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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.



PR\714305BG.doc 3/41 PE404.492v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

EXPLANATORY STATEMENT.........................................................................................40



PE404.492v01-00 4/41 PR\714305BG.doc

BG



PR\714305BG.doc 5/41 PE404.492v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно инициативата на Република Словения, Република Франция, Чешката 
република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република 
Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство 
Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и 
Португалската република с оглед приемането на Решение на Съвета относно 
Европейската съдебна мрежа
(5620/2008 – C6-0074/2008 – 2008/0802(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата на Република Словения, Република Франция, 
Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство 
Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и 
Португалската република (5620/2008),

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

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за ЕС, съгласно който Съветът се 
е консултирал с него (C6-0074/2008),

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

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

1. одобрява инициативата на Република Словения, Република Франция, Чешката 
република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република 
Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство 
Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и 
Португалската република във вида, в който е изменена;

2. приканва Съвета да промени съответно текста;

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

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в инициативата на Република Словения, Република Франция, 
Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство 
Нидерландия, Словашката република, Република Естония, Република Австрия и 
Португалската република;
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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 процедурата по
спешност 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, 
Република Франция, Чешката република, Кралство Швеция, Кралство Испания, 
Кралство Белгия, Република Полша, Република Италия, Великото херцогство 
Люксембург, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската република.

Изменение 1

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Съображение 7

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, Чешката 
република, Кралство Швеция, Кралство 

Испания, Кралство Белгия, Република 
Полша, Република Италия, Великото 

херцогство Люксембург, Кралство 
Нидерландия, Словашката република, 

Република Естония, Република Австрия 
и Португалската република

Изменение

7) Необходимо е да се засили съдебното 
сътрудничество между държавите-
членки на Европейския съюз, като за 
тази цел се разреши на точките за 
контакт на Европейската съдебна мрежа 
и на Евроюст да осъществяват при 
нужда директна и по-ефикасна 
комуникация чрез защитена 
телекомуникационна мрежа,

7) Необходимо е да се засили съдебното 
сътрудничество между държавите-
членки на Европейския съюз, като за 
тази цел се разреши на точките за 
контакт на Европейската съдебна мрежа 
и на Евроюст да осъществяват при 
нужда директна и по-ефикасна 
комуникация чрез защитени 
телекомуникационни връзки,
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Or. en

Изменение 2

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

(7а) По отношение на обработката 
на лични данни следва да се прилага 
Рамково решение на Съвета (xx/xx) 
относно защитата на личните 
данни, обработвани в процеса на 
полицейското и съдебното 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, което  
осигурява адекватно ниво на защита 
на данните. Държавите-членки 
следва да гарантират степен на 
защита на личните данни в 
националното си законодателство, 
която е поне  равностойна на 
произтичащата от Конвенцията на 
Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. 
за защита на физическите лица по 
отношение на автоматизираната 
обработка на лични данни и 
Допълнителния протокол към нея от 
8 ноември 2001 г., като при това 
вземат предвид Препоръка № R (87) 15 
от 17 септември 1987 г. на Комитета 
на министрите на Съвета на Европа 
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към държавите-членки, 
регламентираща използването на 
лични данни в полицейския сектор, 
както и случаите, в които няма 
автоматизирана обработка на данни.

Or. en

Обосновка

Since personal data is exchanged between the respective competent authorities and contact 
points of the Member States it is necessary to make a reference to the applicable data 
protection rules.

Изменение 3

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

3. Всяка държава-членка назначава една 
от точките за контакт за национален 
кореспондент за Европейската съдебна 
мрежа.

3. Всяка държава-членка назначава една 
от точките за контакт за национален 
кореспондент за Европейската съдебна 
мрежа, както и национална 
информационна точка за контакт.

Or. en

Обосновка

National information contact points (tasks described in Article 4, paragraph 3c (new)) 
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already exist today under the term 'national correspondents'. The term 'national 
correspondent' is now used for the contact points having coordinating functions like it is used 
for other coordinating points as well (e.g. national correspondents for terrorist matters), see 
Article 4, paragraph 3b (new).

Изменение 4

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

4. Всяка държава-членка прави 
необходимото нейните точки за контакт 
да имат функции по отношение на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, както и 
адекватни познания по език от 
Европейския съюз, различен от 
националния ѝ език, предвид 
необходимостта тези точки за контакт 
да могат да общуват с точките за
контакт в другите държави-членки. 
Преди откриването на нова точка за 
контакт държавите-членки могат да 
потърсят мнението на 
националните кореспонденти.

