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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически 
представители за целите на събирането на доказателства по наказателни 
производства
(COM(2018)0226 –C8-0154/2018 – 2018/0107(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0226),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 53 и 62 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-
0154/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0000/2019),

1. отхвърля предложението на Комисията;

2. призовава Комисията да оттегли своето предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Комисията предложи два инструмента — предложението за Регламент относно 
европейските заповеди за предоставяне и за запазване на електронни доказателства по 
наказателноправни въпроси (2018/0108(COD)) и предложението за Директива за 
установяване на хармонизирани правила относно определянето на юридически 
представители за целите на събирането на доказателства по наказателни производства 
(2018/0107(COD)). 

При все това между двата инструмента е налице несъответствие. Предложената 
директива ще задължи всички държави — членки на ЕС, да въведат юридически 
представител, дори и тези, които не участват в правните инструменти, приети в обхвата 
на дял V, глава 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз. Освен това 
предложението на Комисията изглежда въвежда такъв юридически представител не 
само за целите на предложения регламент, но и за да послужи евентуално и за други 
бъдещи инструменти.  В това отношение предложената директива надхвърля целта си и 
поражда сериозни проблеми по отношение на правното си основание, а именно членове 
53 и 62 от ДФЕС. По тази причина само държавите членки, които участват в 
предложения регламент, следва да бъдат обвързани със задължението за определяне на 
юридически представители. 

Поради това съответното съдържание на предложената директива беше пряко 
включено в предложения регламент като съпътстваща мярка към инструментите за 
взаимно признаване съгласно член 82 от ДФЕС.


