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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.



PE404.491v01-00 4/44 PR\714304BG.doc

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .6

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................43



PR\714304BG.doc 5/44 PE404.491v01-00

BG



PE404.491v01-00 6/44 PR\714304BG.doc

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

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))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата на Република Словения, Френската република, 
Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното 
кралство и Федерална република Германия (5598/2008),

– като взе предвид член 34, параграф 2, буква б) от Договора за ЕС,

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се 
е консултирал с него (C6-0075/2008),

– като взе предвид член 93 и член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A6-0000/2008),

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, 

2. приканва Съвета да промени съответно текста;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се допита отново до него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в инициативата на Република Словения, Френската република, 
Чешката република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното 
кралство и Федерална република Германия;
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5. призовава Съвета и Комисията, след влизането в сила на Договора от Лисабон, да 
дадат приоритет на бъдещи предложения за изменение на решението в съответствие 
с Декларация № 50 във връзка с член 10 от Протокола относно преходните 
разпоредби, който ще бъде добавен като приложение към Договора за Европейския 
съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за 
създаването на Европейската общност за атомна енергия;

6. изразява решимост да разгледа подобни бъдещи предложения чрез неотложна 
процедура по реда, посочен в параграф 5, и в тясно сътрудничество с националните 
парламенти;

7. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата на Република Словения, 
Френската република, Чешката република, Кралство Швеция, Словашката 
република, Обединеното кралство и Федерална република Германия

Изменение 1

Инициативата на Република Словения, Френската република, Чешката 
република, Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и 
Федерална република Германия – акт за изменение
Заглавие

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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 

относно укрепване правата на 
гражданите чрез насърчаване на 

прилагането на принципа на взаимно 
признаване по отношение на съдебни 
решения, засягащи лица, които не са 

присъствали лично на съдебния 
процес, 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 
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лишаване от свобода, за целите на 
тяхното изпълнение в Европейския съюз

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, както и на Рамково решение на 
Съвета 2008/.../ПВР относно 

признаването на и надзора над 
присъди с отложено изпълнение, 
алтернативни санкции и условни 

присъди

Or. en

Обосновка

The aim of the proposal is to promote application of the principle of mutual recognition by 
eliminating existing obstacles, mainly, different approaches towards "grounds for non-
recognition". The fifth legislative act on probation should be added as it is also dealing with 
decisions rendered in absentia.

Изменение 2

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

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 преценка, предоставена на 
изпълняващия орган.

(4) Поради това е необходимо да се 
предвидят ясни и общовалидни 
основания за непризнаване и за 
отказване на изпълнение на задочно 
постановени решения. Целта на 
настоящото рамково решение е да 
дефинира такива общовалидни 
основания, които да позволят на 
изпълняващия орган да изпълни 
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решението независимо от 
отсъствието на лицето от съдебния 
процес. То няма за цел да урежда 
приложимите форми и методи или 
процедурни изисквания, които се 
използват за постигане на 
резултатите, посочени в това 
рамково решение, които са предмет 
на националното законодателство на 
държавите-членки. С попълването на 
съответния раздел от европейската 
заповед за арест или съответното 
удостоверение съгласно някое от 
другите рамкови решения, 
издаващият орган удостоверява, че са 
или ще бъдат спазени изискванията, 
което следва да е достатъчно за 
целите на изпълнението на 
решението въз основа на принципа на 
взаимното признаване.

Or. en

Обосновка

The aim of the Amendment is to better explain relationship between this Framework Decision 
and national law.

Изменение 3

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

(5а) Признаването и изпълнението на 
задочно постановено решение не бива 
да бъде отказвано, ако засегнатото 
лице е било информирано за 
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насрочения съдебен процес, 
упълномощило е адвокат и е било 
представлявано от него на съдебния 
процес. В този контекст би следвало 
да е без значение, дали адвокатът е 
бил избран, назначен и получил
възнаграждение от засегнатото лице 
или от държавата в съответствие с 
националните разпоредби, 
приложими за правото на защита, 
като се счита, че засегнатото лице е 
избрало да бъде представлявано от 
адвокат, вместо да присъства лично, 
като лицето по принцип следва да 
има възможността да избере само 
адвоката си (напр. от списък, 
съставен за тази цел).

Or. en

Обосновка

The Amendment aims to expressly note that when a person decides to have a legal 
representative and gives this representative a clear mandate, then it should be seen as a 
person is personally informed about the trial. 

