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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещите 
комисии по правни въпроси и по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
да вземат предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Съгласно член 2 от Договора за 
Европейския съюз „Съюзът се основава 
на ценностите на зачитане на човешкото 
достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитането на 
правата на човека, включително правата 
на лицата, които принадлежат към 
малцинства. Тези ценности са общи за 
държавите членки в общество, чиито 
характеристики са плурализмът, 
недискриминацията, толерантността, 
справедливостта, солидарността и 
равенството между жените и мъжете“. В 
член 3 също така се посочва, че „Съюзът 
има за цел да насърчава мира, 
ценностите си и благоденствието на 
своите народи“, както и че, наред с 
другото, той „зачита богатството на 
своето културно и езиково 
многообразие и следи за опазването и 
развитието на европейското културно 
наследство“. Тези ценности са 
допълнително потвърдени и изразени в 
правата, свободите и принципите, 
залегнали в Хартата на основните права 
на Европейския съюз („Хартата“).

(1) Съгласно член 2 от Договора за 
Европейския съюз „Съюзът се основава 
на ценностите на зачитане на човешкото 
достойнство, на свободата, 
демокрацията, равенството, правовата 
държава, както и на зачитането на 
правата на човека, включително правата 
на лицата, които принадлежат към 
малцинства. Тези ценности са общи за 
държавите членки в общество, чиито 
характеристики са плурализмът, 
недискриминацията, толерантността, 
справедливостта, солидарността и 
равенството между жените и мъжете“. В 
член 3 също така се посочва, че „Съюзът 
има за цел да насърчава мира, 
ценностите си и благоденствието на 
своите народи“, както и че, наред с 
другото, той „зачита богатството на 
своето културно и езиково 
многообразие и следи за опазването и 
развитието на европейското културно 
наследство“. Освен това в член 8 от 
ДФЕС се посочва, че във всички свои 
дейности Европейският съюз има за 
цел да премахне неравенствата, да 
насърчава равенството между 
половете и да се бори с 
дискриминацията при определянето и
осъществяването на своите 
политики и дейности; Тези ценности 
са допълнително потвърдени и изразени 
в правата, свободите и принципите, 
залегнали в Хартата на основните права 
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на Европейския съюз („Хартата“).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 a) Съгласно членове 8 и 10 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз програма 
„Правосъдие“ следва да подкрепя във 
всичките си дейности интегрирането 
на принципа на равенство между 
половете, включително 
бюджетирането, съобразено с 
равенството между половете, както 
и интегрирането на принципа на 
недопускане на дискриминация.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тези права и ценности трябва да 
продължат да се утвърждават и 
прилагат, да се споделят между 
гражданите и народите в рамките на 
Съюза и да бъдат в основата на 
европейските общества. Поради това в 
бюджета на Съюза се създава нов фонд 
„Правосъдие, права и ценности“, който 
обхваща програмите „Права и 
ценности“ и „Правосъдие“. В момент, 
когато европейските общества се 
сблъскват с екстремизъм, радикализъм и 
разделение, по-важно от всякога е да се 
утвърждават, укрепват и защитават 
правосъдието, правата и ценностите на 
ЕС: правата на човека, зачитането на 
човешкото достойнство, свободата, 
демокрацията, равенството и правовата 
държава. Това ще има дълбоки и преки 
последици за политическия, социалния, 

(2) Тези права и ценности трябва да 
продължат да се утвърждават и 
прилагат, да се споделят между 
гражданите и народите в рамките на 
Съюза и да бъдат в основата на 
европейските общества. Поради това в 
бюджета на Съюза се създава нов фонд 
„Правосъдие, права и ценности“, който 
обхваща програмите „Права и 
ценности“ и „Правосъдие“. В момент, 
когато европейските общества се 
сблъскват с екстремизъм, радикализъм и 
разделение, по-важно от всякога е да се 
утвърждават, укрепват и защитават 
правосъдието, равенството, правата и 
ценностите на ЕС: правата на човека, 
зачитането на човешкото достойнство, 
свободата, демокрацията, равенството 
между половете, принципите на
правовата държава и принципа на 
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културния и икономическия живот в ЕС. 
Като част от новия фонд програма 
„Права и ценности“ ще обедини 
програмата „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014—2020 г., 
създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1381/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета, и програма „Европа за 
гражданите“, създадена с Регламент 
(ЕС) № 390/2014 на Съвета. Програма 
„Правосъдие“ (наричана по-долу 
„програмата“) ще продължи да 
подкрепя развитието на интегрирано 
европейско пространство на правосъдие 
и на трансгранично сътрудничество, в 
приемственост с програма 
„Правосъдие“ за периода 2014—2020 г., 
създадена с Регламент (ЕС) 
№ 1381/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета (наричана по-долу 
„програмата предшественик“).

