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Jean-Marie Cavada
Лисабонски договор: въздействие на новия договор върху достиженията на правото на 
ЕС и текущите процедури в областта на правосъдието и вътрешните работи
(2007/2286(INI))

Изменение, внесено от Илияна Малинова Йотова

Изменение 1
Параграф 1, буква ж) 

ж) Подобряване на прозрачността и отчетността в отношенията между 
институциите на ЕС и гражданите, гражданското общество, политическите 
партии и националните парламенти. В тази връзка, фактът, че по отношение 
на свързаните с ПССП политики е установен специфичен режим, чрез който 
Комисията, правителствата на държавите-членки, Европейският парламент и 
националните парламенти ще участват в оценката на въздействието на тези 
политики, е изключително благотворен. По отношение на доброто 
управление в ЕС, Парламентът призовава Комисията и Съвета да ускорят 
хода на разискванията относно практическото осъществяване на 
планирания "европейски прокурор" като главно предварително условие за 
осъществяване на целите, определени в първото изречение от настоящата 
буква.

Or. en
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Изменение, внесено от Jean-Marie Cavada

Изменение 2
Параграф 2, буква га) (нова)

гa) Освен това, Обединеното кралство и Ирландия ще могат да не участват в 
предложения за мерки по дял ІV, по отношение на които преди това са 
изразили желание за участие, и няма да са длъжни да спазват новите 
правила за защита на данните, приети въз основа на новата разпоредба на 
договора, по силата на която Обединеното кралство и Ирландия не са 
обвързани от задължение да спазват съществените разпоредби относно
полицейското и съдебно сътрудничество по наказателни дела.

Or. en

Изменение, внесено от Jean-Marie Cavada

Изменение 3
Параграф 3, първо тире

- да информират гражданите на ЕС за техните нови права и за новата правна 
уредба в ЕС, и по същата причина да приканят държавите-членки да 
започнат провеждането на широки кампании за осведомяване и да въведат 
специфично професионално обучение за служителите в националните 
съдебни системи и служби за сигурност с цел предотвратяване на всякаква 
незаконна дискриминация между европейски граждани,

Or. en

Изменение, внесено от Jean-Marie Cavada

Изменение 4
Параграф 3, второ тире

- да приобщят националните парламенти при определянето на следващата 
многогодишна програма в областта на ПССП, счита, че това приобщаване би 
могло най-целесъобразно да се осъществи чрез

- неофициални форуми (като групата "Бъдеще", която ще заседава 
периодично през шестте председателства на Съвета през 2008 г. и 2009 г.)

- официалното, редовно и своевременно предаване на всички подготвителни 
законодателни текстове от първоначалното законодателно предложение 
нататък, с цел избягване на дискриминация между членове на национални 
парламенти и между европейски граждани;
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Изменение, внесено от Jean-Marie Cavada

Изменение 5
Параграф 3, трето тире

- да проведат през 2008 г. преговорите за приемане в началото на 2009 г. на всички 
необходими мерки като основа за успешно даване на ход на новото ПССП от 
новоизбрания Парламент от 2010 г. нататък;  предвид националните и/или 
парламентарни резерви по отношение на редица законодателни процедури, 
приканва Комисията и Съвета да преразгледат, от перспективата на новите 
правни основания, въведени с Договора от Лисабон, и като се извърши 
преценка на политическия дебат, следните законодателни текстове:

Общи права

- Рамково решение относно процесуалните права (2004/0113(CNS))

- Рамково решение относно защитата на данни за целите на сигурността 
(подлежи на включване в преразглеждането на Директива 
95/46)(2005/0202(CNS)) (парламентарни резерви от Кралство Дания 
Ирландия, Кралство Нидерландия, Кралство Швеция и Обединеното 
кралство).

Съдебно сътрудничество 

- Рамково решение относно расизма и ксенофобията (2007/2067(CNS)) 
(парламентарни резерви от Кралство Швеция, Кралство Нидерландия, 
Кралство Дания, Ирландия и Република Латвия)

- Рамково решение относно "задочните" решения (предстои да бъде 
представено) 

- Рамково решение относно европейската заповед за даване на свидетелски 
показания (2003/0270(CNS)) (парламентарни резерви от Кралство Швеция и 
Кралство Дания)  

- Рамково решение относно взаимното признаване на присъди 
(2005/0018(CNS)) (парламентарни резерви от Кралство Швеция, Кралство 
Нидерландия и Ирландия)

- Рамково решение относно заповедите за надзор при предварителни съдебни 
производства (2006/0158(CNS))
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- Рамково решение относно обмяната на сведения, извлечени от криминални 
досиета (2005/0267(CNS)) (парламентарни резерви от Кралство Швеция, 
Република Финландия, Кралство Нидерландия, Ирландия, Република Гърция и 
Кралство Дания)

- Рамково решение относно Евроюст (предстои да бъде представено). 

Полицейско сътрудничество

- Рамково решение относно борбата срещу организираната престъпност 
(парламентарна резерва от Кралство Швеция)

- Рамково решение относно достъпа до данни, съдържащи се във ВИС, за 
целите на сигурността (подлежи на включване под формата на изменение 
към регламента за ВИС) (2005/0232(CNS))

 - Рамково решение относно достъпа до EURODAC за целите на 
сигурността (подлежи на включване под формата на изменение към 
регламента за ВИС) (2006/0310(CNS))

- Рамково решение относно Европол (все още се извършва допитване до 
Европейския парламент)

Or. en

Изменение, внесено от Jean-Marie Cavada

Изменение 6
Параграф 3a (нов)

3a. Заявява желанието си да участва, в дух на сътрудничество с Комисията и 
председателството на Съвета, в преформулирането на тези предложения 
през 2008 г. и запазва правото си да формулира всякакви официални 
препоръки за усъвършенстване на вече постигнатите политически 
споразумения, съгласно предвиденото в член 39 от Договора за ЕС; за целта 
предлага от началото на 2008 г. да се създаде работна група на високо 
равнище, която да е компетентна открито да обсъжда подобренията, 
които следва да се извършат в цитираните по-горе текстове.

Or. en
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Изменение, внесено от Jean-Marie Cavada

Изменение 7
Параграф 3б (нов)

3б. Приветства декларацията на конференцията относно член 10 от 
Протокола относно преходните разпоредби (Декларация 39а) и приканва 
Комисията още през 2008 г. да започне работа по изменението или 
замяната на нормативни актове, които вече изглеждат незадоволителни 
или неефективни (като Конвенцията относно правната взаимопомощ по 
наказателни дела или други текстове, които опитът показва, че следва да 
се усъвършенстват);

Or. en

Изменение, внесено от Jean-Marie Cavada

Изменение 8
Параграф 3в (нов)

3в. Счита, че от 2008 г. Парламентът следва редовно да бъде информиран и да 
се извършва допитване до него относно главните програми и споразумения, 
касаещи трети страни, като споразумението с Русия за създаване на 
пространство на свобода, сигурност и правосъдие, международната 
стратегия срещу трафика на хора и въпроси, свързани с трафика на 
наркотици и предотвратяването и борбата срещу тероризма, дори когато 
такова допитване не е задължително;

Or. en
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