Изменение 4

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Amendment

(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 

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

ситуации при правото на засегнатото 
лице на повторно разглеждане. 
Повторното разглеждане, което има 
за цел да гарантира правото на 
защита, се характеризира със 
следните елементи: засегнатото 
лице има право да участва в 
повторното разглеждане; 
материалите по делото, 
включително нови доказателства, се 
(пре)разглеждат, а производството 
може да завърши с отмяна на 
първоначалното решение. 

Or. en

Обосновка

In some Member States the solution given to these cases is addressed trough the right to 
appeal, rather than the right to a retrial.

Изменение 5

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

3. Настоящото рамково решение има за 
предмет установяването на общи 
правила за признаване и/или изпълнение 
в една държава-членка (изпълняващата 
държава-членка) на съдебни актове, 
постановени от друга държава-членка 
(издаващата държава-членка) 
вследствие на производство, на което 
лицето не е присъствало, съгласно 
разпоредбите на член 5, параграф 1 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР, на 

3. Настоящото рамково решение има за 
предмет установяването на общи 
правила за признаване и/или изпълнение 
в една държава-членка (изпълняващата 
държава-членка) на съдебни актове, 
постановени от друга държава-членка 
(издаващата държава-членка) 
вследствие на производство, на което 
лицето не е присъствало, съгласно 
разпоредбите на член 5, параграф 1 от 
Рамково решение 2002/584/ПВР, на 



PE404.491v01-00 12/44 PR\714304BG.doc

BG

член 7, параграф 2, буква ж), на член 8, 
параграф 2, буква д) от Рамково 
решение 2006/783/ПВР и на член 9, 
параграф 1, буква е) от Рамково 
решение 2008/.../ПВР.

член 7, параграф 2, буква ж), на член 8, 
параграф 2, буква д) от Рамково 
решение 2006/783/ПВР и на член 9, 
параграф 1, буква е) от Рамково 
решение 2008/.../ПВР, както и на член
9, параграф 1, буква е) от Рамково 
решение 2008/.../ПВР. 

Or. en

Обосновка

The fifth legislative act on probation should be added as it is also dealing with decisions 
rendered in absentia. The exact number of the relevant Article shall be added when the 
lawyers-linguists will finalise the Probation text in the Council.

Изменение 6

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 1
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 1 - параграф 4

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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

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

Or. en
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Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

Изменение 7

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4а – уводна част

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия

Изменение

Изпълняващият съдебен орган може 
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:

Изпълняващият съдебен орган може 
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, в съответствие с 
националното законодателство на 
издаващата държава-членка:

Or. en

Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. Therefore, it should be clarified that those requirements are determined by 
national law. Moreover, the concept of “national law” is the one usually used in this kind of 
dispositions and seems to be more coherent with what is stated in Recital 4.

Изменение 8

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
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република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4а – буква а

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

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 
ефективно е получило уведомление по 
друг начин в съответния срок относно
определеното време и място на 
съдебното заседание, 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; или

Or. en

Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the Courts.

Изменение 9

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
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Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4а – буква а а (нова)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

аа) 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

Or. en

Обосновка

If a person has decided to have a legal representative and has given a clear mandate to 
him/her, it is supposed that a decision taken as a result of a trial where this representative 
took place is not being rendered in absentia. Therefore, the executing State cannot refuse 
execution.

The situation of an ex-officio appointment of legal counsellor should also be considered. With 
regard to the effective defence that a person should have, these are rules that ought to be set 
and followed in accordance with the requirements of the national law of the issuing State.
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Изменение 10

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4а – буква б

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

б) след връчване на задочно 
постановеното решение и след като е 
било изрично уведомено за правото на 
повторно разглеждане и правото да 
присъства на съответното съдебно 
заседание:

б) след връчване на задочно 
постановеното решение и след като е 
било изрично уведомено за правото на 
повторно разглеждане или обжалване и 
правото да участва в съответното 
съдебно заседание:

 в случай, че се приеме това изменение, 
то трябва да се приложи в целия текст 
(навсякъде, където става дума за 
повторно разглеждане трябва да се 
добади и "или обжалване")

Or. en

Обосновка

It is important to emphasize that a person should have a right to a new hearing of his/her case 
according to national law. If there is no `retrial` in a national legal system, the new hearing 
could take form of an appeal.