4. Всяка държава-членка прави 
необходимото нейните точки за контакт 
да имат функции по отношение на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, както и 
адекватни познания по език от 
Европейския съюз, различен от 
националния ѝ език, предвид 
необходимостта тези точки за контакт 
да могат да общуват с точките за 
контакт в другите държави-членки. При 
избора на точки за контакт 
държавите-членки спазват 
критериите, посочени в насоките за 
избор на точките за контакт на 
Европейската съдебна мрежа.

Or. en



PE404.492v01-00 10/41 PR\714305BG.doc

BG

Обосновка

The functioning of the Network greatly depends on the quality of the contact points. Therefore 
the Member States are encouraged to observe the criteria mentioned in the Guidelines when 
selecting contact points.

Изменение 5

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 2 – параграф 5

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

5. Когато магистратите за връзка, 
посочени в Съвместно действие 
96/227/ПВР, бъдат назначени в държава-
членка на Европейския съюз и имат 
задължения, аналогични на 
задълженията, предвидени в член 4 за 
точките за контакт, те биват свързвани с 
Европейската съдебна мрежа и със 
защитената телекомуникационна
мрежа, съгласно разпоредбите на член 
10, от държавата-членка, назначаваща 
магистрата за връзка във всеки отделен 
случай, в съответствие с процедури, 
които се определят от съответната 
държава.

5. Когато магистратите за връзка, 
посочени в Съвместно действие 
96/227/ПВР, бъдат назначени в държава-
членка на Европейския съюз и имат 
задължения, аналогични на 
задълженията, предвидени в член 4 за 
точките за контакт, те биват свързвани с 
Европейската съдебна мрежа и със 
защитените телекомуникационни  
връзки, съгласно разпоредбите на член 
10, от държавата-членка, назначаваща 
магистрата за връзка във всеки отделен 
случай, в съответствие с процедури, 
които се определят от съответната 
държава.

Or. en
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Изменение 6

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 2 – параграф 7

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

7. Европейската съдебна мрежа има 
секретариат, който отговаря за 
управлението на мрежата, в 
сътрудничество и след съгласуване с 
Председателството на Съвета.
Секретариатът може да 
представлява мрежата след 
консултация с Председателството.

7. Европейската съдебна мрежа има 
секретариат, който отговаря за 
управлението на мрежата.

Or. en

Обосновка

The wording suggests that the Secretariat could speak on behalf of the EJN and could even 
make binding decision for the EJN. It is sufficient to determine that the Secretariat is 
responsible for the administration of the Network.
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Изменение 7

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Функции на точките за контакт, 
включително на националния 

кореспондент

Функции на точките за контакт, 
националните кореспонденти и 

информационните точки за контакт

Or. en
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Изменение 8

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

1. Точките за контакт, включително 
националния кореспондент, са активни 
посредници, чиято задача е да улеснят 
съдебното сътрудничество между 
държавите-членки, по-специално в 
борбата срещу различните форми на 
тежка престъпност. Те са на 
разположение на местните съдебни 
органи и на други компетентни органи в 
собствената си страна, на точките за 
контакт в другите страни, както и на 
местните съдебни и други компетентни 
органи в другите страни, с цел 
осигуряване на възможности за 
установяване на най-подходящите преки 
контакти. 

1. Точките за контакт са активни 
посредници, чиято задача е да улеснят 
съдебното сътрудничество между 
държавите-членки, по-специално в 
борбата срещу различните форми на 
тежка престъпност. Те са на 
разположение на местните съдебни 
органи и на други компетентни органи в 
собствената си страна, на точките за 
контакт в другите страни, както и на 
местните съдебни и други компетентни 
органи в другите страни, с цел 
осигуряване на възможности за 
установяване на най-подходящите преки 
контакти. 

Or. en
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Изменение 9

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

2. Точките за контакт, включително 
националният кореспондент,
предоставят необходимата правна и 
практическа информация на местните 
съдебни органи в собствената си страна, 
на точките за контакт на другите страни, 
както и на местните съдебни органи в 
другите страни, с цел да им се осигури 
възможност за изготвяне на ефективна 
молба за съдебно сътрудничество или за 
подобряване на съдебното 
сътрудничество като цяло.