недопускане на дискриминация. Това 
ще има дълбоки и преки последици за 
политическия, социалния, културния и 
икономическия живот в ЕС. Като част 
от новия фонд програма „Права и 
ценности“ ще обедини програмата 
„Права, равенство и гражданство“ за 
периода 2014—2020 г., създадена с 
Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета10, и 
програма „Европа за гражданите“, 
създадена с Регламент (ЕС) № 390/2014 
на Съвета11. Програма „Правосъдие“ 
(наричана по-долу „програмата“) ще 
продължи да подкрепя развитието на 
интегрирано европейско пространство 
на правосъдие и на трансгранично 
сътрудничество, в приемственост с 
програма „Правосъдие“ за периода 
2014—2020 г., създадена с Регламент 
(ЕС) № 1381/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета12 (наричана по-
долу „програмата предшественик“).

__________________ __________________

10  Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за създаване на 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014—
2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., 
стр. 62).

10  Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за създаване на 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014—
2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., 
стр. 62).

11 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета 
от 14 април 2014 г. за създаване на 
програма „Европа за гражданите“ за 
периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 
17.4.2014 г., стр. 3)

11 Регламент (ЕС) № 390/2014 на Съвета 
от 14 април 2014 г. за създаване на 
програма „Европа за гражданите“ за 
периода 2014—2020 г. (ОВ L 115, 
17.4.2014 г., стр. 3)

12 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за създаване на 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014—
2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., 
стр. 62).

12 Регламент (ЕС) № 1381/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 декември 2013 г. за създаване на 
програма „Права, равенство и 
гражданство“ за периода 2014—
2020 година (ОВ L 354, 28.12.2013 г., 
стр. 62).
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Фонд „Правосъдие, права и 
ценности“ и неговите две програми за 
финансиране ще бъдат насочени 
предимно към хората и субектите, които
допринасят за превръщането в реалност 
и за жизнеността на нашите общи 
ценности, права и богато многообразие. 
Крайната цел е насърчаването и 
поддържането на нашето основано на 
права, равноправно, приобщаващо и 
демократично общество. Това включва 
жизнено гражданско общество, 
насърчаващо демократичното, 
гражданското и социалното участие на 
хората, както и богатото многообразие 
на европейското общество, също и въз 
основа на нашата обща история и памет. 
В член 11 от Договора за ЕС също така 
се посочва, че институциите 
предоставят чрез подходящи средства 
на гражданите и представителните 
организации възможността да изразяват 
и обменят публично своите мнения във 
всички области на дейност на Съюза.

(3) Фонд „Правосъдие, права и 
ценности“ и неговите две програми за 
финансиране ще бъдат насочени 
предимно към хората и субектите, които 
допринасят за превръщането в реалност 
и за жизнеността на нашите общи 
ценности, права и богато многообразие. 
Крайната цел е насърчаването и 
поддържането на нашето основано на 
права, равноправно, приобщаващо и 
демократично общество. Това включва 
жизнено гражданско общество, 
насърчаващо демократичното, 
гражданското и социалното участие на 
хората, както и богатото многообразие 
на европейското общество, също и въз 
основа на нашата обща история и памет. 
Силните и независими права на 
жените и движение на ЛГБТИ 
лицата са от съществено значение за 
подобряване на равенството между 
половете. За ЕС е от ключово 
значение да предоставя в 
съответствие със своите основни 
ценности достатъчна подкрепа на 
тези организации, групи и защитници, 
особено на онези, които работят в 
контекст, изпълнен с 
предизвикателства. В член 11 от 
Договора за ЕС също така се посочва, че 
институциите предоставят чрез 
подходящи средства на гражданите и 
представителните организации 
възможността да изразяват и обменят 
публично своите мнения във всички 
области на дейност на Съюза.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Договора за функционирането 
на Европейския съюз се предвижда 
създаването на пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие, в което се 
зачитат основните права и различните 
правни системи и традиции на 
държавите членки. За тази цел Съюзът 
може да приема мерки за развиване на 
съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни и наказателноправни 
въпроси и за насърчаване и подкрепа на 
действията на държавите членки в 
областта на предотвратяването на 
престъпността. При по-нататъшното 
развитие на европейското пространство 
на правосъдие се гарантира зачитането 
на основните права, както и на общите 
принципи и ценности, като 
недискриминация, равенство между 
половете, ефективен достъп до 
правосъдие за всички, правова държава 
и добре функционираща независима 
съдебна система.

