
AD\724494BG.doc PE404.601v02-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по правни въпроси

2008/0803(CNS)

20.5.2008

СТАНОВИЩЕ
на комисията по правни въпроси

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи

относно инициативата на Република Словения, Френската република, 
Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, 
Обединеното кралство и Федерална република Германия с оглед 
приемането на Рамково решение на Съвета относно изпълнението на 
задочно постановени решения и за изменение на Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между държавите-членки, Рамково решение 
2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за взаимно 
признаване на финансови санкции, Рамково решение 2006/783/ПВР на 
Съвета за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за 
конфискация и Рамково решение 2008/.../ПВР от … относно прилагането 
на принципа за взаимно признаване на съдебни решения по наказателни 
дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, 
изискващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в 
Европейския съюз
(5598/2008 – C6-0075/2008 – 2008/0803(CNS))
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КРАТКА ОБОСНОВКА

The rules laid down in the various Framework Decisions (Framework Decision 
2002/584/JHA on the European arrest warrant and the surrender procedures between Member 
States, Framework Decision 2005/214/JHA on the application of the principle of mutual 
recognition to financial penalties and Framework Decision 2006/783/JHA on the application 
of the principle of mutual recognition to confiscation orders) differ with regard the non-
enforcement of judicial decisions given in absentia and the considerable discretion vested in 
the executing authorities,

This legislative proposal on the enforcement of decisions rendered in absentia is a significant 
legislative proposal, on one hand, for securing uniformity of the rules for the execution in a 
Member State of judicial decisions issued by another Member State following proceedings 
where the person was not present and, on the other hand, for providing clear and common 
solutions defining the grounds for refusal.

The main goal of the proposal is to limit grounds for refusal, which the draftsman welcomes.
Nevertheless, she has made a number of suggestions designed to take into account the balance 
of interests between the fundamental rights and freedom of citizen against the need for 
effective judicial cooperation and mutual recognition

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение – акт за изменение
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Съвета Изменение

2. Настоящото рамково решение не 
поражда изменение на задължението за 
спазване на основните права и 
основните правни принципи, залегнали 
в член 6 от Договора за Европейския 
съюз, и задълженията, възложени на 
съдебните органи във връзка с това, 
остават незасегнати.

(не засяга българския текст)

Обосновка

It is better to specify which Treaty is applicable.
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Изменение 2

Предложение за решение – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4 а – буква а

Текст, предложен от Съвета Изменение

а) е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава-членка, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за 
определеното време и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността 
подобно решение да бъде постановено, 
в случай че лицето не се яви на 
съдебното заседание;

а) е било призовано лично или 
служебно посредством упълномощен 
представител, назначен от ответника 
и намиращ се във връзка с него;

Обосновка

The purpose is to avoid the danger of the service requirement being fulfilled by service on a 
court-appointed lawyer who may have no means of contacting the defendant.

Изменение 3

Предложение за решение – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4 а - буква в - точка i

Текст, предложен от Съвета Изменение

i) връчването ще стане най-късно на 
петия ден след предаването, като 
лицето ще бъде изрично уведомено 
относно правото на повторно 
разглеждане и правото да присъства на 
съответното съдебно заседание;

i) връчването ще стане по време на
предаването, като лицето ще бъде 
изрично уведомено относно правото на 
повторно разглеждане и правото да 
присъства на съответното съдебно 
заседание;
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Обосновка

It is fundamental to ensure the maximum protection of the person in accordance with the 
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.

Изменение 4

Предложение за решение – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4 а - буква в - точка ii

Текст, предложен от Съвета Изменение

ii) ще разполага с най-малко [...] дни, за 
да поиска повторно разглеждане.

ii) ще разполага най-малко с 
предвидения в националното 
законодателство срок или, ако не е 
предвиден в националното 
законодателство, с най-малко 10 дни 
и най-много 15 дни, за да поиска 
преразглеждане;

Обосновка

It is fundamental to ensure the maximum protection to the person in accordance with the 
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
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ПРОЦЕДУРА

Заглавие Относно прилагането на принципа за взаимно признаване на 
съдебни решения 
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