2. Точките за контакт предоставят 
необходимата правна и практическа 
информация на местните съдебни 
органи в собствената си страна, на 
точките за контакт на другите страни, 
както и на местните съдебни органи в 
другите страни, с цел да им се осигури 
възможност за изготвяне на ефективна 
молба за съдебно сътрудничество или за 
подобряване на съдебното 
сътрудничество като цяло.

Or. en
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Изменение 10

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

3. На съответното си ниво точките за 
контакт, включително националният 
кореспондент, в сътрудничество с 
Европейската мрежа за съдебно 
обучение, организират за 
компетентните органи на страната си 
сесии за обучение по съдебно 
сътрудничество.

3. На съответното си ниво точките за 
контакт се ангажират с и насърчават, 
по целесъобразност в сътрудничество с 
Европейската мрежа за съдебно 
обучение, организирането за 
компетентните органи на страната си на
сесии за обучение по съдебно 
сътрудничество.

Or. en

Обосновка

It is essential that the contact points are involved in training sessions in order to make the 
Network more known and more used. But at the same time it should be left to the discretion of 
the respective contact points how to do it.
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Изменение 11

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 4 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

3a. Точките за контакт подобряват 
координацията на съдебното 
сътрудничество в случаите, когато 
поредица от искания на  местни 
съдебни органи на една държава-
членка изисква съгласувани действия в 
друга държава-членка.

Or. en

Обосновка

This paragraph originates from Article 4, paragraph 3 of the Joint Action 98/428/JHA 
establishing the European Judicial Network. Since it describes one of the main tasks of the 
Network it is essential to have it in this Decision.
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Изменение 12

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 4 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

3б. Националният кореспондент, 
наред със своите задачи като точка 
за контакт съобразно параграфи 1-3:
а) отговаря в своята държава-членка 
за въпроси, свързани с вътрешното 
функциониране на мрежата, 
включително координиране на 
искания за информация и отговори, 
дадени от националните 
компетентни органи;
б) е основното лице, отговорно за 
контактите със секретариата на 
Европейската съдебна мрежа, 
включително за участието в 
срещите, посочени в член 6;
в) при поискване от неговата 
държава-членка представя 
становище във връзка с откриването 
на нови точки за контакт.

Or. en

Обосновка

It is necessary to determine the tasks of the national correspondents.
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Изменение 13

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 4 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

3в. Националната информационна 
точка за контакт, наред със своите 
задачи като точка за контакт 
съобразно параграфи 1-3, гарантира, 
че информацията, свързана със 
съответната държава-членка и 
посочена в член 8, е предоставена и 
актуализирана в съответствие с член 
9.

Or. en

Обосновка

See justification for Article 2, paragraph 3.
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Изменение 14

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия,
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Цел на редовните срещи
на точките за контакт

Пленарни 
срещи на точките за контакт

Or. en

Изменение 15

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

1. Целите на периодичните срещи на 1. Целите на пленарните срещи на 
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Европейската мрежа за съдебно 
обучение, на които се канят поне две
точки за контакт от държава, са 
следните:

Европейската съдебна мрежа, на които 
се канят поне три точки за контакт от 
държава, са следните:

Or. en

Изменение 16

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република«

Изменение

2a. Пленарните срещи се провеждат 
периодично поне три пъти годишно. 
Веднъж годишно срещите могат да се 
провеждат в сградите на Съвета в 
Брюксел, в съответствие с 
разпоредбите на Правилника за 
дейността на Съвета. На срещите, 
провеждани в сградите на Съвета, се 
канят две точки за контакт.

Or. en

Обосновка

The content of this AM is taken from Article 7. It seems to be appropriate to determine the 
purpose and the venue of these meetings together in one Article.
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Изменение 17

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 5 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

2б. Въпреки това на територията на 
държавите-членки могат да се 
провеждат и други срещи, с цел да се 
даде възможност на точките за 
контакт на всички държави-членки 
да се срещнат с органи на държавата-
домакин, различни от нейните точки 
за контакт, и да посетят конкретни 
органи на тази държава, които имат 
отговорности в областта на 
международното съдебно 
сътрудничество и на борбата срещу 
някои тежки форми на престъпност.

Or. en

Обосновка

The content of this AM is taken from Article 7. It seems to be appropriate to determine the 
purpose and the venue of these meetings together in one Article.