(4) В Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС) се 
предвижда създаването на пространство 
на свобода, сигурност и правосъдие, в 
което се зачитат основните права и 
различните правни системи и традиции 
на държавите членки. За тази цел 
Съюзът може да приема мерки за 
развиване на съдебното сътрудничество 
по гражданскоправни и 
наказателноправни въпроси и за 
насърчаване и подкрепа на действията 
на държавите членки в областта на 
предотвратяването на престъпността и 
на защитата на правата на 
жертвите, като надлежно се отчита 
социалното измерение на пола. При 
по-нататъшното развитие на 
европейското пространство на 
правосъдие се гарантира зачитането на 
основните права, както и на общите 
принципи и ценности, като недопускане 
на дискриминация, солидарност, 
равенство между половете, равно 
третиране без оглед на пол, раса или 
етнически произход, религия или 
убеждения, увреждания, възраст и 
сексуална ориентация, закрила на 
уязвимите групи и на ефективен, 
универсален и отчитащ спецификите 
на пола достъп до правосъдие за 
всички, равенство пред закона, 
принципите на правовата държава, 
както и добре функционираща 
независима европейска съдебна 
система.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Финансирането следва да (5) Финансирането следва да 
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продължи да бъде сред важните 
инструменти за успешното изпълнение 
на амбициозните цели, заложени в 
Договорите. Те следва да бъдат 
постигнати, наред с другото, чрез 
установяване на гъвкава и ефективна 
програма „Правосъдие“, която следва да 
улесни планирането и изпълнението на 
тези цели.

продължи да бъде сред важните 
инструменти за успешното изпълнение 
на амбициозните цели, заложени в 
Договорите. Те следва да бъдат 
постигнати, наред с другото, чрез 
установяване на гъвкава и ефективна 
програма „Правосъдие“, която следва да 
улесни планирането и изпълнението на 
тези цели. Програмата следва да 
подкрепя работата на организациите 
за правата на жените и на 
защитниците на правата на човека в 
ЕС и в целия свят при спазването на 
принципите на правовата държава и 
при инициативите, които 
противодействат на все по-
свиващото се пространство за 
независимото гражданско общество. 
Следва надлежно да се вземе предвид 
специфичното положение на 
малките и средните организации на 
гражданското общество, които се 
нуждаят от многогодишни 
безвъзмездни средства за оперативни 
разходи и от нецелево финансиране, 
покриващи основни и структурни 
разходи, а не от краткосрочно, 
обвързано с проекти финансиране.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5 a) Програмата следва да има за
цел да се увеличи гъвкавостта и 
достъпността на средствата по нея 
и да бъдат осигурени еднакви 
възможности и условия за 
финансиране на организациите на 
гражданското общество както в 
рамките на ЕС, така и на тези извън 
ЕС.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6 a) Включването на свързаните с 
пола аспекти в правосъдните 
системи следва да се разглежда като 
важна цел с оглед по-нататъшното 
развитие на европейското 
пространство на правосъдие. 
Междусекторната дискриминация в 
правосъдната система продължава да 
бъде една от основните пречки пред 
равния достъп на жените до 
правосъдие. Поради това програмата 
следва активно да допринася за 
премахването на дискриминацията и 
пречките пред малцинствата, хората 
с увреждания, мигрантите, лицата, 
търсещи убежище, възрастните хора, 
хората, живеещи в отдалечени 
райони, или всяка уязвима група, 
която може да се изправи пред 
ограничения на достъпа до 
правосъдие, и да подкрепя процедури и 
решения в съдебните системи, които 
са лесни за използване от жертвите и 
отчитат аспектите на пола;

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Съгласно член 81, параграф 2, 
буква з) и член 82, параграф 1, буква в) 
от Договора за функционирането на ЕС 
Съюзът подкрепя обучението на 
магистрати и съдебни служители като 
средство за подобряване на съдебното 
сътрудничество по гражданскоправни и 
наказателноправни въпроси, основано 
на принципа на взаимно признаване на 

(8) Съгласно член 81, параграф 2, 
буква з) и член 82, параграф 1, буква в) 
от Договора за функционирането на ЕС 
Съюзът подкрепя обучението на 
магистрати и съдебни служители като 
средство за подобряване на съдебното 
сътрудничество по гражданскоправни и 
наказателноправни въпроси, основано 
на принципа на взаимно признаване на 



PE628.459v03-00 10/27 AD\1174170BG.docx

BG

присъдите и съдебните решения. 
Обучението за работещите в сферата на 
правосъдието е важен инструмент за 
развиване на общо разбиране за това как 
най-добре да се гарантира спазването на 
принципите на правовата държава. То 
допринася за изграждането на 
европейското пространство на 
правосъдие чрез създаване на обща 
съдебна култура сред работещите в 
сферата на правосъдието на държавите 
членки. От съществено значение е да се 
гарантират правилното и 
последователно прилагане на правото в 
Съюза и взаимното доверие между 
работещите в сферата на правосъдието 
при трансгранични производства. 
Дейностите по обучение, подпомагани 
по програмата, следва да се основават 
на надеждни оценки на нуждите от 
обучение, да включват използването на 
модерна методология на обучение и 
трансгранични мероприятия, събиращи 
работещи в сферата на правосъдието 
лица от различни държави членки, да 
съдържат елементи за активно обучение 
и за изграждане на мрежи от контакти, 
както и да бъдат устойчиви.

