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Проектодоклад
Armando França
(PE404.491v01-00)

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
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Изменение 40
Philip Bradbourn

Проект на законодателна резолюция
Параграф 1

Проект на законодателна резолюция Изменение

1. одобрява инициативата на Република 
Словения, Френската република, 
Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 
кралство и Федерална република 
Германия във вида, в който е изменена;

1. отхвърля инициативата на Република 
Словения, Френската република, 
Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 
кралство и Федерална република 
Германия

Or. en

Обосновка

This initiative would run completely completely contrary to basic principles of justice as 
defined by those Member state using a common law system. It is unnecessary given the other 
means of judicial co-operation which currently exist.

Изменение 41
Ioannis Varvitsiotis

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

Взаимното доверие в европейското 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие по отношение на 
наказателноправни въпроси трябва да 
бъде засилено посредством 
предприемане на мерки на европейско 
равнище с цел подобряване на 
хармонизирането и взаимното 
признаване на наказателноправните 
съдебни решения и създаване на 
определени европейски 
наказателноправни разпоредби и 



AM\722164BG.doc 5/27 PE405.951v01-00

BG

практики.

Or. el

Обосновка

Η τροπολογία βασίζεται στην ιδέα της προώθησης ενός ευρωπαϊκού ποινικού δικαίου.

Изменение 42
Kathalijne Maria Buitenweg

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

Рамковото решение относно 
процесуалните права в 
наказателното съдопроизводство (все 
още предстои да бъде разгледано от 
Съвета) е предпоставка за доброто 
функциониране на рамковото 
решение; приемането на рамковото 
решение относно процесуалните 
права е въпрос от неотложна 
важност за осъществяването на 
пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие.

Or. en

Изменение 43
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Съвета Изменение

4. Поради това е необходимо да се 
предвидят ясни и общовалидни 
разпоредби за начините на действие, в 
които се определят основанията за отказ 
и степента на възможността за 

4. Поради това е необходимо да се 
предвидят ясни и общовалидни 
разпоредби за начините на действие, в 
които се определят основанията за отказ 
за изпълнение на задочно постановени 
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преценка, предоставена на 
изпълняващия орган.

решения и степента на възможността за 
преценка, предоставена на 
изпълняващия орган.

Or. en

Изменение 44
Sarah Ludford

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Съвета Изменение

6. Разпоредбите относно 
общовалидните начини на действие 
по отношение на основанията за 
отказ в съответните съществуващи 
рамкови решения следва да вземат под 
внимание разнообразните ситуации 
при уведомяването на обвиняемия за 
правото му на повторно разглеждане.

заличава се

Or. en

Изменение 45
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Съвета Изменение

6. Разпоредбите относно общовалидните 
начини на действие по отношение на 
основанията за отказ в съответните 
съществуващи рамкови решения следва 
да вземат под внимание разнообразните 
ситуации при уведомяването на 
обвиняемия за правото му на 
повторно разглеждане.

6. Разпоредбите относно общовалидните 
начини на действие по отношение на 
основанията за отказ в съответните 
съществуващи рамкови решения следва 
да вземат под внимание разнообразните 
ситуации при правото на уведомяване 
на заинтересованото лице относно 
правото му на повторно разглеждане 
и обжалване и относно правото му да 
участва в подобно повторно 
разглеждане и обжалване, и делото да 
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бъде преразгледано по същество, като 
се включат нови доказателства, с 
възможност за отмяна на 
първоначалното решение.

Or. en

Изменение 46
Sarah Ludford

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

6а. Признаването и изпълнението на 
решение, постановено вследствие на 
съдебен процес, на който 
съответното лице не се е явило 
лично, не следва да бъдат отказвани, 
ако въз основа на информацията, 
предоставена от издаващата 
държава, може да бъде доказано в 
задоволителна степен, че 
ответникът е бил призован лично или 
действително е получил по друг начин 
официална информация относно 
определената дата и място на 
съдебния процес. В този контекст се 
подразбира, че лицето следва да е 
получило тази информация 
своевременно, т.е. в достатъчен срок, 
който да му позволява да участва в 
съдебния процес и да упражнява 
своето право на защита. Цялата 
информация следва да бъде 
предоставена на разбираем за 
ответника език.

