачитането
на основните права. Трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането
— с участието на полицията, на митниците и на другите правоприлагащи служби —
има за цел предотвратяването, разкриването и разследването на престъпленията в целия
Европейски съюз. На практика посоченото сътрудничество засяга най-вече тежките
форми на престъпност (организирана престъпност, трафик на наркотици, трафик на хора,
киберпрестъпност) и тероризма.

РЕЗУЛТАТИ

А. Първи стъпки
Началото на полицейското сътрудничество между държавите членки е поставено през
1976 г. с т.нар. „група Треви“, която представлява междуправителствена мрежа от
представители на министерствата на правосъдието и на вътрешните работи. След
това с Договора от Маастрихт бяха определени въпросите от взаимен интерес, с
което бяха осигурени законови основания за полицейското сътрудничество (тероризъм,
наркотици и други форми на международна престъпност). В него също така беше
установен принципът за създаването на „Европейска полицейска служба“ (Европол),
която първоначално съществуваше под формата на Отдел за борба с наркотиците към
Европол. Конвенцията за Европол беше подписана на 26 юли 1995 г., но службата
започна официално дейността си едва на 1 юли 1999 г. въз основа на разширените
правомощия, предоставени с Договора от Амстердам (подписан на 2 октомври 1997 г.).
В областта на полицейското сътрудничество, обаче, беше постигнат напредък още преди
появата на Европол. Със създаването през 1985 г. на Шенгенското пространство, което
първоначално включваше само няколко държави членки, трансграничното полицейско
сътрудничество се превърна в реалност (вж. също 2.1.3 и 5.12.4). С влизането в сила на
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Договора от Амстердам достиженията на правото от Шенген — в това число неговите
аспекти, свързани с полицейското сътрудничество — бяха включени в правото на
Европейския съюз, макар и в рамките на „третия стълб“ на междуправителственото
сътрудничество. Същият междуправителствен подход беше използван за мерките за
полицейско сътрудничество, приети от малка група държави членки в рамките на
Договора от Прюм, който съдържа разпоредби относно обмена на ДНК данни, пръстови
отпечатъци и данни за регистрацията на превозни средства. Договорът от Прюм беше
въведен изцяло на равнището на Съюза с Решение № 2008/615/ПВР на Съвета от 23 юни
2008 г.
Б. Действащата институционална уредба
Институционалната уредба беше опростена в значителна степен с Договора от Лисабон
(ДФЕС), като сега повечето мерки в областта на полицейското сътрудничество се приемат
съгласно обикновената законодателна процедура (съвместно вземане на решение) и
подлежат на съдебен контрол от страна на Съда на Европейския съюз. Въпреки това,
дори и като се оставят настрана специфичните характеристики на пространството на
свобода, сигурност и правосъдие (клауза за отказ от участие на Обединеното кралство,
Ирландия и Дания (протоколи 21 и 22, приложени към ДФЕС) и привилегирована роля на
националните парламенти (протоколи № 1 и № 2), полицейското сътрудничество, заедно
със съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, не е изцяло интегрирано
в уредбата на Общността и запазва някои от първоначалните си характеристики:
— Комисията споделя правото си на инициатива с държавите членки, при условие че те

представляват една четвърт от членовете на Съвета (член 76 от ДФЕС);

— С Европейския парламент само се провеждат консултации по оперативните мерки
за сътрудничество, които се приемат с единодушие от Съвета. При липса на
единодушие в Съвета съществува възможност девет или повече държави членки да
работят съвместно на принципа на засиленото сътрудничество. При този сценарий
Европейският съвет преустановява временно процеса с цел да се търси постигането
на консенсус (механизъм на „аварийната спирачка“ в съответствие с член 87,
параграф 3 от ДФЕС);

— приетите преди влизането в сила на ДФЕС актове не могат да бъдат обект на
производство за установяване на неизпълнение на задължения или на преюдициално
запитване до Съда на Европейския съюз преди изтичането на 5 години (Протокол
№ 36, приложен към ДФЕС). Този срок изтече през декември 2014 г.