присъдите и съдебните решения. 
Обучението за работещите в сферата на 
правосъдието е важен инструмент за 
развиване на общо разбиране за това как 
най-добре да се гарантира спазването на 
принципите на правовата държава и 
основните права и да се повиши 
осведомеността относно 
практическото прилагане на 
законодателството на ЕС в областта 
на равенството. То допринася за 
изграждането на европейското 
пространство на правосъдие чрез 
създаване на обща съдебна култура сред 
работещите в сферата на правосъдието 
на държавите членки. От съществено 
значение е да се гарантират правилното 
и последователно прилагане на правото 
в Съюза и взаимното доверие между 
работещите в сферата на правосъдието 
при трансгранични производства. 
Дейностите по обучение, подпомагани 
по програмата, следва да се основават 
на надеждни оценки на нуждите от 
обучение, да включват използването на 
модерна методология на обучение и 
трансгранични мероприятия, събиращи 
работещи в сферата на правосъдието 
лица от различни държави членки, да 
съдържат елементи за активно обучение 
и за изграждане на мрежи от контакти, 
както и да бъдат устойчиви. Следва да 
се осигури специфично обучение по 
въпросите на равенството между 
половете за съдиите, полицейските 
служители и прокурорите, за да се 
гарантират надлежна закрила, 
установяване на самоличността и 
зачитане на правата на жертвите на 
трафик, на основано на пола насилие 
и на други престъпления, и за да се 
насърчават сътрудничеството и 
добрите практики сред съдебните 
системи във връзка с процедури, 
които са лесни за използване от 
жертвите и са чувствителни към 
аспектите на пола;
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Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8 a) Съгласно Решение (ЕС) 
2017/865 на Съвета от 11 май 2017 г. 
за подписване, от името на 
Европейския съюз, на Конвенцията на 
Съвета на Европа за превенция и 
борба с насилието над жени и 
домашното насилие по отношение на 
частите, свързани със съдебното 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, както и 
съответното решение по отношение 
на убежището и забраната за 
връщане, програмата подкрепя 
обучението на магистрати и съдебни 
служители с оглед повишаване на 
осведомеността и насърчаване на 
практическото прилагане на 
Конвенцията в този обхват с цел по-
добра защита на жертвите на 
насилие срещу жени и момичета в 
целия ЕС.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Съдебното обучение може да 
включва различни участници, като 
например правните, съдебните и 
административните органи на 
държавите членки, академични 
институции, национални органи, 
отговарящи за съдебното обучение, 
организации или мрежи, занимаващи се 
с обучение на европейско равнище, 
както и мрежи от съдебни координатори 
за правото на Съюза. Органите и 
субектите, преследващи цели от 

(9) Съдебното обучение може да 
включва различни участници, като 
например правните, съдебните и 
административните органи на 
държавите членки, академични 
институции, национални органи, 
отговарящи за съдебното обучение, 
организации или мрежи, занимаващи се 
с обучение на европейско равнище, 
както и мрежи от съдебни координатори 
за правото на Съюза и органи в 
областта на равенството. Трябва да 
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общоевропейски интерес в областта на 
съдебното обучение, като Европейската 
мрежа за съдебно обучение („EJTN“), 
Академията по европейско право 
(„ERA“), Европейската мрежа на 
висшите съдебни съвети („ENCJ“), 
Асоциацията на държавните съвети и 
върховните административни 
юрисдикции на Европейския съюз 
(„ACA-Europe“), Мрежата на 
председателите на върховните 
съдилища в Европейския съюз 
(„RPCSJUE“) и Европейският институт 
за публична администрация („EIPA“), 
следва да продължат да играят роля за 
утвърждаването на програми за 
обучение с действително европейско 
измерение за магистратите и съдебните 
служители и следователно биха могли 
да получат подходяща финансова 
подкрепа в съответствие с процедурите 
и критериите, посочени в годишните 
работни програми, приети от Комисията 
съгласно настоящия регламент.