Изменение 11

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4а – буква б – точка ii
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Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

ii) не е поискало повторно разглеждане 
в приложимия за целта срок, който е 
бил не по-кратък от [...]1 дни;

ii) не е поискало повторно разглеждане 
в приложимия за целта срок;

1 Ще бъде посочен срок.

Or. en

Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Изменение 12

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4а - буква в - точка i

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

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 лично 
непосредствено след предаването, като 
лицето ще бъде изрично уведомено 
относно правото на повторно 
разглеждане и правото да участва в
съответното съдебно заседание;

Or. en
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Обосновка

There is a big disparity of criminal procedural law within the EU. Therefore, it is not 
functional to insert a specific timeframe which could cause practical problems afterwards at 
national level when implementing this Framework Decision. However, it should be 
emphasized that a person should be served as soon as possible according to national law.

Изменение 13

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Член 4а - буква в - точка ii

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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

(ii) ще разполага с правото да поиска 
повторно разглеждане в приложимия 
срок.

1 Ще бъде посочен срок.

Or. en

Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Изменение 14

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Приложение – клетка г – точка 2.1 – параграф 1
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Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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 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 
постановяване на подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес;

Or. en

Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

Изменение 15

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Приложение – клетка г – точка 2.1 а (нова)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

2.1а лицето, като е било уведомено за 
насрочения съдебен процес, е 
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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 бил 
представляван от този адвокат по 
време на съдебния процес; 

Да се предостави информация 
относно изпълнението на това 
условие:
………………………………

Or. en

Обосновка

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 4a, paragraph 1, point (aa) (new) of 
EAW instrument.

Изменение 16

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 2 – точка 4
Рамково решение 2002/584/ПВР 
Приложение – клетка г – точка 2.3.2 – първо тире

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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

– задочно постановеното решение ще 
бъде връчено на лицето лично и 
непосредствено след предаването; 
както и

Or. en
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Обосновка

The Framework Decision does not have the aim to harmonise procedural aspects, such as 
deadlines for the serving of the decision rendered in absentia, hence the proposal above 
presented.

Изменение 17

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 1
Рамково решение 2005/214/ПВР 
Член 1 – буква д

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

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 съдебния процес, довел до 
постановяването на това решение.“

Or. en

Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

Изменение 18

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б 
Рамково решение 2005/214/ПВР 
Член 7, параграф 2 – точка i – уводна част
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Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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

i) 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

Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. Therefore, it should be clarified that those requirements are determined by 
national law. Moreover, the concept of “national law” is the one usually used in this kind of 
dispositions and seems to be more coherent with what is stated in Recital 4.

Изменение 19

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б
Рамково решение 2005/214/ПВР 
Член 7, параграф 2 – буква и – точка i

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

i) е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за

i) е било призовано лично или 
ефективно е получило уведомление в 
съответния срок по друг начин относно
определената дата и място на съдебния 
процес, довел до задочно постановеното 
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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

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

Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Изменение 20

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б
Рамково решение 2005/214/ПВР 
Член 7, параграф 2 – буква и – точка i а (нова)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

ia).  е било уведомено за насрочения 
съдебен процес, упълномощило е 
адвокат, който е бил избран, назначен 
и получил възнаграждение от 
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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

Or. en

Обосновка

If a person has decided to have a legal representative and has given a clear mandate to 
him/her, it is supposed that a decision taken as a result of a trial where this representative 
took place is not being rendered in absentia. Therefore, the executing State cannot refuse 
execution.

The situation of an ex-officio appointment of legal counsellor should also be considered. With 
regard to the effective defence that a person should have, these are rules that ought to be set 
and followed in accordance with the requirements of the national law of the issuing State.

Изменение 21

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б
Рамково решение 2005/214/ПВР 
Член 7, параграф 2 – буква и – точка ii

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

ii) изрично е заявило пред 
компетентния орган, че не оспорва 
решението; или

заличава се

Or. en
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Изменение 22

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б
Рамково решение 2005/214/ПВР 
Член 7, параграф 2 – буква и – точка iii – уводна част

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

To ensure consistency for all instruments dealing with decisions rendered in absentia. For 
EAW it is included `expressly`, therefore it should be for all other instruments as well.

Изменение 23

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 2 – буква б
Рамково решение 2005/214/ПВР 
Член 7, параграф 2 – буква и – точка iii – второ тире

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

- не е поискало повторно разглеждане в 
приложимия за целта срок, който е бил 

- не е поискало повторно разглеждане в 
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не по-кратък от [...]¹ дни. приложимия за целта срок;
1 Ще бъде посочен срок.