Or. en

Обосновка

To have a measurably positive impact on defence rights the proposal should clarify that the 
responsibility for adequate notification must lie with the issuing state, which must be able to 
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demonstrate not just that 1) a notification of proceedings was sent, and that the defendant 
actually received the notification; 2) a legal counsellor was mandated in written to represent 
the defendant during the proceedings; 3) the defendant has been informed of his right to a 
retrial and the applicable timeframes to request it in a language that he understood.

Изменение 47
Sarah Ludford

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

7а. Признаването и изпълнението на 
решение, постановено вследствие на 
съдебен процес, на който 
съответното лице не се е явило 
лично, не следва да бъдат отказвани, 
когато ответникът, след като е бил 
уведомен относно насрочения съдебен 
процес, по време на процеса е бил 
защитаван от писмено упълномощен 
от него адвокат, като се гарантира, 
че правната помощ е действително и 
практически оказана.

Or. en

Обосновка

To have a measurably positive impact on defence rights the proposals should clarify that the 
responsibility for adequate notification must lie with the issuing state, which must be able to 
demonstrate not just that 1) a notification of proceedings was sent, but that the defendant 
actually received the notification; 2) a legal counsellor was mandated in written to represent 
the defendant during the proceedings, but that this representation was practical and effective; 
3) the defendant has been informed of his right to a retrial and the applicable timeframes to 
request it in a language that he understood.
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Изменение 48
Sarah Ludford

Предложение за решение – акт за изменение
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Съвета Изменение

7б. По време на повторно разглеждане 
след задочно осъждане ответникът 
следва да бъде в същото положение 
като лице, което се явява на съд за 
първи път. Следователно 
заинтересованото лице има правото 
да присъства на повторното 
разглеждане, делото се 
(пре)разглежда по същество, като се 
включат нови доказателства, и 
повторното разглеждане може да 
доведе до отмяна на първоначалното 
решение и ответникът може да 
обжалва новото решение.

Or. en

Обосновка

It is of paramount importance that, in a retrial following an in absentia conviction, the 
defendant remains in the same position as someone being surrendered to stand trial for the 
first time. Especially, there must be a right to appeal after a retrial, in accordance with 
Article 2 of Protocol No. 7 to the European Convention on Human Rights (ECHR) and Article 
14(5) of the ICCPR.

Изменение 49
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Съвета Изменение

4. За целите на настоящото рамково 
решение „задочно постановено 
решение“ означава присъда за лишаване 

4. За целите на настоящото рамково 
решение „задочно постановено 
решение“ означава присъда за лишаване 
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от свобода или на мярка, изискваща 
задържане, в случаите, когато лицето не 
е присъствало лично на 
производството, довело до 
постановяването на това решение.“

от свобода или на мярка, изискваща 
задържане, в случаите, когато лицето не 
е присъствало лично на съдебното 
производство, довело до 
постановяването на това решение.“

Or. en

Изменение 50
Panayiotis Demetriou

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

Текст, предложен от Съвета Изменение

а) е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за 
определената дата и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване на такова решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес;

а) е било призовано лично или 
надлежно уведомено съгласно 
националното законодателство на 
издаващата държава-членка, чрез 
упълномощен представител или по друг 
начин и в съответния срок, за 
определената дата и място на съдебния 
процес, довел до задочно постановеното 
решение, както и че е било уведомено за 
възможността за постановяване на 
такова решение в случай на неявяване 
по време на съдебния процес;

Or. en

Изменение 51
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Текст, предложен от Съвета Изменение

а) е било призовано лично или а) е било призовано лично по пряк 
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уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за 
определената дата и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване на такова решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес;

начин или ефективно е получило 
уведомление по друг начин в 
съответния срок относно определеното 
време и място на съдебния процес, 
довел до задочно постановеното 
решение, както и че е било уведомено за 
възможността за постановяване на 
такова решение в случай на неявяване 
по време на съдебния процес; или