се подкрепя хоризонталното 
сътрудничество между съдии и 
медицински специалисти, за да се 
осигури необходимото обучение на 
магистратите и съдебните 
служители във връзка със случаи, 
свързани с основано на пола насилие и 
с насилие срещу жени. Органите и 
субектите, преследващи цели от 
общоевропейски интерес в областта на 
съдебното обучение, като Европейската 
мрежа за съдебно обучение („EJTN“), 
Академията по европейско право 
(„ERA“), Европейската мрежа на 
висшите съдебни съвети („ENCJ“), 
Асоциацията на държавните съвети и 
върховните административни 
юрисдикции на Европейския съюз 
(„ACA-Europe“), Мрежата на 
председателите на върховните 
съдилища в Европейския съюз 
(„RPCSJUE“) и Европейският институт 
за публична администрация („EIPA“), 
следва да продължат да играят роля за 
утвърждаването на програми за 
обучение с действително европейско 
измерение за магистратите и съдебните 
служители и следователно биха могли 
да получат подходяща финансова 
подкрепа в съответствие с процедурите 
и критериите, посочени в годишните 
работни програми, приети от Комисията 
съгласно настоящия регламент. Като се 
има предвид, че жените съдии са по-
слабо представени на висши 
длъжности, жените съдии, прокурори 
и с други юридически професии се 
насърчават да участват в 
дейностите по обучение.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Програмата следва да подпомага (10) Програмата следва да подпомага 
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годишната работна програма на 
Европейската мрежа за съдебно 
обучение, която е важен участник в 
съдебното обучение. Европейската 
мрежа за съдебно обучение е в 
изключително положение, доколкото тя 
е единствената мрежа на равнището на 
Съюза, която събира органите за 
съдебно обучение на държавите членки. 
Тя е в уникалната позиция да може да 
организира обмен за нови и опитни 
съдии и прокурори между всички 
държави членки и да координира 
работата на националните органи за 
съдебно обучение по отношение на 
организацията на дейностите за 
обучение по теми, свързани с правото на 
Съюза, и насърчаването на добрите 
практики на обучение. Европейската 
мрежа за съдебно обучение също така 
предоставя обучение с отлично качество 
на равнището на Съюза по 
разходноефективен начин. Освен това
органите за съдебно обучение на 
държавите кандидатки участват в нея 
като наблюдатели.

годишната работна програма на 
Европейската мрежа за съдебно 
обучение, която е важен участник в 
съдебното обучение. Европейската 
мрежа за съдебно обучение е в 
изключително положение, доколкото тя 
е единствената мрежа на равнището на 
Съюза, която събира органите за 
съдебно обучение на държавите членки. 
Тя е в уникалната позиция да може да 
организира обмен за нови и опитни 
съдии и прокурори между всички 
държави членки и да координира 
работата на националните органи за 
съдебно обучение по отношение на 
организацията на дейностите за 
обучение по теми, свързани с правото на 
Съюза, и насърчаването на добрите 
практики на обучение. Европейската 
мрежа за съдебно обучение също така 
предоставя обучение с отлично качество 
на равнището на Съюза по 
разходноефективен начин. Освен това 
органите за съдебно обучение на 
държавите кандидатки участват в нея 
като наблюдатели.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10 a) Програмата следва също така 
да подкрепя насърчаването на най-
добри практики между съдилища, 
разглеждащи специално случаи на 
насилие, основано на пола, както и 
обмена на общи ресурси и материали 
за обучение по проблемите на 
насилието, основано на пола, 
предназначени за съдии, прокурори, 
адвокати, полицейски служители и 
други специалисти, които влизат в 
контакт с жертви на насилие, 
основано на пола;
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Съгласно член 67 от ДФЕС 
Съюзът следва да представлява 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие, в което се зачитат 
основните права, а достъпът до 
правосъдие е от съществено значение за 
тази цел. За да се улесни ефективният 
достъп до правосъдие и с цел 
насърчаване на взаимното доверие, 
което е абсолютно необходимо за 
доброто функциониране на 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие, е необходимо да се 
разшири обхватът на финансовата 
подкрепа, така че да включва и 
дейности на други органи освен 
съдебните органи и практикуващите 
юристи, както и на организации на 
гражданското общество, които 
допринасят за постигането на тези цели.

(14) Съгласно член 67 от ДФЕС 
Съюзът следва да представлява 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие, в което се зачитат 
основните права, а достъпът до 
правосъдие е от съществено значение за 
тази цел. За да се улесни ефективният 
достъп до правосъдие и защитата на 
жертвите на престъпления с цел 
насърчаване на взаимното доверие, 
което е абсолютно необходимо за 
доброто функциониране на 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие, е необходимо да се 
разшири обхватът на финансовата 
подкрепа, така че да включва и 
дейности на други органи освен 
съдебните органи и практикуващите 
юристи, както и на организации на 
гражданското общество, които 
допринасят за постигането на тези цели.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Съгласно членове 8 и 10 от 
ДФЕС програмата следва също така да 
подкрепя във всички свои дейности 
интегрирането на целите за равенство 
между жените и мъжете и за борба с 
дискриминацията.