Or. en

Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Изменение 24

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 3 – точка 3
Рамково решение 2005/214/ПВР 
Приложение – клетка з – точка 3 – подточка 2.1 а (нова)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

2.1a.  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:
………………………………

Or. en
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Обосновка

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 7, paragraph 2, point (i), subpoint (i) 
a (new) of Financial penalties instrument.

Изменение 25

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 1
Рамково решение 2006/783/ПВР 
Член 2 – буква и

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

и) „Задочно постановено решение“ 
означава решение за конфискация 
съгласно определението в буква в) в 
случаите, когато лицето не е 
присъствало лично на производството, 
довело до постановяването на това 
решение.“

и) „Задочно постановено решение“ 
означава решение за конфискация 
съгласно определението в буква в) в 
случаите, когато лицето не е 
присъствало лично на съдебния процес, 
довел до постановяването на това 
решение.“

Or. en

Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings.

Изменение 26

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР 
Член 8, параграф 2 – буква д – уводна част
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Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция,
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

д) съгласно удостоверението, 
предвидено в член 4, параграф 2, 
решението е постановено задочно, освен 
ако в удостоверението не е посочено, че 
лицето:

д) съгласно предвиденото в член 4, 
параграф 2 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

Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. Therefore, it should be clarified that those requirements are determined by 
national law. Moreover, the concept of “national law” is the one usually used in this kind of 
dispositions and seems to be more coherent with what is stated in Recital 4.

Изменение 27

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР 
Член 8, параграф 2 – буква д – точка i

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

i) е било призовано лично или 
уведомено съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава, чрез упълномощен 
представител и в съответния срок, за

i) е било призовано лично или 
ефективно е получило уведомление в 
съответния срок по друг начин относно
определената дата и място на съдебния 
процес, довел до задочно постановеното 
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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

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

Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Изменение 28

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална
република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР 
Член 8, параграф 2 – буква д – точка i а (нова)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

ia).  е било уведомено за насрочения 
съдебен процес, упълномощило е 
адвокат, който е бил избран, назначен 
и получил възнаграждение от 
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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

Or. en

Обосновка

If a person has decided to have a legal representative and has given a clear mandate to 
him/her, it is supposed that a decision taken as a result of a trial where this representative 
took place is not being rendered in absentia. Therefore, the executing State cannot refuse 
execution.

The situation of an ex-officio appointment of legal counsellor should also be considered. With 
regard to the effective defence that a person should have, these are rules that ought to be set 
and followed in accordance with the requirements of the national law of the issuing State.

Изменение 29

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 2
Рамково решение 2006/783/ПВР 
Член 8, параграф 2 – буква д – точка ii – второ тире

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

- не е поискало повторно разглеждане в 
приложимия за целта срок, който е бил 
не по-кратък от [...]¹ дни.

- не е поискало повторно разглеждане в 
приложимия за целта срок;

1 Ще бъде посочен срок.

Or. en
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Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Изменение 30

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 3
Рамково решение 2006/783/ПВР 
Приложение – клетка й – точка 2.1 – параграф 1

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

2,1 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 
съдебния процес

2.1 лицето е било призовано лично или 
съгласно националното законодателство 
на издаващата държава-членка в 
подходящ срок ефективно е получило 
уведомлението по друг начин относно
определената дата и място на съдебния 
процес, довел 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;

Or. en

Изменение 31

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 4 – точка 3
Рамково решение 2006/783/ПВР 
Приложение – клетка й – точка 2.1 а (нова)
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Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

2.1a.  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:
………………………………

Or. en

Обосновка

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 8, paragraph 2, point (e), subpoint 
(i) (new) of the Confiscation orders instrument.

Изменение 32

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 1
Рамково решение 2008/.../ПВР 
Член 1 – буква д
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Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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

Or. en

Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies to the court stage of the 
proceedings.

Изменение 33

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР 
Член 9, параграф 1 – буква e – уводна част

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

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

д) 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:
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Or. en

Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. Therefore, it should be clarified that those requirements are determined by 
national law. Moreover, the concept of “national law” is the one usually used in this kind of 
dispositions and seems to be more coherent with what is stated in Recital 4.

