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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
КОМИСИЯ ПО ГРАЖДАНСКИ СВОБОДИ, ПРАВОСЪДИЕ И 

ВЪТРЕШНИ РАБОТИ

ОТКРИТ СЕМИНАР

ЕФИКАСНО И ОТГОВОРНО ПОЛИЦЕЙСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

БЪДЕЩИ НАСОКИ

Понеделник, 18 декември, от 15.00 ч. до 18.30 ч.

Европейски парламент,
Сграда "Paul Henri Spaak" , зала PHS 5B001

60 Rue Wiertz, Брюксел

Както се заявява в член 29 и член 30 от Договора за Европейския Съюз, една от основните цели 
на Съюза е да осигури на своите граждани високо ниво на закрила в зона на свобода, сигурност 
и правосъдие, чрез развитието на общи действия между държавите-членки в полицейската 
дейност. В зоната Шенген, в която няма проверки по вътрешните граници, е особено важно да 
се разработи ефективно полицейско сътрудничество, което да попречи на престъпниците да 
останат ненаказани. 

След влизането в сила на Договора от Маастрихт, който включва полицейското сътрудничество 
в Договора за ЕС, Европейският Съюз приема значителен брой мерки за подобряване на 
сътрудничеството между полицейските служби на държавите-членки. По-наскоро, Хагската 
програма отразява загрижеността относно разширяването и тероризма и набелязва целта за 
укрепване на оперативното сътрудничество, особено чрез засилване на обмена на информация 
между силите на реда и базите данни на ЕС.

Като цяло, въпреки че напредък може да бъде отчетен по много отделни елементи, ЕС все още 
не е постигнал общ подход в тази област и полицейското сътрудничество в него е критикувано, 
тъй като настоящата не осигурява нито оптимални резултати, нито пълна защита на правата на 
отделните лица.

Настоящият семинар ще вземе под внимание съществуващата институционална и неформална 
рамка за полицейско сътрудничество. Целта на тази среща е да бъде конструктивен форум за 
размисъл върху средствата и начините за подобряване на полицейското сътрудничество в ЕС, 
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като в същото време се защитават правата на всички заинтересовани лица и се подпомага 
демократичния контрол. Приложена е проектопрограма. Ще бъдат предоставени и 
информационни бележки по обсъжданите теми.

ПРОЕКТОПРОГРАМА

15.00 - 15.30 ч., ОТКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО

Встъпителни думи от:

§ Г-н Jean-Marie CAVADA, председател на комисията за граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи в ЕП

§ Г-н Franco FRATTINI, заместник-председател на Европейската комисия, комисар, 
отговарящ за правосъдието, свободата и сигурността

§ Г-н Kari RANTAMA, заместник-комисар на националната полиция на Финландия, 
председател на комитета, създаден въз основа на член 36, от името на финландското 
председателство

15.30 - 16.30 ч. – ЗАСЕДАНИЕ I
КОИ СА ОСНОВНИТЕ ПРЕЧКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА 

ПОЛИЦЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КОМУНИКАЦИИ В ЕС?

Основни пречки за осъществяване на полицейското сътрудничество

Изказване на Др. Valsamis MITSILEGAS, старши преподавател в Правния факултет на 
Queen Mary University, Лондон (15.30 - 15.45 ч.) 

§ Несъответствия между правните и конституционни системи в ЕС
- въпросът за различните правни и конституционни традиции на страните-членки по 

отношение на пълномощията на полицията, събирането на лични данни на национално 
равнище и защитата на личните данни. 
- въпросът за "Европа на различни скорости", която може да доведе до различия в равнището 

на закрила на гражданите в общата зона на свобода, сигурност и правосъдие.
- принципът за достъпност на информацията, въведен от Хагската Програма, която трябва да 

се прилага от 1 януари 2008 г., основан на идеята за постигане на интеграция чрез взаимно 
признаване, а не чрез хармонизация, и който може да бъде проблематичен в отсъствието на 
общи гаранции, защитаващи конституционните принципи и основните права. 