Изменение 18

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
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Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Честота на пленарните срещи Срещи на националните 
кореспонденти

Or. en

Изменение 19

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 6

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Пленарното заседание на 
Европейската съдебна мрежа, 
съставено от националните 
кореспонденти, се провежда 
периодично ad hoc, най-малко веднъж 
годишно и когато членовете му счетат 

Среща на националните 
кореспонденти се провежда 
периодично ad hoc, най-малко веднъж 
годишно и когато членовете му счетат 
за необходимо, по покана на 
Председателството на Съвета, което 
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за необходимо, по покана на 
Председателството на Съвета, което 
също взема пред вид желанията на 
държавите-членки за срещи на мрежата.

също взема предвид желанията на 
държавите-членки за срещи на мрежата. 
На тези срещи се обсъждат въпроси, 
свързани със задачите по член 4, 
параграф 3б.

Or. en

Изменение 20

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 7

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Член 7 заличава се
Място на срещите

1. Срещите могат да се провеждат в 
сградите на Съвета в Брюксел, в 
съответствие с разпоредбите на 
Процедурния правилник на Съвета.
2. Въпреки това, на територията на 
държавите-членки могат да се 
провеждат и други срещи с цел да се 
даде възможност на точките за 
контакт на всички държави-членки 
да се срещнат с органи на държавата-
домакин, различни от нейните точки 
за контакт, и да посетят конкретни 
органи на тази държава, които имат 
отговорности в рамките на 
международното съдебно 
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сътрудничество и на борбата срещу 
някои тежки форми на престъпност.

Or. en

Обосновка

Преместен в член 5.

Изменение 21

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Съдържание на информацията, 
разпространявана
в Европейската съдебна мрежа

Информация, предоставена
от Европейската съдебна мрежа

Or. en
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Изменение 22

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 8 – уводна част

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Европейската съдебна мрежа предоставя 
следната информация на точките за 
контакт и на компетентните съдебни 
органи:

Секретариатът на Европейската 
съдебна мрежа предоставя следната 
информация на точките за контакт и на
компетентните съдебни органи:

Or. en
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Изменение 23

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 8 – точка 2

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

2) информационно-технологичен 
инструмент, позволяващ на издаващия 
орган на държава-членка да установи 
кой в друга държава-членка е 
компетентният орган за получаване и 
изпълнение на молбата ѝ за съдебно 
сътрудничество, включително 
европейските заповеди за арест, 
европейските заповеди за предаване на 
доказателства, заповеди за запориране 
на активи и молби за взаимопомощ;

2) информация, позволяваща на 
издаващия орган на държава-членка да 
установи кой в друга държава-членка е 
компетентният орган за получаване и 
изпълнение на молбата ѝ за съдебно 
сътрудничество, включително 
европейските заповеди за арест, 
европейските заповеди за предаване на 
доказателства, заповеди за запориране 
на активи и молби за взаимопомощ, 
посредством информационно-
технологичен инструмент;

Or. en
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Изменение 24

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

б) създава се защитена 
телекомуникационна мрежа за 
оперативната работа на точките за 
контакт на Европейската съдебна 
мрежа.

б) създават се защитени 
телекомуникационни връзки за 
оперативната работа на Европейската 
съдебна мрежа на всички нива; като 
първа стъпка се създава опростена 
система за обмен на информация 
между точките за контакт;

Or. en

Обосновка

Since the data that is exchanged does not require the highest possible level of security it is 
sufficient to provide for secure telecommunication connections instead of an entire 
telecommunications network. But it is essential that all judicial authorities are included, not 
only the contact points. It has to be ensured that as well on this level secure 
telecommunication can be used since it is the same kind of data that is exchanged on this 
level.
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Изменение 25

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

в) по защитената комуникационна 
мрежа се осъществява обменът на 
данни и изпращането на искания за 
съдебно сътрудничество между 
държавите-членки, както и между тях и 
националните членове, националните 
кореспонденти на Евроюст и на 
магистратите за връзка, назначени от 
Евроюст.

в) по защитените комуникационни 
връзки се осъществява обменът на 
данни и изпращането на искания за 
съдебно сътрудничество между 
държавите-членки, както и между тях и 
националните членове, националните 
кореспонденти на Евроюст и на 
магистратите за връзка, назначени от 
Евроюст.