Изменение 34

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР 
Член 9, параграф 1 – буква е – точка i

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

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 
ефективно е получило уведомление в 
съответния 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 подобно решение да бъде 
постановено, в случай на неявяване по 
време на съдебния процес; или

Or. en

Обосновка

The aim of the Amendment is to clarify that the proposal applies only to the court stage of 
proceedings. 

The reference to national law is taken out as it is inserted in the introductory part of this 
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Article, which will then apply to all following points.

Moreover, each Member State has its own specific forms of summoning someone, beyond the 
personal contact. The framework decision, whilst wanting to ensure the respect of the rights 
of the defendant, should also be flexible to cover systems where these rights are guaranteed, 
though there are distinct summoning mechanisms. It is not only through the summoning of the 
defendant in person or otherwise personally that his or her rights are guaranteed. Member 
States have further procedural dispositions which guarantee that the person is summoned 
and, if there is any problem with the summoning procedure, the person can present that 
situation to the courts.

Изменение 35

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР 
Член 9, параграф 1 – буква е – точка i а (нова)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

 iа) 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

Or. en

Обосновка

If a person has decided to have a legal representative and has given a clear mandate to 
him/her, it is supposed that a decision taken as a result of a trial where this representative 



PE404.491v01-00 36/44 PR\714304BG.doc

BG

took place is not being rendered in absentia. Therefore, the executing State cannot refuse 
execution.

The situation of an ex-officio appointment of legal counsellor should also be considered. With 
regard to the effective defence that a person should have, these are rules that ought to be set 
and followed in accordance with the requirements of the national law of the issuing State.

Изменение 36

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 2
Рамково решение 2008/.../ПВР 
Член 9, параграф 1 – буква е – точка ii – второ тире

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

- не е поискало повторно разглеждане в 
приложимия за целта срок, който е бил 
не по-кратък от [...]¹ дни.

- не е поискало повторно разглеждане в 
приложимия за целта срок;

1 Ще бъде посочен срок.

Or. en

Обосновка

The proposal does not aim at regulating or harmonising substantial nor procedural national 
requirements. The applicable timeframe should be determined by respective national law.

Изменение 37

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 3
Рамково решение 2008/.../ПВР 
Приложение – клетка к – буква б.1 – параграф 1
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Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

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 
съдебния процес

б.1 лицето е било призовано лично или 
съгласно националното законодателство 
на издаващата държава 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 постановяване на 
подобно решение в случай на неявяване 
по време на съдебния процес;

Or. en

Изменение 38

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 5 – точка 3
Рамково решение 2008/.../ПВР 
Приложение – клетка к – точка 1– буква б.1 а (нова)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

б.1а 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 



PE404.491v01-00 38/44 PR\714304BG.doc

BG

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:
………………………………

Or. en

Обосновка

To reflect Amendment concerning Amendment to Article 9(1) point (f), subpoint (ia) (new) of 
Custodial sentences instrument.

Изменение 39

Инициатива на Република Словения, Френската република, Чешката република, 
Кралство Швеция, Словашката република, Обединеното кралство и Федерална 
република Германия – акт за изменение
Член 5 a (нов)

Текст, предложен от  Република 
Словения, Френската република, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Словашката република, Обединеното 

кралство и Федерална република 
Германия 

Изменение

Член 5a
Изменения на Рамково решение 

2008/…/ПВР¹
Рамково решение 2008/.../ПВР се 
изменя, както следва:
1) В член 2 се създава следната буква:
з) „Задочно постановено решение“ 
означава съдебно решение съгласно 
определението в буква а) в случаите, 
когато лицето не е присъствало 
лично на съдебния процес, довел до 
постановяването на това решение.“
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2) В [член 9, параграф 1]², буква е) се 
заменя със следното:
з) в съответствие с удостоверението 
по член [6a] лицето не се е явило 
лично на съдебния процес, довел 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 
ефективно е получило уведомление в 
съответния 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 
постановяване на подобно решение в 
случай на неявяване по време на 
съдебния процес; 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 и правото да 
участва на съдебния процес:
- изрично е заявило, че не е обжалвало 

задочно постановеното решение;
или
- не е поискало повторно разглеждане 
в приложимия за целта срок;
3) В клетка и) от приложение І 
(„удостоверение“), точка 1 се заменя 
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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:
2.1 лицето е било призовано лично или 
съгласно националното 
законодателство на издаващата 
държава-членка в съответния срок
ефективно е получило уведомлението 
по друг начин относно определената 
дата и място на съдебния процес, 
довел до задочно постановеното 
решение, както и че е било уведомено 
за възможността подобно решение да 
бъде постановено в случай на 
неявяване 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:
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……………………………………………
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 
условия:
- 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 “
________________________________
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