§ Множеството действащи лица и структури в областта на полицейското 
сътрудничество: въпрос на взаимно допълване, съгласуване и риска от припокриване 

§ Необходимостта от всестранна оценка на заплахите
Понятието за интелигентно провеждана политика на разследване цели да се подобри 
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познаването на заплахите, тъй като липсата на добро познаване на значимите престъпници и 
престъпни мрежи затруднява борбата със заплахите и установяването на приоритети в тази 
област. Създадената от Европол система за Оценка на заплахата от организираната престъпност 
описва основните видове престъпления, структурата на организираните престъпни групи и 
техния начин на действие. Дали тя обаче е достатъчно предвиждаща и активна или остава 
предимно реактивна?

§ Трудности на равнище определяне на стратегии: необходимост от ясно определяне на 
цели и приоритети

Необходимост от разработване на Вътрешна стратегия за сигурност.

§ Липсата на еднаква култура и взаимно доверие между полицейските власти и силно 
развитото чувство за собственост върху информацията

Забелязват се трудности при обмена на информация между органите на реда и нежелание за 
съвместна работа с чуждестранни колеги. Трябва да се подобри взаимното доверие между 
органите на реда, най-вече защото принципът за достъпност на информацията се основава на 
взаимното признаване, което предполага пълно доверие към правната и оперативна уредба на 
другите държави-членки.

§ Проблемите на оперативно равнище (несъвместимост на оборудването за комуникация и 
надзор, езиковата бариера, липсата на оценяване и статистики за качеството)

§ Въпросът за демократичния дефицит и отчетност в разработването на бази данни, в 
агенции на ЕС като Европол и при приемането на вторично законодателство по 
процедурата на комитология

Защита на данните: Задоволителни ли са настоящите стандарти в областта на 
полицейското сътрудничество?

Изказване на Peter Hustinx, Европейски надзорник за защита на личните данни

От решаващо значение е органите на реда да могат да осъществяват обмен на информация, но е 
необходим външен контрол и упълномощаване. Още повече, че в следствие на идеята за даване 
на оперативен достъп до бази данни, съдържащи полицейска информация, има засилено 
безпокойство относно защитата на данните. (SIS, база данни на Европол) 

ОБСЪЖДАНЕ ( 16.00 - 16.30 ч.)

16.30 - 17.30 ч., - ЗАСЕДАНИЕ II
ПОСТИГНАТИ РЕШЕНИЯ И НАЙ-ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ В 

ПОЛИЦЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Какви решения за общите оперативни проблеми са открити до този момент?
Представлява ли интерес разширяването на някои добри практики до всички 
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държави-членки?  

Изказване на г-н Pierre BERTHELET, преподавател по право и политология, експерт по 
въпросите на европейската вътрешна сигурност (16.30 - 16:40)

Някои примери:

- Шенгенската конвенция:
- Конвенцията от Прюм
- Регионалното сътрудничество между държавите-членки и сътрудничеството с трети страни.

(Например: Работната група по въпросите на организираната престъпност в района на 
Балтийско море)

- Двустранни и многостранни споразумения и създаване на центрове за полицейско 
сътрудничество: каква е добавената стойност на тези центрове: откриват ли те пътя към 
задълбочено сътрудничество между съседни държави в контекста на Шенген?

Изказване на г-н Bernd BELLE, главен комисар на полицията на Баден-Вюртенберг и 
координатор от страна на Германия в Центъра за полицейско и митническо 
сътрудничество между Франция и Германия в Kehl

Предложение за решение на Съвета относно подобряването на полицейското 
сътрудничество по вътрешните граници между държавите-членки и изменящо 
Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение (COM(2005)0317 -
LIBE/6/29788)

Изказване на г-н Herbert REUL, член на комисията за граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи на ЕП и докладчик (16.50 - 17.00 ч.)

