
AM\728241BG.doc PE407.857v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

2004 









 2009

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2008/2063(INI)

12.6.2008

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 12

Проектостановище
Johannes Voggenhuber
(PE406.164v02-00)

относно новата роля и отговорности на Парламента по прилагане на 
Договора от Лисабон
(2008/2063(INI))



PE407.857v01-00 2/11 AM\728241BG.doc

BG

AM_Com_NonLegOpinion



AM\728241BG.doc 3/11 PE407.857v01-00

BG

Изменение 1
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Проектостановище
Параграф 2 – буква а

Проектостановище Изменение

а) нова визия и основни цели, които 
следва да се постигнат от ЕС след 
2009 г.;

заличава се

Or. en

Изменение 2
Ioannis Varvitsiotis

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. Бъдещата законодателна 
програма  в областта на ПССП следва 
да насърчава мерките в областта на 
полицейското и съдебно 
сътрудничество по граждански и 
наказателноправни въпроси като 
взема предвид принципа на взаимно 
признаване на съдебните решения, 
който е включен в новия Договор, 
като по този начин улеснява 
трансграничното сътрудничество 
между държавите-членки и се 
стреми към бъдещо европейско 
наказателно право.

Or. en
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Изменение 3
Johannes Voggenhuber

Проектостановище
Параграф 4 – буква б

Проектостановище Изменение

б) установява постоянни и 
задълбочаващи се връзки с 
европейските и националните 
представители на съдебните и 
законодателни органи по въпроси, 
които са от обща компетентност с 
държавите членки.

б) установява постоянни и 
задълбочаващи се връзки от една 
страна между европейските и 
националните представители на 
законодателните органи и от друга 
страна между европейските и 
националните представители на 
съдебните органи по въпроси, които са 
от обща компетентност с държавите 
членки.

Or. en

Изменение 4
Maria da Assunção Esteves

Проектостановище
Параграф 4 – буква б

Проектостановище Изменение

б) установява постоянни и 
задълбочаващи се връзки с 
европейските и националните 
представители на съдебните и
законодателни органи по въпроси, 
които са от обща компетентност с 
държавите членки. 

б) установява постоянни и 
задълбочаващи се връзки с 
европейските и националните 
представители на законодателните 
органи по въпроси, които са от обща 
компетентност с държавите членки. 

Or. pt

Изменение 5
Johannes Voggenhuber

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. Многогодишната програма за ПССП 
следва да продължи да се обсъжда в 
рамките на ежегоден дебат, който 
следва да се съсредоточи върху 
защитата на основните права в 
Европейския съюз, върху прилагането 
на Хартата на основните права и върху 
съобразяването от страна на държавите-
членки с ценностите и принципите, 
посочени в новия член 6 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС). Тя следва да 
се основава на докладите от Съвета, 
Комисията и Агенцията на Европейския 
съюз за основните права.

6. Многогодишната програма за ПССП 
следва да продължи да се обсъжда в 
рамките на ежегоден дебат, който 
следва да се съсредоточи върху 
защитата на основните права в 
Европейския съюз, върху прилагането 
на Хартата на основните права и върху 
съобразяването от страна на държавите-
членки с ценностите и принципите, 
посочени в новия член 6 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС). Тя следва да 
се основава на докладите от Съвета, 
Комисията и Агенцията на Европейския 
съюз за основните права. Европейският 
парламент споделя становището на 
тройката, председателстваща 
Съвета (френско, чешко и шведско 
председателство на Съвета)1, че 
възможно преразглеждане на 
мандата на Агенцията за основните 
права следва да се предприеме до 31 
декември 2009 г. и че подобен преглед 
дава възможност да се задълбочи 
сътрудничеството със Съвета на 
Европа, с неговия генерален-секретар, 
с Комисаря по правата на човека и 
съответните комисии на 
Парламентарната асамблея.

Or. en

Изменение 6
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Проектостановище
Параграф 9

Проектостановище Изменение

9. В по-обща перспектива ще се 9. В по-обща перспектива ще се 

                                               
1 Проект за осемнадесет месечната програма на Съвета, N° 10093/08,
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/08/st10/st10093.en08.pdf
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разглежда въпросът за начина на 
изпълнение на разпоредбите на новия 
Договор относно делегираните и 
изпълнителни правомощия (членове 290 
и 291 от Договора за функционирането 
на ЕС), по отношение на политиките, 
свързани с пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие. Основният 
принцип, от който следва да се 
изхожда, е, че приемането на дадена 
мярка с потенциално въздействие върху 
обхвата на защитата на основните права 
следва да става съгласно режима на 
делегираните правомощия, който дава 
на Парламента право да отмени 
решението.