Обосновка

This new Article on the Framework Decision on "probation" has been inserted in order to 
include that instrument into the scope of this Framework Decision. The following 
amendments are put in line with the text of the proposal for other 4 instruments relating to
decisions rendered in absentia.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

The right to the trial is a fundamental right provided in the United Nation's International 
Covenant on Civil and Political Rights. However, this right is not absolute. Under certain 
conditions decisions could be rendered following a trial at which a person concerned did not 
appeared personally, so-called, judgments in absentia. 

In application of the principle of mutual recognition, a judicial authority in one Member State 
shall enforce a decision issued by a judicial authority in another Member State. However, 
some exceptions exist and one of them is a situation when a judgment is rendered in absentia. 

Currently there are several EU instruments (adopted or waiting adoption at the Council) 
which deal with the issue of judgments in absentia.  However, they deal with this question 
differently and that is an obstacle for a mutual recognition of those judgments. This leads to a 
non-coherent system at EU level which is characterized by (unwanted) judicial uncertainty. 
To redress this situation, 7 Member States have come with a proposal to align the criteria for 
applying the grounds for non-recognition related to decisions rendered in absentia in the 
following four instruments:

1) Framework Decision 2002/584/JHA on the European arrest warrant and the surrender 
procedures between Member States,

2) Framework Decision 2005/214/JHA on the application of the principle of mutual 
recognition to financial penalties,

3) Framework Decision 2006/783/JHA on the application of the principle of mutual 
recognition to confiscation orders;

4) Framework Decision 2008/…/JHA on the application of the principle of mutual 
recognition to judgments in criminal matters imposing custodial sentences or measures 
involving deprivation of liberty for the purpose of their enforcement in the European Union.

The rapporteur considers that there is a need to include also the fifth instrument in the scope 
of the proposal, namely, Framework Decision 2008/…/JHA on the recognition and 
supervision of suspended sentences, alternative sanctions and conditional sentences.

This alignment would result in more clear rules in respect to legal clarity and would facilitate 
judicial cooperation. Moreover, the proposal increases the protection of fundamental 
procedural rights, such as, the right to the defence and the right to the trial. 

Despite the fact that the proposal aims at the alignment of grounds for non-recognition of 
judgments rendered in absentia, the objective of the proposal is not to harmonize the 
concepts, but rather to deal with the question of the different regimes horizontally. The 
proposal defines effects of judicial cooperation or common approach to situations when there 
is a judgment rendered in absentia. 
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Main points of the proposal

1. Summoning of a person concerned

The proposal emphasizes the importance of the adequate way of summoning a person. It is 
crucial that a person concerned is informed in due time about the date and place of his/her 
trial. Only if those requirements are met, a decision rendered in absentia could be recognised 
and executed. In this way, it is ensured that the right to the trial is observed. 

However, according to the rapporteur, it is important to take into account diversity of legal 
systems of Member States as they have their own specific forms of summoning a person. It is 
not only through the summoning of the defendant in person or otherwise personally that his or 
her rights are guaranteed. Member States have further procedural dispositions which 
guarantee that the person is summoned and, if there is any problem with the summoning 
procedure, the person can present that situation to courts.

2. Taking more account of a right to a retrial 

The proposal emphasises the role of a retrial in safeguarding the appropriate observance of the 
right to a trial. If a person concerned was not present at the trial which led to a decision 
rendered in absentia, an executing Member State could execute such decision in a case if, 
inter alia, there is an appropriate right to a retrial in the issuing State. However, there is no 
`retrial` in all Member States. According to the rapporteur, it should be clarified in the 
proposal that in those situations the new hearing could take form of an appeal (which should 
be explicitly mentioned in the text of the proposal). 

3. Right to be represented by a legal counsellor

This is the right of a person concerned to decide to be represented by a legal counsellor. In 
those situations, if a legal counsellor represented a person at the trial based on a mandate of 
that person, the recognition and execution of such a decision should not be refused. However, 
according to the rapporteur, it should be clearly emphasised that the right to be represented by 
a legal counsellor includes counsellors appointed and paid by a State.
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