Or. en

Изменение 52
Kathalijne Maria Buitenweg

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

Текст, предложен от Съвета Изменение

аа) е било осведомено относно 
насрочения съдебен процес и е 
упълномощило писмено адвокат, 
който е бил посочен и назначен от 
него и на когото е било заплатено от 
заинтересованото лице или от 
държавата, и е било представлявано 
от този адвокат по време на съдебния 
процес; или

Or. en

Изменение 53
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР
Член 4а - буква в - точка i
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Текст, предложен от Съвета Изменение

i) връчването ще стане най-късно на 
петия ден след предаването, като 
лицето ще бъде изрично уведомено за 
правото на повторно разглеждане и 
правото да присъства на съдебния 
процес;

i) връчването ще стане лично и 
незабавно, и в никакъв случай не по-
късно от три дни след предаването, 
като лицето ще бъде изрично уведомено 
за правото на повторно разглеждане или 
на обжалване и на участие в 
заседанието;

Or. en

Изменение 54
Panayiotis Demetriou

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

Текст, предложен от Съвета Изменение

ii) ще разполага с най-малко [...]1 дни, 
за да поиска повторно разглеждане.

ще разполага с правото да поиска 
повторно разглеждане или обжалване в 
приложимия срок.

1 Ще бъде посочен срок.

Or. en

Изменение 55
Sarah Ludford

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

Текст, предложен от Съвета Изменение

Изпълняващият съдебен орган може Изпълняващият съдебен орган може 



AM\722164BG.doc 13/27 PE405.951v01-00

BG

също така да откаже да изпълни 
европейска заповед за арест, издадена с 
цел изпълнение на присъда за лишаване 
от свобода или на мярка, изискваща 
задържане, ако решението е 
постановено задочно, освен когато в 
европейската заповед за арест не е 
посочено, че лицето:

също така да откаже да изпълни 
европейска заповед за арест, издадена с 
цел изпълнение на присъда за лишаване 
от свобода или на мярка, изискваща 
задържане, ако решението е 
постановено задочно, освен когато въз 
основа на информацията, 
предоставена от издаващия съдебен 
орган, може да се установи в 
задоволителна степен, че лицето:

а) в съответния срок и на разбираем 
за лицето език,

а) е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за 
определената дата и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване на такова решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес; 

i) е било призовано лично или по друг 
начин действително е получило 
официална информация относно 
определеното време и място на 
съдебния процес, довел до решението, 
и по такъв начин, че да може да се 
установи недвусмислено, че лицето е 
било осведомено относно съдебния 
процес,

както и

ii) е било уведомено лично, в писмена 
форма и от официален орган, относно 
възможността за постановяване на 
решение в случай на неявяване по 
време на съдебния процес,

или

б) е било призовано лично или по друг 
начин е получило действително 
официална информация относно 
определеното време и място на 
съдебния процес и е упълномощило в 
писмена форма адвокат, който да го 
защитава по време на съдебния 
процес,
или

б) след връчване на задочно 
постановеното решение и след като е 
било изрично уведомено за правото на 

в) след връчване лично на решението и 
след като е било изрично уведомено, в 
писмена форма, от официален орган и 
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повторно разглеждане и правото да 
присъства на съответното 
съдебното заседание:

на разбираем за лицето език, относно 
правото на повторно разглеждане, на 
което лицето ще има правото да 
присъства, делото ще се (пре)разгледа 
по същество, като се включат нови 
доказателства, повторното 
разглеждане може да доведе до 
отмяна на първоначалното решение и 
лицето може да обжалва новото 
решение:

i) изрично е заявило, че не оспорва 
задочно постановеното решение;

i) изрично е заявило, че не оспорва 
решението;

или или
ii) не е поискало повторно разглеждане 
в приложимия за целта срок, който е бил 
не по-кратък от [...] дни;

ii) не е поискало повторно разглеждане 
или обжалване в приложимия за целта 
срок, който е бил не по-кратък от [...] 
дни;

или или

в) не е получило задочно 
постановеното решение лично, но:

ва) не е получило решението лично, но: 

i) връчването ще стане най-късно на 
петия ден след предаването, като 
лицето ще бъде изрично уведомено за 
правото на повторно разглеждане и 
правото да присъства на съдебния 
процес;

i) връчването ще стане преди 
предаването, като лицето ще бъде 
изрично уведомено на разбираем за 
него език относно правото на повторно 
разглеждане, на което той има 
правото да присъства, делото ще се 
(пре)разгледа по същество, като се 
включат нови доказателства, 
повторното разглеждане може да 
доведе до отмяна на първоначалното 
решение и лицето може да обжалва 
новото решение;

както и както и
ii) ще разполага с най-малко [...]1 дни, за 
да поиска повторно разглеждане.

ii) ще бъде уведомено, че разполага с 
най-малко [...]1 дни, за да поиска такова
повторно разглеждане.

Or. en

Обосновка

To have a measurably positive impact on defence rights the proposals should clarify that the 
responsibility for adequate notification must lie with the issuing state, which must be able to 
demonstrate not just that 1) a notification of proceedings was sent, but that the defendant 
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actually received the notification; 2) a legal counsellor was mandated in written to represent 
the defendant during the proceedings, but that this representation was practical and effective; 
3) the defendant has been informed of his right to a retrial and the applicable timeframes to 
request it in a language that he understood. If necessary documentary evidence should be 
joined to the certificate transferred to the executing authority by the issuing authority.

Изменение 56
Kathalijne Maria Buitenweg

Предложение за решение – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г – точка 2.3.2 – първо тире

Текст, предложен от Съвета Изменение

- задочно постановеното решение ще 
бъде връчено на лицето в срок от … дни 
след предаването; както и

- задочно постановеното решение ще 
бъде лично връчено на лицето в срок от 
… дни след предаването; както и

Or. en

Изменение 57
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г – точка 2.3.2 – първо тире

Текст, предложен от Съвета Изменение

задочно постановеното решение ще 
бъде връчено на лицето в срок от … 
дни след предаването; както и

задочно постановеното решение ще 
бъде връчено лично на лицето 
незабавно и в никакъв случай не по-
късно от три дни след предаването; 
and

Or. en
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Изменение 58
Sarah Ludford

Предложение за решение – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР
Приложение – клетка г

Текст, предложен от Съвета Изменение

г) Посочете дали решението е 
постановено задочно:

г) Посочете дали лицето се е явило 
лично на съдебния процес, вследствие 
на който е постановено решението:

1. � Не, не е постановено задочно 1. � Да, лицето се е явило лично на 
съдебния процес, вследствие на който 
е постановено решението.

2. � Да, постановено е задочно. Ако 
отговорът е положителен, моля 
потвърдете, че:

2. � Не, лицето не се е явило лично на 
съдебния процес, вследствие на който 
е постановено решението.

2.1 Ако отговорът на въпроса по-горе 
е отрицателен, моля посочете дали:

� 2.1 лицето е било призовано лично 
или уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава-членка, чрез упълномощен 
представител и в подходящ срок, за 
определената дата и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване на подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес

� 2.1.1 лицето е призовано лично или 
по друг начин действително е 
получило официална информация , на 
разбираем за него език, за определената 
дата и място на съдебния процес, 
вследствие на който е постановено 
решението, по начин, който 
недвусмислено доказва, че въпросното 
лице е било информирано за 
насрочения съдебен процес и е било 
уведомено лично, в писмена форма и 
от официален орган, за възможността 
за постановяване на решение, ако не се 
яви на съдебния процес

Време и място на призоваване на 
лицето или на неговото уведомяване по 
друг начин:

Време и място на призоваване на 
лицето или лично получаване от него 
на официалната информация по друг 
начин:

…………………………………………… ..................................................................
Език, на който е получена 
информацията



AM\722164BG.doc 17/27 PE405.951v01-00

BG

.................................................................