Or. en
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Изменение 26

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

2) Защитената комуникационна 
мрежа, посочена в параграф 1, може
да бъде използвана и за оперативната 
работа на националните кореспонденти, 
националните кореспонденти по 
въпросите на тероризма, националните 
членове на Евроюст и магистратите за 
връзка, назначени от Евроюст. Тя може 
да бъде свързана със системата на 
Евроюст за управление на случаите, 
посочена в член 16 от Решение 
2002/187/ПВР.

2. Защитените комуникационни 
връзки, посочени в параграф 1, могат
да бъдат използвани и за оперативната 
работа на националните кореспонденти, 
националните кореспонденти по 
въпросите на тероризма, националните 
членове на Евроюст и магистратите за 
връзка, назначени от Евроюст. Тя може 
да бъде свързана със системата на 
Евроюст за управление на случаите, 
посочена в член 16 от Решение 
2002/187/ПВР.

Or. en
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Изменение 27

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

2a. Използването на защитени 
телекомуникации не изключва 
директните контакти между 
точките за контакт или между 
компетентните органи на 
държавите-членки.

Or. en
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Изменение 28

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 11 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

а) Евроюст има достъп до 
централизирана информация от 
Европейската съдебна мрежа съгласно 
член 8 от настоящото решение и до 
защитената телекомуникационна 
мрежа, създадена с член 10 от 
настоящото решение.

а) Евроюст има достъп до 
централизирана информация от 
Европейската съдебна мрежа съгласно 
член 8 от настоящото решение и до 
защитените телекомуникационни 
връзки, създадени с член 10 от 
настоящото решение.

Or. en
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Изменение 29

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 11 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

б) без да се засяга член 13 от Решение 
2002/187/ПВР и съгласно член 4, 
параграф 4 от настоящото решение, 
точките за контакт на Европейската 
съдебна мрежа информират Евроюст, 
за всеки случай поотделно, относно 
дела, които засягат две държави-
членки и които влизат в сферата на 
компетентността на Евроюст:

б) без да се засяга член 13 от Решение 
2002/187/ПВР и съгласно член 4, 
параграф 4 от настоящото решение, 
точките за контакт на Европейската 
съдебна мрежа информират своя 
национален член от съответната 
държава-членка, за всеки случай 
поотделно, относно всички дела, за 
които се счита, че Евроюст е в 
състояние да се справи по-добре.

– в случаи, когато има вероятност да 
възникнат спорове за компетентност
или
– в случаи на отказ на искане за 
съдебно сътрудничество, 
включително европейски заповеди за 
арест, европейски заповеди за 
доказателства, заповеди за 
запориране на активи и молби за 
взаимопомощ.

Or. en

Обосновка

It seems to be sufficient if Eurojust and the EJN inform each other when they are of the 
opinion that the other one would be in a better position to handle the case. Therefore there is 
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no need to further determine specific situations in which the EJN should be obliged to inform 
Eurojust. It should be avoided that the procedure gets to complicated and cumbersome.

Изменение 30

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 11 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

е) Националните членове на Евроюст 
могат да участват в срещи на 
Европейската съдебна мрежа по нейна 
покана. Точките за контакт на 
Европейската съдебна мрежа могат да 
бъдат канени да участват в срещи на 
Евроюст по конкретни случаи.

е) Националните членове на Евроюст 
могат да участват в срещи на 
Европейската съдебна мрежа по нейна 
покана. Точките за контакт на 
Европейската съдебна мрежа могат по 
същия начин да участват в срещи на 
Евроюст по негова покана.

Or. en
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Изменение 31

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 11 а (нов)

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Член 11a
Защита на данните

1. Когато се извършва обмен на лични 
данни между компетентните органи 
или точките за контакт на 
държавите-членки, те гарантират, 
че:
– получаващият компетентен орган 
обработва данните само за целите, за 
които данните са предоставени; 
– се предприемат мерки, за да се 
осигури ефективна защита на 
личните данни от случайно или 
неразрешено унищожение, случайна 
загуба, неразрешен достъп, 
неразрешено или случайно изменение 
и неразрешено разкриване.
2. Специфични категории данни 
(лични данни, разкриващи расова или 
етническа принадлежност, 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
партии или синдикални организации, 
сексуална ориентация или здраве, или 
данни, свързани със закононарушения, 
присъди или мерки за сигурност) се 
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обработват само в случаите, когато 
това е абсолютно необходимо за 
извършване на дейностите на 
Европейската съдебна мрежа. В тези
случаи се предприемат допълнителни 
защитни мерки като:

– предоставяне на достъп до 
съответните данни единствено на 
служители, които отговарят за 
изпълнението на законната задача, 
обосноваваща обработката;
– сигурно криптиране за 
прехвърлянето;
– запазване на данните единствено за 
периода от време, необходим на 
компетентните органи или точките 
за контакт за изпълнение на техните 
задачи.