Това предложение от 2005 г. съдържа най-добрите практики, появили се през последното 
десетилетие, и цели осигуряването на обща рамка за полицейското сътрудничество, с 
минимална стандартизация, и позволяваща на държавите-членки да развият по-нататък 
трансграничното сътрудничество. Решението касае обмена на информация, оперативното 
сътрудничество (съвместни патрули, съвместни операции на намеса и надзор), съвместимостта 
и оперативния достъп до оборудване, обучението на полицейски кадри. То налага на 
държавите-членки установяването на постоянни структури на сътрудничество, с цел да 
подкрепи зараждането на доверие между служителите от различни страни. В допълнение към 
това, решението изменя разпоредбите на Шенгенската конвенция относно трансграничния 
надзор и трансграничното преследване.

ОБСЪЖДАНЕ ( 17.00 - 17.30 ч.)

17.30 - 18.30 ч. – ЗАСЕДАНИЕ III
КАКВИ ПО-НАТЪШНИ РЕШЕНИЯ МОГАТ ДА СЕ ПРЕДВИДЯТ, ЗА 
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ДА СЕ УСЪВЪРШЕНСТВА ПОЛИЦЕЙСКОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО?

Какво може да се направи на оперативно и стратегическо ниво, за да се повиши 
полицейското сътрудничество?

Представяне от г-н Patrick ZANDERS, Началник-комисар и Директор на Международното 
полицейско сътрудничество, Отдел за политиката на федералната полиция, Белгия ( 
17.30 - 17.45 ч.)

§ Ролята на Европейския Съвет и на Съвета на ЕС - възможно ли е по-добро участие на 
Европейския парламент?

§ Ролята на Шефовете на Европейската полиция за оперативно реагиране – каква е 
добавената стойност след седем години от тяхното съществуване? Как може да се 
подобри прозрачността?

§ Групата на Г6
Възможно ли е да се предостави цялостна информация за резултатите от срещите на Г6 на 
националните парламенти, Европейския парламент и обществеността? Как са информирани 
останалите държави-членки на ЕС за предложенията, направени от държавите, участващи в Г6? 
Те участват ли достатъчно? 

Междуправителствени обединения от този вид доведоха в миналото до такива постижения като 
Шенгенското споразумение, Шенгенската конвенция и конвенцията от Прюм. Подходящо ли е 
наистина тези постижения да бъдат открити за страни, които не се участвали в преговорите? 

Предложенията на групата на Г6 излизат ли извън рамките на настоящата политика на ЕС, като 
заобикалят някои важни мерки, които бяха наскоро договорени? 

§ Европол1  
Задоволително ли е сътрудничеството между националните полиции и Европол? Как може да 
бъде усъвършенствана добавената стойност на Европол? Как може да се подобри контролът? 
Настоящата същност на Европол съответства ли на неговата мисия и цели? Какви са 
предвидените промени за Европол? 

§ Интерпол 
Задоволително ли е сътрудничеството между държавите-членки и Интерпол? Как може за бъде 
подобрено? Защо някои от държавите-членки не обменят информацията си с Интерпол? Какви 
са връзките с Европол? 

§ COSI – постоянен комитет за вътрешна сигурност 
  

1 Бяха повдигнати много въпроси относно Europol на парламентарната среща, организирана от комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи през м. октомври 2005 г. „Усъвършенстване на парламентарния 
контрол за съдебно и полицейско сътрудничество в Европа”. Дейностите на Европол и годишния му доклад за 2005 
г. бяха представени от г-н Ratzel, директор на Европол на срещата на нашата комисия през м. юли 2006 г.
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За да се повиши „оперативното сътрудничество за вътрешна сигурност” какво може да се 
направи, докато не е приета Конституцията? 

§ Каква е най-добрата стратегическа полза от смесените следствени екипи в борбата 
срещу сериозните трансгранични престъпления?