Опишете начина на уведомяване на 
лицето:

Опишете начина на уведомяване на 
лицето и приложете оправдателен 
документ:

…………………………………………… ..................................................................
ИЛИ ИЛИ

2.1.2 след като е бил лично призован 
или действително е получил 
официална информация по друг начин, 
на език, разбираем за него, относно 
определената дата и място на 
съдебния процес, ответникът 
писмено е упълномощил адвокат да го 
защитава на съдебния процес, и 
действително е получил практическа 
и ефективна правна помощ и 
представителство;
Да се предостави информация 
относно изпълнението на това 
условие:
.....................................................................
ИЛИ

2.2 след връчване на задочно 
постановеното решение, лицето 
изрично е заявило, че няма да обжалва 
задочно постановеното решение

2.1.3 след връчване лично на 
решението и след като е било изрично 
уведомено, в писмена форма, от 
официален орган и на разбираем за 
лицето език, относно правото на 
повторно разглеждане, на което 
лицето ще има правото да присъства, 
делото ще се (пре)разгледа по 
същество, като се включат нови 
доказателства, производството 
може да доведе до отмяна на 
първоначалното решение и лицето 
може да обжалва новото решение, 
лицето изрично е заявило, че няма да 
обжалва решението

Опишете кога и как лицето е заявило 
изрично, че няма да обжалва задочно 
постановеното решение:

Опишете кога и как лицето е заявило 
изрично, че няма да обжалва 
решението, и приложете 
оправдателен документ:

…………………………………………… .....................................................................
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ИЛИ ИЛИ
2.3 лицето е имало право на повторно 
разглеждане при следните условия:

2.1.4 след връчване лично на 
решението и след като е било изрично 
уведомено, в писмена форма, от 
официален орган и на разбираем за 
лицето език, относно правото на 
повторно разглеждане, на което 
лицето ще има правото да присъства, 
делото ще се (пре)разгледа по 
същество, като се включат нови 
доказателства, повторното 
разглеждане може да доведе до 
отмяна на първоначалното решение и 
лицето може да обжалва новото 
решение, лицето не е поискало 
повторно разглеждане до изтичане на 
приложимия срок, т.е. най-малко […]¹ 
дни
ИЛИ

� 2.3.1 задочно постановеното 
решение му е било връчено лично на … 
(ден/месец/година); както и 
- лицето е било изрично уведомено за 
правото на повторно разглеждане и 
правото да присъства на съдебния 
процес; както и 
- след като е било уведомено за това 
право, лицето е разполагало с …  дни, 
за да поиска повторно разглеждане, 
но не е отправило такова искане в 
този срок.
ИЛИ
2.3.2 задочно постановеното решение
не е било връчено на лицето и 

2.1.5 решението не е било връчено на 
лицето и то не е било изрично 
информирано за правото на повторно 
разглеждане, на което то ще има 
правото да присъства, делото ще се 
(пре)разгледа по същество, като се 
включат нови доказателства, и 
повторното разглеждане може да 
доведе до отмяна на първоначалното 
решение и ответникът може да 
обжалва новото решение, и

- задочно постановеното решение ще - решението ще бъде връчено на лицето 
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бъде връчено на лицето в срок от … 
дни след предаването; и 

преди предаването; и 

- при връчването на задочно 
постановеното решение, лицето ще 
бъде изрично уведомено за правото на 
повторно разглеждане и правото да 
присъства на съдебния процес; и 

- при връчването на това решение, 
лицето ще бъде изрично уведомено, 
писмено и от официален орган, за 
правото на повторно разглеждане, на 
което то има право да присъства, 
делото ще се (пре)разгледа по 
същество, като се включат нови 
доказателства, повторното 
разглеждане може да доведе до 
отмяна на първоначалното решение и 
лицето може да обжалва новото 
решение:  и 

- след връчване на задочно 
постановеното решение лицето ще 
разполага с ... дни, за да поиска 
повторно разглеждане. “

- след връчване на решението лицето 
ще разполага с правото да поиска 
повторно разглеждане в приложимия 
срок, който е най-малко […]¹ дни. 

Горепосочената информация се 
предоставя на лицето на разбираем за 
него език, а издаващият орган 
представя на изпълняващия орган 
доказателство за предоставянето на 
тази информация на лицето преди 
неговото предаване.
1 Ще бъде посочен срок.