(15) Съгласно членове 8 и 10 от 
ДФЕС програмата следва да възприеме
във всички свои дейности 
хоризонтален подход за насърчаване 
на равенството между половете и 
подкрепа за интегрирането на целите за 
равенство между половете, равни 
права и недопускане на 
дискриминация. Следва да се 
осъществява редовно наблюдение и 
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оценяване, за да се направи оценка на 
начина, по който въпросите за 
равенството между половете и 
недопускането на дискриминация са 
включени в дейностите по 
Програмата.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Действията, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за създаването на 
европейско пространство на правосъдие 
чрез засилване на трансграничното 
сътрудничество и изграждането на 
мрежи, и постигането на правилното, 
съгласувано и последователно 
прилагане на правото на Съюза. 
Дейностите по финансиране следва 
също така да допринасят и за общото 
разбиране на ценностите на Съюза и 
принципите на правовата държава, за 
по-доброто познаване на правото и 
политиките на Съюза, за споделянето на 
ноу-хау и най-добри практики при 
използването на инструменти за 
съдебно сътрудничество от всички 
заинтересовани страни, както и за 
разпространението на оперативно 
съвместими цифрови решения, които са 
в основата на гладкото и ефективното 
трансгранично сътрудничество, и следва 
да осигуряват надеждна аналитична 
основа за подпомагане на развитието, 
прилагането и правилното изпълнение 
на правото и политиките на Съюза. 
Намесата на Съюза дава възможност 
тези действия да се провеждат 
последователно в целия Съюз и да се 
постигат икономии от мащаба. Освен 
това Съюзът е в по-добра позиция от 
държавите членки по отношение на 
намирането на решения на 

(16) Действията, обхванати от 
настоящия регламент, следва да 
допринасят за създаването на 
европейско пространство на правосъдие 
чрез засилване на трансграничното 
сътрудничество и изграждането на 
мрежи, повишаване на 
осведомеността относно правото на 
Съюза, и особено правото на Съюза в 
областта на равенството, постигане 
на неговото правилно, съгласувано и 
последователно практическо 
прилагане, както и чрез подобряване
на изпълнението и координирането на 
различните инструменти на ЕС за 
защита на жертвите, и по-специално 
Директива № 2012/29/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. за 
установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и 
защитата на жертвите на 
престъпления и за замяна на Рамково 
решение 2001/220/ПВР на Съвета, 
както и на Директива № 2011/99/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 декември 2011 г. 
относно европейската заповед за 
защита, Регламент 606/2013 относно 
взаимното признаване на мерки за 
осигуряване на защита по граждански 
дела и на Директива 2011/36/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 5 април 2011 г. относно 
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трансгранични ситуации и на 
предоставянето на европейска 
платформа за взаимно обучение.

предотвратяването и борбата с 
трафика на хора и защитата на 
жертвите от него; Дейностите по 
финансиране следва също така да 
допринасят и за общото разбиране на 
ценностите на Съюза и принципите на 
правовата държава, за по-доброто 
познаване на правото и политиките на 
Съюза, за споделянето на ноу-хау и най-
добри практики при използването на 
инструменти за съдебно сътрудничество 
от всички заинтересовани страни, както 
и за разпространението на оперативно 
съвместими цифрови решения, които са 
в основата на гладкото и ефективното 
трансгранично сътрудничество, и следва 
да осигуряват надеждна аналитична 
основа за подпомагане на развитието, 
прилагането и правилното изпълнение 
на правото и политиките на Съюза. 
Намесата на Съюза дава възможност 
тези действия да се провеждат 
последователно в целия Съюз и да се 
постигат икономии от мащаба. Освен 
това Съюзът е в по-добра позиция от 
държавите членки по отношение на 
намирането на решения на 
трансгранични ситуации и на 
предоставянето на европейска 
платформа за взаимно обучение.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16 a) Правосъдната система на ЕС 
не осигурява адекватна справедливост 
и закрила на жените и момичетата, 
вследствие на което жертвите на 
насилие, основано на пола, не 
получават необходимата подкрепа. 
Към това се включват също така и 
липсата на защита и подкрепа на 
жертвите на трафика за сексуална 
експлоатация, жените бежанци и 
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жените мигранти, ЛГБТИК лицата и 
лицата с увреждания.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да улеснява и подпомага 
съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни и наказателноправни 
въпроси, както и да утвърждава 
принципите на правовата държава, 
включително чрез подкрепа за усилията 
за подобряване на ефективността на 
националните правосъдни системи и 
изпълнението на решенията;

a) да улеснява и подпомага 
съдебното сътрудничество по 
гражданскоправни и наказателноправни 
въпроси, както и да утвърждава 
принципите на правовата държава и 
основните права, включително чрез 
подкрепа за усилията за подобряване на 
ефективността на националните 
правосъдни системи и изпълнението на 
решенията и защита на жертвите, 
като се съобразява измерението на 
чувствителност към аспектите на 
пола;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) за подпомагане и насърчаване 
на защитата по отношение на 
равните права и недопускането на 
дискриминация, основана на пол, 
расов или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, на 
борбата с омразата към жените, с 
расизма, ксенофобията, 
хомофобията, както и укрепване на 
правата на хората с увреждания и 
правата на децата;



PE628.459v03-00 18/27 AD\1174170BG.docx

BG

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да подкрепя и насърчава 
съдебното обучение с цел да 
способства за установяването на обща 
правна и съдебна култура и култура на 
зачитане на принципите на правовата 
държава;