Or. en

Обосновка

The European Judicial Network facilitates direct contacts and exchange of data between the 
competent authorities of the Member States in the framework of judicial cooperation.
Therefore it has to be made sure that a certain level of data protection is observed and that 
additional safeguards are put in place when specific - sensitive - categories of data are 
exchanged, which often is the case when requesting legal assistance.
Since there is - up to now - no legal instrument on European Union level as regards the 
protection of personal data, it is necessary to have a data protection provision in this text.
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Изменение 32

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 12

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Член 12 заличава се
Информиране на Съвета и 

Европейската комисия
Административният директор на 
Евроюст и Председателството на 
Съвета докладват писмено на Съвета 
и на Комисията веднъж на две години 
относно дейностите и управлението 
на Европейската съдебна мрежа, 
включително нейното бюджетно 
управление. За тази цел 
Председателството подготвя 
двугодишен доклад относно 
дейностите на Европейската съдебна 
мрежа и проблемите в областта на 
политиката по отношение на 
престъпността в рамките на Съюза, 
очертали се в резултат на 
дейностите на Европейската съдебна 
мрежа. В този доклад Европейската 
съдебна мрежа, чрез 
Председателството, може да прави и 
предложения за подобрението на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси. 
Европейската съдебна мрежа също 
така може да изпраща всякакви други 
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доклади или всякаква друга 
информация относно работата си, 
които могат да бъдат необходими за 
Съвета или Председателството.

Or. en

Обосновка

Отчасти преместен в член 15.

Изменение 33

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

Оценяване на работата на Европейската 
съдебна мрежа

Докладване на Европейския 
парламент, на Съвета и на 

Комисията и оценяване на работата на 
Европейската съдебна мрежа

Or. en
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Изменение 34

Инициатива на Република Словения, Република Франция, Чешката република, 
Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 
Република Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 
Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската 
република
Член 15

Текст, предложен от Република 
Словения, Република Франция, 

Чешката република, Кралство Швеция, 
Кралство Испания, Кралство Белгия, 
Република Полша, Република Италия, 

Великото херцогство Люксембург, 
Кралство Нидерландия, Словашката 

република, Република Естония, 
Република Австрия и Португалската 

република

Изменение

1. Европейската съдебна мрежа 
докладва писмено на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията веднъж на две години 
относно своите дейности и 
управление, включително относно 
своето бюджетно управление. В своя 
доклад Европейската съдебна мрежа 
може да посочва всякакви проблеми в 
областта на политиката по 
отношение на престъпността в 
Съюза, очертали се в резултат на 
дейностите на Европейската съдебна 
мрежа, както и да прави 
предложения за подобрението на 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси. 
2. Европейската съдебна мрежа също 
така може да изпраща всякакви други 
доклади или да предоставя всякаква 
друга информация относно работата 
си, които могат да бъдат поискани 
от Съвета.

На всеки четири години Съветът прави 
оценка на работата на Европейската 
съдебна мрежа въз основата на доклад, 
съставен от Комисията, в 

3. На всеки четири години Съветът 
прави оценка на работата на 
Европейската съдебна мрежа въз 
основата на доклад, съставен от 



PR\714305BG.doc 39/41 PE404.492v01-00

BG

сътрудничество с Европейската съдебна 
мрежа.

Комисията, в сътрудничество с 
Европейската съдебна мрежа.

Or. en

Обосновка

It makes more sense that the report on activities and management is drawn up by the 
European Judicial Network itself instead of the Administrative Director of Eurojust. The 
Network itself is in the best position to identify problems and also to make proposals on 
improving judicial cooperation. This report has also to be submitted to the European 
Parliament.
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EXPLANATORY STATEMENT

The European Judicial Network (the EJN) was established by Joint Action of 29 June 1998.
The EJN is a network of judicial and other competent authorities with specific responsibilities 
within the context of international judicial cooperation. It also consists of contact points 
nominated by the Member States that establish contacts on all levels.