Or. en

Обосновка

To have a measurably positive impact on defence rights the proposals should clarify that the 
responsibility for adequate notification must lie with the issuing state, which must be able to 
demonstrate not just that 1) a notification of proceedings was sent, but that the defendant 
actually received the notification; 2) a legal counsellor was mandated in written to represent 
the defendant during the proceedings, but that this representation was practical and effective; 
3) the defendant has been informed of his right to a retrial and the applicable timeframes to 
request it in a language that he understood. If necessary documentary evidence should be 
joined to the certificate transferred to the executing authority by the issuing authority.
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Изменение 59
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 3 – точка 1
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 1 – буква д

Текст, предложен от Съвета Изменение

д) „ задочно постановеното решение “ 
означава решение съгласно 
определението в буква а) в случаите, 
когато лицето не е присъствало лично 
на производството, довело до 
постановяването на това решение.

д) „ задочно постановеното решение “ 
означава решение съгласно 
определението в буква а) в случаите, 
когато лицето не е присъствало лично 
на съдебното производство, довело до 
постановяването на това решение.

Or. en

Изменение 60
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 3 – точка 2 - подточка б
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 7, параграф 2 – буква и – подточка i

Текст, предложен от Съвета Изменение

(i) е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за 
определената дата и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес; или

(i)  е било призовано лично или 
надлежно уведомено съгласно 
националното законодателство на 
издаващата държава-членка, чрез 
упълномощен представител или по друг 
начин, в съответния срок, за 
определената дата и място на съдебния 
процес, довел до задочно постановеното 
решение, както и че е било уведомено за 
възможността за постановяване на 
такова решение в случай на неявяване 
по време на съдебния процес; или

Or. en
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Изменение 61
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – подточка б
Рамково решение 2005/214/ПВР
Член 7, параграф 2 – буква и – подточка iii

Текст, предложен от Съвета Изменение

(iii) след връчване на задочно 
постановеното решение и след като е 
било уведомено относно правото на 
повторно разглеждане и правото да 
присъства на съдебния процес:

(iii) след връчване на задочно 
постановеното решение и след като е 
било надлежно уведомено за правото 
на повторно разглеждане или 
обжалване и правото да участва в 
съдебното заседание:

Or. en

Изменение 62
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР
Член 8, параграф 2 – буква д – подточка i

Текст, предложен от Съвета Изменение

(i) е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за 
определената дата и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес; или

(i) е било призовано лично или 
надлежно уведомено съгласно 
националното законодателство на 
издаващата държава, чрез упълномощен 
представител или по друг начин, и в 
съответния срок, за определената дата и 
място на заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес; или

Or. en
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Изменение 63
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР
Член 8, параграф 2 – буква д – подточка ii

Текст, предложен от Съвета Изменение

- не е поискало повторно разглеждане в 
приложимия за целта срок, който е бил 
не по-кратък от [...] дни.

- не е поискало повторно разглеждане 
или обжалване в приложимия за целта 
срок.

1 Ще бъде посочен срок.

Or. en

Изменение 64
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР
Член 9, параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Съвета Изменение

е) съгласно предвиденото в член 4 
удостоверение, решението е 
постановено задочно, освен ако в 
удостоверението не е посочено, че 
лицето:

е) съгласно предвиденото в член 4 
удостоверение, решението е 
постановено задочно, освен ако в 
удостоверението не е посочено, че 
лицето, в съответствие с 
националните разпоредби на 
издаващата държава-членка:

Or. en
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Изменение 65
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР
Член 9, параграф 1 – буква е – подточка i

Текст, предложен от Съвета Изменение

(i) е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за 
определената дата и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес; или

(i) е било призовано лично или 
надлежно уведомено съгласно 
националното законодателство на 
издаващата държава, чрез упълномощен 
представител или по друг начин, в 
съответния срок, за определената дата и 
място на заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес; или

Or. en

Изменение 66
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 – точка 3
Рамково решение 2008/.../ПВР
Приложение – клетка к – точка 1– подточка б.1 – първи параграф

Текст, предложен от Съвета Изменение

б.1 лицето е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в подходящ срок, за 
определената дата и място на 
заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване на подобно решение в 
случай на неявяване по време на 

б.1 лицето е било призовано лично или 
надлежно уведомено съгласно 
националното законодателство на 
издаващата държава, чрез упълномощен 
представител или по друг начин, и в 
подходящ срок, за определената дата и 
място на заседанието, довело до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
постановяване на подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
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Изменение 67
Panayiotis Demetriou