б) да подкрепя и насърчава 
обучение в правосъдната система, 
което е свързано с отчитане на 
социалното измерение на пола и е 
насочено към жертвите, с цел да 
способства за установяването на обща 
правна и съдебна култура и култура на 
зачитане на принципите на правовата 
държава, като се взема предвид 
аспектът във връзка с половете и 
законодателството на ЕС в областта 
на равенството; 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) за гарантиране и укрепване на 
достъпа на жените и момичетата до 
правосъдие в случаите на насилие, 
основано на пола, чрез ратифициране 
на Конвенцията от Истанбул и 
приемане на всеобхватно 
законодателство срещу основаното 
на пола насилие в Съюза;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да улеснява ефективния достъп 
до правосъдие за всички и ефективната 
правна защита, включително чрез 
електронни средства, чрез насърчаване 
на ефективни граждански и наказателни 

в) да улеснява ефективния, равен и 
недискриминационен достъп до 
правосъдие за всички и ефективната 
правна защита, включително чрез 
електронни средства, чрез насърчаване 
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производства и чрез насърчаване и 
подкрепа на правата на жертвите на 
престъпления, както и процесуалните 
права на заподозрените и обвиняемите в 
наказателни производства.

на ефективни граждански и наказателни 
производства и чрез насърчаване и 
подкрепа на правата на жертвите на 
престъпления, и особено жените и 
момичетата, както и процесуалните 
права на заподозрените и обвиняемите в 
наказателни производства.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Бюджетните средства, 
предназначени за дейности във връзка 
с насърчаването на равенството 
между половете, се посочват всяка 
година в самостоятелна бюджетна 
позиция;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а

Интегриране

При изпълнението на всички нейни 
дейности програмата се стреми към 
насърчаване на равенството между 
жените и мъжете. Тя се придържа и 
към забраната за дискриминация на 
някое от основанията, посочени в 
член 21 от Хартата, в съответствие 
с член 51 от Хартата и в рамките на 
определените от същия член граници.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Показателите за докладване 
относно напредъка на програмата по 
отношение на изпълнението на 
специфичните цели, определени в 
член 3, се съдържат в приложение II.

1. Групираните по пол 
показатели за докладване относно 
напредъка на програмата по отношение 
на изпълнението на специфичните цели, 
определени в член 3, се съдържат в 
приложение II.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Наблюдението служи и като 
средство за оценка на начина, по 
който в рамките на действията по 
програмата са решени въпросите на 
равенството между половете и 
недопускането на дискриминация.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и навременно събиране на 
данните за мониторинга на 
изпълнението на програмата и на 
нейните резултати. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза и на 
държавите членки се налагат 
пропорционални изисквания за 
докладване.

3. Системата за отчитане на 
изпълнението гарантира ефикасното, 
ефективно и навременно събиране на 
данните — когато е приложимо, 
групирани по пол — за мониторинга на 
изпълнението на програмата и на 
нейните резултати. За тази цел на 
получателите на средства от Съюза и на 
държавите членки се налагат 
пропорционални изисквания за 
докладване.

Изменение 28
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Провеждат се навременни 
оценки, които да послужат в процеса на 
вземане на решения.

1. Провеждат се навременни 
оценки, които да послужат в процеса на 
вземане на решения, както и за да се 
следи изпълнението на действията в 
рамките на програмата, и 
постигането на специфичните цели, 
определени в член 3, и в съответствие 
с член 5 (интегриране). Всички оценки 
отчитат аспектите на пола и 
включват специална глава относно 
равенството между половете с 
подробен анализ на бюджета на 
програмата, предназначен за 
дейности, свързани с равенството 
между половете.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.

4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка държава 
членка в съответствие с принципите, 
залегнали в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г.  
Съставът на експертната група за 
консултиране е балансиран по 
отношение на половете.

Изменение 30

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. повишаване на осведомеността, 1. повишаване на осведомеността, 
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разпространение на информация за 
подобряване на познанията относно 
политиките и правото на Съюза, 
включително материалното и 
процесуалното право, както и относно 
инструментите за съдебно 
сътрудничество, съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския съюз, 
сравнителното право и европейските и 
международните стандарти;

разпространение на информация за 
подобряване на познанията относно 
политиките и правото на Съюза, 
включително материалното и 
процесуалното право, както и относно 
инструментите за съдебно 
сътрудничество, съответната съдебна 
практика на Съда на Европейския съюз, 
сравнителното право и европейските и 
международните стандарти; дейности 
на организации на гражданското 
общество, включително 
застъпничество, водене на съдебни 
дела, обществена мобилизация и 
образование, както и предоставяне на 
услуги, свързани с правата на човека; 
целева подкрепа за местни и 
национални организации на 
гражданското общество, чиято 
работа е насочена към въпроси от 
местен и национален характер.