разглежда въпросът за начина на 
изпълнение на разпоредбите на новия 
Договор относно делегираните и 
изпълнителни правомощия (членове 290 
и 291 от Договора за функционирането 
на ЕС), по отношение на политиките, 
свързани с пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие. Без да се 
нарушава член 290 от ДФЕС, съгласно 
който същностните елементи, като 
например ограничаване на 
упражняването на основни права, са 
запазени за законодателен акт, следва 
да се изхожда от основния принцип, 
че приемането на дадена мярка с 
потенциално въздействие върху обхвата 
на защитата на основните права следва 
да става съгласно режима на 
делегираните правомощия, който дава 
на Парламента право да отмени 
решението

Or. en

Изменение 7
Sylvia-Yvonne Kaufmann

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. В преходния период Парламентът 
ще бъде изправен пред няколко 
промени, засягащи формата и 
съдържанието на внесени законодателни 
предложения. Според комисията по 
граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, Парламентът следва 
да продължи да настоява за постигането 
на междуинституционално 
споразумение относно замразяването на 
приемането на внесени законодателни 
предложения, свързани с 3-тия стълб и с 
измерение „основни права“, до 
влизането в сила на новия Договор, така 

11. В преходния период Парламентът 
ще бъде изправен пред няколко 
промени, засягащи формата и 
съдържанието на внесени законодателни 
предложения. Според комисията по 
граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, Парламентът следва 
да продължи да настоява за постигането 
на междуинституционално 
споразумение относно замразяването на 
приемането на внесени законодателни 
предложения, свързани с 3-тия стълб и с 
измерение „основни права“, до 
влизането в сила на новия Договор, така 
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че да бъде възможен пълен съдебен 
контрол. Такъв би могъл да бъде 
случаят с мерки като преработването на 
рамковото решение относно тероризма.

че да бъде възможен единен съдебен 
контрол в целия Съюз. Такъв би могъл 
да бъде случаят с мерки като 
преработването на рамковото решение 
относно тероризма.

Or. en

Изменение 8
Maria da Assunção Esteves

Проектостановище
Параграф 11

Проектостановище Изменение

11. В преходния период Парламентът 
ще бъде изправен пред няколко 
промени, засягащи формата и 
съдържанието на внесени 
законодателни предложения. 
Според комисията по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни 
работи, Парламентът следва да 
продължи да настоява за 
постигането на 
междуинституционално 
споразумение относно 
замразяването на приемането на
внесени законодателни 
предложения, свързани с 3-тия 
стълб и с измерение „основни 
права“, до влизането в сила на 
новия Договор, така че да бъде 
възможен пълен съдебен контрол. 
Такъв би могъл да бъде случаят с 
мерки като преработването на 
рамковото решение относно 
тероризма.

Следователно всички внесени 
предложения, свързани с третия 
стълб, които имат ограничено 
въздействие върху основните 
права и свободи, могат да бъдат 
приети без отлагане, напр. 

11. В преходния период Парламентът 
ще бъде изправен пред няколко 
промени, засягащи формата и 
съдържанието на внесени законодателни 
предложения. Според комисията по 
граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи, Парламентът следва 
да продължи да настоява за постигането 
на междуинституционално 
споразумение, което по отношение на 
внесени законодателни предложения, 
свързани с 3-тия стълб, следва да 
предвиди равностойност на 
процедурата на консултация на първо 
четене с процедурата на съвместно 
вземане на решение, така че да бъде 
възможен пълен съдебен контрол.
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рамковите решения относно 
влизането в сила на 
неприсъствени решения, 
решението за укрепване на 
Евроюст и решението относно 
Европейската съдебна мрежа. 
Всички тези досиета са важни за 
подобряването на съдебното 
сътрудничество.

Or. pt

Изменение 9
Maria da Assunção Esteves

Проектостановище
Параграф 16 а (нов)

Проектостановище Изменение

16а. Когато държавите-членки се 
възползват от процедурата за спешно 
спиране, предвидена в Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, по отношение на 
наказателноправни въпроси (член 82, 
параграф 3 и член 83, параграф 3), 
председателят на комисията по 
граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи изпраща на 
Европейския съвет в писмен вид 
текущата позиция, постигната в 
рамките на дискусиите.

Or. pt

Изменение 10
Renate Weber

Проектостановище
Параграф 17 – буква г
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Проектостановище Изменение

г) създаването на Европейската 
прокуратура с цел подобряване на 
ефективността на Евроюст.

заличава се

Or. en

Изменение 11
Renate Weber

Проектостановище
Параграф 17 – буква г а (нова)

Проектостановище Изменение

га) изготвянето на Зелена книга 
относно наказателното право на 
европейско равнище по отношение на 
юрисдикцията, на основата на която 
впоследствие може да бъде въведена 
длъжността европейски прокурор.

Or. en

Изменение 12
Johannes Voggenhuber

Проектостановище
Параграф 17 а (нов)

Проектостановище Изменение

17а. Европейският парламент 
приветства оценката на 
председателската тройка, според 
която „Мерките на процесуална 
принуда следва да бъдат придружени 
от съответните правила за укрепване 
на правата на отделната личност, 
независимо дали се касае за 
заподозряно лице, жертва или 
свидетел. Ще се проучи възможното 
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разширяване на правата на 
жертвите на база на оценката на 
Комисията за изпълнението на 
Рамковото решение относно 
правното положение в 
наказателното производство на 
жертвите от престъпления. След 
влизането в сила на Договора от 
Лисабон от Комисията или от 
държавите-членки ще се очаква да 
направят предложение за правен 
инструмент за процесуалните права 
при наказателни производства.” 

Or. en
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