§ Как да се създаде взаимно разбирателство и доверие, обща култура между полицаите? 
Как Европейският полицейски колеж (CEPOL) може да помогне в тази насока? 

§ Трябва ли оперативното сътрудничество между полиция, митници, гранични контролни 
служби и други специализирани служби, които следят за спазването на закона на 
държавите-членки да бъде по-обвързващо, за да се бори срещу тероризма и 
организираната престъпност в Европейския съюз? Хармонизиране или взаимно 
зачитане?  

§ Как да се подобри сътрудничеството между полиция, митници, контролни гранични 
служби и други компетентни служби на равнище на държавите-членки?

§ Сътрудничеството, наложено на европейско ниво влияе ли върху сътрудничеството на 
национално ниво?

§ Как оперативното ниво влияе на стратегическото ниво? Проблем с вземане на решения 
„от по-висше към по-нисше ниво”.

§ Въпросът за свързващата клауза на член 42 от Договора за Европейския съюз.

Как да се подобри парламентарният контрол?

Изложение от проф. д-р Willy Bruggeman, професор в университетския център Бенелюкс, 
началник на белгийската федерална гранична полиция, бивш заместник-главен директор 
на Европол. (17:45 - 17:55)

Договорът за създаване на европейска конституция служи за въвеждане на повече демокрация 
и отчетност в областта на наказателното и полицейско сътрудничество. В отсъствието на такъв 
договор какви решения могат да се намерят, за да се попълни липсата на външен контрол?

ОБСЪЖДАНЕ ( 17.55 - 18.25 ч.) с :

§ Г-н Kari RANTAMA,заместник-комисар на националната полиция на Финландия, 
председател на комитета, създаден въз основа на член 36.

§ Г-н Günter KRAUSE, началник на Генералната дирекция по полицейски въпроси, 
Министерство на вътрешните работи на Германия

§ Г-н Ulf GORANSSON, директор на Европейския полицейски колеж (CEPOL)
§ Г-н Michel QUILLE, заместник-директор на Европол
§ Г-н Jean Michel LOUBOUTIN, директор на Дирекция за оперативна полицейска 

подкрепа в Интерпол
§ Г-н Gilles DE KERCHOVE, Генерален секретариат на Съвета на ЕС, директор на 

Генерална дирекция „Правосъдие и вътрешни работи”, преподавател в института 
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за европейски науки в Свободния Брюкселски университет, в Католическия 
университет в Льовен и Фюзъл, Белгия

С участието на г-н Herbert REUL, член на комисията за граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи в ЕП и докладчик и г-н Claude MORAES, член на комисията за граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП и докладчик по въпросите за Европол.

ЗАКРИВАЩА СЕСИЯ

Г-н Jean-Marie CAVADA, председател на комисията за граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи в ЕП.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ЗА ДИСКУСИЯТА
Изложенията се ограничават до 10 минути.

За да може възможно най-голям брой членове на ЕП да се изкажат по време на дискусията, 
времето за изказване се ограничава до 3 минути за въпрос или участие. 

Думата ще бъде дадена на членовете на ЕП по реда, в който са получени заявките.

Изказващите се, които желаят да допълнят речите си, могат да направят това като предоставят 
предварително документи (за предпочитане на английски или френски език) в секретариата (email: 
ana.dumitrache@europarl.europa.eu). Тези документи ще бъдат разпространени по време на 
заседанието.

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА УЧАСТВАТ В СЕМИНАРА
Този семинар е достъпен за обществеността. Въпреки това, поради причини, свързани със 
сигурността, участници, които не притежават карта за достъп до Европейския парламент, трябва да 
поискат пропуск предварително. Желаещите да получат такъв пропуск, трябва да се свържат със 
секретариата, организиращ семинара (г-н Ryszard de Groot), преди 14 декември  2006 г.

Ще бъдат осигурени устни преводи на следните езици: EN, DA, DE, EL,ES, FI, IT, NL, PL, PТ и SV
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