Изменение 31

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 a. Обмен на добри практики 
относно най-добрите начини за 
насърчаване и включване на 
свързаните с пола аспекти във всички 
фази на процедурите в съдебната 
система и най-добрите начини за 
гарантиране на равен достъп до 
правосъдие за всички. 

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. дейности за анализ и мониторинг 
за подобряване на познаването и 

3. дейности за анализ и 
мониторинг25 за подобряване на 
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разбирането на потенциалните пречки 
пред гладкото функциониране на 
европейското пространство на 
правосъдие и за подобряване на 
прилагането на правото и политиките на 
Съюза в държавите членки;

познаването и разбирането на 
потенциалните пречки пред гладкото 
функциониране на европейското 
пространство на правосъдие и за 
подобряване на прилагането на правото 
и политиките на Съюза в държавите 
членки, и по-специално в областта на 
равните права и универсалния и 
недискриминационен достъп до 
правосъдие за всички хора в Съюза, без 
оглед на техния статут на 
пребиваване;

__________________ __________________

25 Тези дейности включват например 
събирането на данни и статистическа 
информация; разработването на общи 
методики и ако е целесъобразно — на 
показатели или референтни критерии; 
проучвания, изследвания, анализи и 
допитвания; оценки; оценка на 
въздействието; изготвянето и 
публикуването на ръководства, доклади 
и образователни материали.

25 Тези дейности включват например 
събирането на данни и статистическа 
информация; разработването на общи 
методики и ако е целесъобразно — на 
показатели или референтни критерии; 
проучвания, изследвания, анализи и 
допитвания; оценки; оценка на 
въздействието; изготвянето и 
публикуването на ръководства, доклади 
и образователни материали.

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. обучение за съответните 
заинтересовани страни с цел 
подобряване на познанията относно 
политиките и правото на Съюза, 
включително, наред с другото, относно 
материалното и процесуалното право, 
използването на инструментите за 
съдебно сътрудничество на ЕС, 
съответната съдебна практика на Съда 
на Европейския съюз, правния език и 
сравнителното право;

4. обучение за съответните 
заинтересовани страни с цел 
подобряване на познанията относно 
политиките и правото на Съюза, 
включително, наред с другото, относно 
материалното и процесуалното право, 
правото на Съюза относно правата, 
подкрепата и защитата на 
жертвите на престъпления, 
използването на инструментите за 
съдебно сътрудничество на ЕС, 
съответната практика на Съда на 
Европейския съюз, правния език и 
сравнителното право.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Приложение I – параграф 1 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4 a. Специфично обучение по 
въпросите на равенството между 
половете за съдии, адвокати, 
полицейски служители и прокурори 
относно насилието, основано на пола, 
и процедурите, които са лесни за 
използване от жертвите, както и 
обмен на най-добри практики между 
съдилища, разглеждащи специално 
случаи на насилие, основано на пола.

Изменение 35

Предложение за регламент
Приложение І – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. развитие на капацитета на 
ключови мрежи на европейско равнище 
и европейски съдебни мрежи, 
включително мрежи, създадени 
съгласно правото на Съюза, за да се 
гарантира ефективното прилагане и 
изпълнение на правото на Съюза, да се 
насърчават и доразвиват 
законодателството на Съюза, целите на 
политиката и стратегиите в областите на 
програмата, както и да се подкрепят 
организациите на гражданското 
общество, осъществяващи дейност в 
областите, обхванати от програмата;

6. развитие на капацитета на 
ключови мрежи на европейско равнище, 
организации и мрежи за правата на 
жените, организации за правата на 
ЛГБТИК лицата и европейски съдебни 
мрежи, включително мрежи, създадени 
съгласно правото на Съюза, за да се 
гарантира ефективното прилагане и 
изпълнение на правото на Съюза, да се 
насърчават и доразвиват 
законодателството на Съюза, целите на 
политиката и стратегиите в областите на 
програмата, както и да се подкрепят 
организациите на гражданското 
общество, осъществяващи дейност в 
областите, обхванати от програмата.

Изменение 36

Предложение за регламент
Приложение II – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Програмата ще подлежи на мониторинг 
въз основа на набор от показатели, 
предназначени за измерване на това до 
каква степен са били постигнати общите 
и специфичните цели на програмата, и с 
цел намаляване на административната 
тежест и разходите. За целта ще бъдат 
събирани данни по отношение на 
следния набор от ключови показатели:

Програмата ще подлежи на мониторинг 
въз основа на набор от показатели, 
предназначени за измерване на това до 
каква степен са били постигнати общите 
и специфичните цели на програмата, и с 
цел намаляване на административната 
тежест и разходите. За целта ще бъдат 
събирани данни — когато е 
приложимо, групирани по пол и 
възраст — по отношение на следния 
набор от ключови показатели:
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