В. Агенции за полицейско сътрудничество и други имащи отношение органи
1. Европейска полицейска служба (Европол)
Ролята на Европол е да подпомага подобряването на ефективността на националните
полицейски органи и на други подобни органи, като улеснява сътрудничеството помежду
им. Акцентът на това сътрудничество е поставен върху предотвратяването на тероризма,
киберпрестъпността, трафика на наркотици и други форми на тежка трансгранична
престъпност и борбата срещу тях.
От 1 януари 2010 г. насам Европол е агенция на ЕС, финансирана от бюджета на
ЕС и разполагаща с почти 1 000 служители(включително малко над 200 служители за
връзка), базирани в нейната централа в Хага. Основната цел на Европол е да подобрява
обмена на информация между полицейските органи. За целта Европол изготвя оценка
на заплахата от тежка и организирана престъпност (Serious and Organised Crime Threat
Assessment, SOCTA), която да служи като база за решенията на Съвета, както и „Доклад
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за обстановката и тенденциите в ЕС, свързани с тероризма“ (Terrorism Situation and
Trend Report, TE-SAT). Европол не разполага с правомощия да предприема принудителни
мерки — не може да извършва арести или обиски, но оперативните правомощия на
агенцията постепенно нараснаха. Така например с решението на Съвета от 28 ноември
2002 г. на Европол се предостави правото да участва в съвместни екипи за разследване
и да изисква от държавите членки да започват наказателни разследвания. Тя също така
засили аналитичния си капацитет, по-конкретно със създаването през януари 2013 г. на
Европейския център за борба с киберпрестъпността, който отговаря, наред с другото, за
Оценката на заплахите от организираната престъпност, ползваща се от интернет (iOCTA).
Европол има водеща роля за реакцията от страна на правоприлагащите органи на ЕС
спрямо възникващите заплахи. След терористичните нападения в Париж и Копенхаген
в началото на 2015 г. Съветът по правосъдие и вътрешни работи възложи на Европол
да създаде Звено за сигнализиранe за незаконно съдържание в интернет, което има за
цел да води борба срещу терористичната пропаганда онлайн и срещу другите дейности
на екстремисти. Новото звено започна да действа на 1 юли 2015 г. Впоследствие, след
терористичните нападения в Париж от ноември 2015 г., Съветът разшири обхвата на
мандата на Европол за борба с тероризма със създаването на 1 януари 2016 г. на
новия Европейски център за борба с тероризма, в който са командировани експерти в
областта на борбата с тероризма от държавите членки с цел засилване на капацитета
за трансгранични разследвания. По аналогичен начин, в резултат от огромния приток
на незаконни мигранти към ЕС през 2014 г. и 2015 г. Европол постави началото на
съвместната операция MARE през март 2015 г. в стремежа си към засилване на усилията
за противодействие на трафика на хора. Европол също така допринася за провеждането
на операцията чрез нейното разгръщане в новосъздадените „горещи точки“ по външните
граници (вж. 5.12.4). Не на последно място, Европол разполага с правомощия (съгласно
решение на Съвета от 27 март 2000 г.) да води преговори за сключването на споразумения
с трети държави и с органи, които не са сред органите на ЕС. Европол подписа, например,
споразумения за сътрудничество с Интерпол и със Съединените щати.
На 27 март 2013 г. Комисията представи законодателно предложение до Европейския
парламент и до Съвета за изменение на действащото решение относно Европол, което
включваше предложение за сливане на Европол и на Европейския полицейски колеж
(CEPOL). След като беше отхвърлено както от Съвета, така и от Парламента, сливането
вече не стои на дневен ред. През май 2016 г. Парламентът и Съветът одобриха
новия регламент за Европол[1]. Новият регламент предоставя на Европол възможност
по-лесно да създава специализирани звена, за да реагира на възникващите заплахи,
определя правилата за съществуващите звена (например горепосоченото звено за борба с
тероризма) и предвижда по-устойчив режим на защита на данните, подобрено управление
и по-висока степен на отчетност на агенцията, което следва да бъде постигнато чрез
Съвместна група за парламентарен контрол с участието на Европейския парламент и на
националните парламенти.
2. Европейски полицейски колеж (CEPOL)
Обучението на полицейски кадри е един от важните аспекти на полицейското
сътрудничество. За целта през 2000 г. беше създаден CEPOL, първоначално под формата
на мрежа от съществуващи национални институции за обучение, а впоследствие като
агенция на ЕС (Решение 2005/681/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г.). Първоначално

[1]Регламент (ЕС) 2016/794 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 година относно Агенцията
на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането (Европол) и за замяна и отмяна на
решения 2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 2009/968/ПВР на Съвета

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.12.4.pdf
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разположена в Брамсхил в Обединеното кралство, от 1 октомври 2014 г. централата на
CEPOL вече се намира в Будапеща.
3. Постоянен комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната
сигурност (COSI)
Още от самото начало сферата на оперативното сътрудничество е пречка за развитието
на полицейското сътрудничество. Като се изключат постигнатият чрез Европол
слаб напредък и разгръщането на съвместни екипи за разследване, първоначално
сътрудничеството се ограничаваше до провежданите от 2000 г. насам срещи на всеки
две години на „Клуба от Берн“ — неформална структура, обединяваща ръководителите
на службите за вътрешна сигурност на няколко европейски държави, имаща за цел
доброволен обмен на информация в области като контраразузнаването, организираната
престъпност и тероризма. Стъпвайки върху тази основна идея, Договорът от Лисабон
отива по-далеч, като предвижда в член 71 от ДФЕС правното основание за Постоянния
комитет за оперативно сътрудничество в областта на вътрешната сигурност (COSI), който
беше официално създаден с решение на Съвета от 25 февруари 2010 г. Отговорностите
на COSI са следните:
— оценка на общата насока на оперативното сътрудничество и на пропуските в него;

— приемане на конкретни препоръки;

— подпомагане на Съвета съгласно „клаузата за солидарност“ (член 222 от ДФЕС).