After nine years of existence, the EJN has proved a very useful system in the field of judicial 
cooperation in criminal matters. The efficiency and success of the EJN is based on its 
flexibility. Therefore it was decided to maintain the network's flexibility in the proposal.

Since the network was established almost ten years ago the structure developed and thus it is 
necessary now to adapt the legislative act accordingly. The proposal fully replaces the 
existing legal framework by a new instrument. However, the general structure and content of 
the Joint Action is maintained in the proposal and many Articles are taken over unchanged.

The proposal broadly reflects the current practice of the operation of the EJN.

Main points of the proposal:

1. Creation of national correspondents of the EJN
In order to ensure smooth internal functioning of national contact points, there is a need to 
appoint one contact point as national correspondent to coordinate EJN activities at national 
level.

2. Clarification of the relationship to Eurojust
It is proposed to maintain both bodies - Eurojust and the EJN - as they have proven their 
essential role in judicial cooperation. However, it is necessary to clarify their relationship 
which should be based on the principles of cooperation and complementarity. Thus the 
proposal stipulates reciprocal information obligations on the EJN (as well as Eurojust) view a 
view to cases handled by the EJN and Eurojust.

3. Creation of secure telecommunication network.
The proposal envisages the creation of a secure telecommunication network as judicial 
authorities need a secure telecommunication tool through which they could contact each other 
and send requests for legal assistance.

4. Emphasis on judicial training
For efficient functioning of judicial system, it is crucial to ensure adequate level of judicial 
training. Therefore, the proposal contains a new paragraph which stresses the role of contact 
points in judicial training.

Position of the rapporteur:

Your rapporteur is of the opinion that the European Judicial Network has proved to be 
functioning very well in recent years and therefore additional rules should only be laid down 
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where necessary. The strength of the EJN, its flexible decentralised structure should not be 
touched.

Consequently many amendments proposed do codify what is mainly exercised in practice 
already (provisions on national correspondents and their tasks, national information contact 
points and their tasks, venue and purpose of meetings of the Network, etc.).

Innovations are introduced with a view to secure telecommunication connections. Since -
sensitive - personal data is exchanged it is essential to have a system in place that allows for 
using secure telecommunication. Since the data that is exchanged does not require the highest 
possible level of security it seems to be sufficient to provide for secure telecommunication 
connections instead of an entire telecommunications network (which requires much more 
financial and technical investment). However it is essential that all competent national 
authorities having responsibilities within the context of international judicial cooperation (not 
only the contact points) can use these secure connections since these authorities also directly 
contact the competent counterpart in another Member State and transmit request of legal 
assistance (e.g. sending a European Arrest Warrant, including fingerprints).

Your rapporteur also thinks that a reference should be made to data protection rules that apply 
when the competent authorities and the contact points exchange personal data: the ‘future’ 
Council Framework Decision on the Protection of Personal Data Processed in the Framework 
of Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters, the Council of Europe Convention 
108, its Additional Protocol of 8 November 2001 and Recommendation No R (87) 15 of 17 
September 1987 of the Committee of Ministers of the Council of Europe to the Member 
States regulating the use of personal data in the police sector, also where data is not processed 
automatically. Since the former is not yet in force and the latter rules are not European Union 
law it seems appropriate to insert an article on data protection in this Decision regarding basic 
protection rules (purpose limitation, physical security of data) and additional safeguards when 
exchanging specific – sensitive - categories of data (such as data relating to offences or 
criminal convictions).

As regards information on specific cases between the EJN and Eurojust there should be the 
basic rule that both systems inform each other when they think the respective other one would 
be in a better position to deal with the case. Further reporting obligations would only make the 
procedure more difficult and cumbersome.

With a view to reporting on the activities and the management of the Network, such a report 
should be drawn up by the EJN, since the Network itself is in the best position to identify 
problems and also to make proposals on improving judicial cooperation. This report also has 
to be submitted to the Parliament so that is can fulfil its role and tasks assigned by the 
Treaties.

Another important amendment concerns the nomination of contact points. The functioning of 
the Network depends to a great deal on the functioning of the contact points. Therefore it is 
essential that the contact points meet certain criteria, which are laid down in the Guidelines 
for the selection of contact points of the EJN, in order to be able to fulfil their tasks properly.
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