Предложение за решение – акт за изменение
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от Съвета Изменение

Член 5a
Изменения на Рамково решение 

2008/…/ПВР¹
Рамково решение 2008/.../ПВР се 
изменя, както следва:

1) В член 1, параграф 2 се добавя буква
както следва:

з) „ задочно постановеното решение “ 
означава решение съгласно 
определението в буква а) в случаите, 
когато лицето не е присъствало 
лично на производството, довело до 
постановяването на това решение.“
В член [9, параграф 1]², буква з) се 
заменя със следното:

з) в съответствие с удостоверението 
по член [6a] лицето не се е явило 
лично на производството, довело до 
постановяването на това решение, 
освен ако в удостоверението не е 
посочено, че лицето, в съответствие 
с националните разпоредби на 
издаващата държава-членка:
i) е било призовано лично или е било 
уведомено от упълномощен 
представител или по друг начин в 
съответния срок относно 
определеното време и място на 
съдебния процес, довел до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността 
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подобно решение да бъде постановено, 
в случай че лицето не се яви на 
съдебното заседание; или
ii) е било уведомено за насрочения 
съдебен процес, упълномощило е 
адвокат, който е бил избран, назначен 
и получил възнаграждение от 
въпросното лице или назначен и 
получил възнаграждение от 
държавата в съответствие с 
националните разпоредби, 
приложими относно правото на 
съдебна защита и е било 
представлявано от този адвокат по 
време на съдебния процес; или
iii) след връчване на задочно 
постановеното решение и след като е 
било изрично уведомено за правото на 
повторно разглеждане, на обжалване 
и правото да участва на съдебния 
процес:
- изрично е заявило, че не е обжалвало 

задочно постановеното решение;

или
- не е поискало повторно разглеждане
или обжалване в приложимия за 
целта срок.
3) В клетка и) от приложение І 
(„удостоверение“), точка 1 се заменя 
със следното:
1. Посочете дали решението е 
постановено задочно:
1. � Не, не е постановено задочно
2. � Да, постановено е задочно. Ако 
отговорът е положителен, моля 
потвърдете, че:
лицето е било призовано лично или 
съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава-членка, ефективно е 
получило уведомлението в подходящ 
срок по друг начин относно 
определената дата и място на 
съдебния процес, довел до задочно 
постановеното решение, както и че е 
било уведомено за възможността за 
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постановяване на подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес.
Време и място на призоваване на 
лицето или на неговото уведомяване 
по друг начин:
……………………………………………

Опишете начина на уведомяване на 
лицето:
……………………………………………

ИЛИ

2.2. лицето, като е било уведомено за 
насрочения съдебен процес, е 
упълномощило адвокат, който е бил 
избран, назначен и получил 
възнаграждение от въпросното лице,
или назначен и получил 
възнаграждение от държавата в 
съответствие с националните 
разпоредби, приложими относно 
правото на съдебна защита, и е било 
представлявано от този адвокат по 
време на съдебния процес;
Да се предостави информация 
относно изпълнението на това 
условие:
……………………………………………

ИЛИ

2.3 след връчване на задочно 
постановеното решение, лицето 
изрично е заявило, че не е оспорвало 
задочно постановеното решение.
Опишете кога и как лицето е заявило 
изрично, че не е оспорвало задочно 
постановеното решение:
…………………………………………

ИЛИ

2.4 задочно постановеното решение 
му е било връчено на ………… 
(ден/месец/година) и лицето е имало 
право на повторно разглеждане в 
издаващата държава при следните 
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условия:
- лицето е било изрично уведомено за 
правото на повторно разглеждане и 
правото да присъства на съдебния 
процес; и 
- след като е било уведомено за това 
право, лицето е разполагало с … дни, 
за да поиска повторно разглеждане, 
но не е отправило такова искане в 
този срок 
________________________________
¹ Номерът на решението ще бъде вписан след 
приемането му от Съвета.

² Номерът на члена ще бъде вписан след 
приемането му от Съвета.

Or. en
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