COSI, обаче, не е „европейско ФБР“, което може да провежда свои собствени операции,
и освен това не участва в законодателната процедура. Той е базиран в националните
столици, като представители на държавите членки се срещат в Брюксел, където са
подпомагани от съветници по въпросите на правосъдието и вътрешните работи от
постоянните представителства. В заседанията на COSI често участват представители
на други организации, свързани с вътрешната сигурност, например Европол, Евроюст
(вж. 5.12.6 относно съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси) и Frontex
(вж. 5.12.4 относно управлението на външните граници).
4. Център на ЕС за анализ на информация
Центърът на ЕС за анализ на информация (INTCEN) не е точно орган за полицейско
сътрудничество, тъй като е част от Европейската служба за външна дейност
(ЕСВД). Той, обаче, спомага за полицейското сътрудничество, като изготвя оценки на
заплахата въз основа на информацията, осигурена от разузнавателните служби, армията,
дипломатическите и полицейските служби. INTCEN може да има също така и полезен
принос от оперативна гледна точка, например като осигурява информация за целия ЕС
относно направленията, мотивите и придвижването на терористи.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

С влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. ролята на Европейския
парламент в областта на правосъдието и вътрешните работи беше засилена в значителна
степен. Позицията, изразена от Парламента в неговите резолюции относно полицейското
сътрудничество, отразява както неговото желание да отстоява своята позиция, така и
относително ранния етап на развитие на полицейското сътрудничество в ЕС. Във връзка
с последния аспект Парламентът често изразява неудовлетворение поради липсата на
действително интегриран подход към вътрешната сигурност. В своята резолюция от 9 юли
2015 г. относно Европейската програма за сигурност Парламентът изразява съжаление
във връзка с факта, „че въпреки многобройните призиви на Парламента все още липсва

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.12.6.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/bg/FTU_5.12.4.pdf
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оценка на ефективността на съществуващите инструменти на ЕС, в това число с оглед на
новите заплахи за сигурността, пред които е изправен ЕС, и на оставащите пропуски“, и
заявява, че „такова усилие е необходимо, за да се гарантира, че европейската политика на
сигурност е ефикасна, необходима, пропорционална, последователна и всеобхватна“. Той
също така често е предупреждавал, че трябва да има подходящ баланс между свободата
и сигурността при полицейския контрол и правоприлагането.
Другият основен въпрос за Европейския парламент, както е посочено по-горе, е
да утвърди позицията си като институционален фактор в областта на вътрешната
сигурност. Въпреки че официално COSI остава извън обхвата на парламентарния
контрол, Европейският парламент демонстрира силно желае да подчертае новите си
правомощия в областта на полицейското сътрудничество. В своята резолюция от 2
април 2014 г. относно междинния преглед на Стокхолмската програма той припомня,
че „понастоящем е пълноправен институционален участник в областта на политиките
за сигурност“ и „следва да играе основополагаща роля в оценяването и определянето
на политиките на вътрешна сигурност“. В своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно
Европейската програма за сигурност Парламентът отново заявява, че следва да участва
„в определянето на политическите приоритети и стратегическите цели“ на програмата.
Безспорно Европейският парламент налага своя авторитет в областта на политиката за
вътрешна сигурност. В рамките на реформата на Европол той активно се застъпва за
по-силен парламентарен контрол и подобряване на разпоредбите за защита на данните.
Той също така призова Директивата за запазване на данни[2] да бъде отменена на
основание факта, че е непропорционална, и след това тя в крайна сметка беше обявена
за недействителна от Съда в решението с историческо значение от април 2014 г. Не на
последно място, Парламентът устоява на значителния натиск от страна на Комисията и
на държавите членки за бързо приемане на европейска система за резервационни данни
на пътниците за целите на борбата с тероризма. Директивата относно резервационните
данни на пътниците[3] беше окончателно приета през април 2016 г., като окончателният
текст съдържа редица подкрепени от Парламента гаранции за защита на данните и клауза,
изискваща преглед на Директивата две години след транспонирането в националното
законодателство.
Kristiina Milt
04/2017

[2]Директива 2006/24/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за запазване на данни,
създадени или обработени, във връзка с предоставянето на обществено достъпни електронни съобщителни
услуги или на обществени съобщителни мрежи и за изменение на Директива 2002/58/EО.
[3]Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно
използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и
наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления.
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