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Изменение 59
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Европейският съюз си е поставил за 
цел поддържането и развитието на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие, като улеснява достъпа до 
правосъдие, по-специално чрез 
принципа на взаимното признаване на 
съдебните и извънсъдебните решения по 
граждански дела. С оглед на 
постепенното създаване на такова 
пространство Съюзът следва да приеме, 
наред с другото, мерки във връзка със 
съдебното сътрудничество по 
граждански дела, по-специално когато 
това е необходимо за правилното 
функциониране на вътрешния пазар.

(1) Европейският съюз си е поставил за 
цел поддържането и развитието на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие, като улеснява достъпа до 
правосъдие, по-специално чрез 
принципа на взаимното признаване на 
съдебните и извънсъдебните решения по 
граждански дела. С оглед на 
постепенното създаване на такова 
пространство Съюзът следва да приеме, 
наред с другото, мерки във връзка със 
съдебното сътрудничество по 
граждански дела, по-специално когато 
това е необходимо за правилното 
функциониране на вътрешния пазар, и 
за поставяне потребностите на 
жертвите на всички форми на 
насилие в центъра на правосъдната 
система на Съюза.

Or. en

Изменение 60
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) При прилагането на настоящата 
директива държавите членки се 
насърчават да вземат предвид 
правата и принципите, заложени в 
Конвенцията на ООН от 1979 г. за 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените 
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(CEDAW).

Or. en

Изменение 61
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Различията между националните 
норми, уреждащи мерките за 
осигуряване на защита, затрудняват 
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар. Разпоредбите за гарантиране на 
бързо и лесно признаване и, когато е 
приложимо, изпълнение на мерките за 
осигуряване на защита от държавите 
членки, обвързани по настоящия 
регламент, са от изключително 
значение, за да се гарантира, че 
предоставената защита се запазва, ако 
лицето пътува или се премести в друга 
държава членка.

(3) Различията между националните 
норми, уреждащи мерките за 
осигуряване на защита, затрудняват 
гладкото функциониране на вътрешния 
пазар. Разпоредбите за гарантиране на 
бързо и лесно признаване и когато е 
приложимо, изпълнение на мерките за 
осигуряване на защита от държавите 
членки, обвързани по настоящия 
регламент, са от изключително 
значение, за да се гарантира, че 
предоставените защита, помощ и 
подкрепа се запазват, ако жертвата 
на насилие пътува или се премести в 
друга държава членка.

Or. en

Изменение 62
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) При изпълнението на настоящия 
регламент, както и на установените 
процедури за осигуряване на защита 
следва да се отчита фактът, че във 
връзка с насилието срещу жени и 
домашното насилие се вземат 
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многобройни национални мерки за 
защита и че поради това е 
необходимо на равнище държави 
членки да има готовност за прилагане 
на набора от специфични мерки за 
защита, които често се използват в 
тези случаи. 

Or. en

Изменение 63
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Като се има предвид принципът 
на взаимно признаване, върху който се 
основава настоящият регламент, 
всички официални съобщения във 
връзка с мярка за осигуряване на 
защита следва да се предават, 
доколкото е възможно, 
непосредствено между 
компетентните органи на 
държавата членка по произход и на 
държавата членка по признаване и 
лицето, което се ползва от защита, 
следва да бъде информирано. С цел да 
се осигури ефективна и бърза 
трансгранична защита срещу 
потенциални заплахи, предприетите 
мерки за осигуряване на защита и 
издадените удостоверения следва 
също така да бъдат регистрирани в 
база данни, обхващаща целия Съюз, 
която да гарантира на националните 
органи сигурен и бърз достъп до 
необходимата информация.

Or. en
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Изменение 64
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Предвид различните правни 
традиции в държавите членки 
мярката за осигуряване на защита, 
постановена в държавата членка по 
произход, може да не е известна в 
държавата членка по признаване. В 
такива случаи компетентният орган 
в държавата членка по признаване 
следва, доколкото е възможно, да 
адаптира мярката за осигуряване на 
защита към мярка, която е известна 
и вече е предвидена в националното 
му право и която има еквивалентни 
последици и преследва подобни цели и 
интереси. Компетентният орган в 
държавата членка по признаване 
следва да може да приложи 
гражданскоправни, административни 
или наказателни мерки в 
съответствие с националното си 
право.

Or. en

Изменение 65
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Надлежно внимание следва също 
така да се обърне на 
необходимостта, лицето, което се 
ползва от защита, да получава 
информация и помощ в лесно 
достъпна и разбираема форма. Тази 
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информация и помощ следва по-
специално да се предоставя на езика 
на лицето, което се ползва от 
защита. Следва също така да се 
предприемат стъпки, за да се 
гарантира, че лицето, което се ползва 
от защита, може да бъде разбрано по 
време на контактите му с 
компетентните органи. Във връзка с 
това следва да се вземат предвид 
познанията на лицето, което се 
ползва от защита, по езика, на който 
се предоставя информацията, 
неговата възраст, степен на зрялост, 
интелектуалният и емоционалният 
му капацитет, равнището на 
грамотност и всяко умствено или 
физическо увреждане, свързано 
например със зрението или слуха. 
Също така следва да се вземат 
предвид всички ограничения в 
способността на лицето, което се 
ползва от защита, да предава 
информация.
Ролята на тези организации следва 
само да допълва, а не да замества 
водещата роля, която следва да имат 
държавите членки.

Or. en

Изменение 66
Silvia Costa

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) При прилагането на настоящия 
регламент държавите членки следва 
да вземат предвид правата, заложени 
в Конвенцията на ООН за правата на 
детето от 1989 г. 
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Or. it

Изменение 67
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Държавите членки следва да 
признаят и да подкрепят работата 
на независимите служби за подкрепа 
на жените, включително убежищата 
за жени, кризисни центрове за 
изнасилвания и консултативни 
центрове. Сътрудничеството със 
структурите за подкрепа на жените 
е важна част от гарантирането на 
подходящи и ефикасни мерки за 
защита в трансгранични случаи и 
поради това държавите членки следва 
да улесняват контактите между 
такива структури и лицето, което се 
ползва от защита, когато това е 
подходящо.

Or. en

Изменение 68
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Държавите членки следва да 
признават, насърчават и подпомагат 
работата на гражданското общество 
в подкрепа на жертвите, 
включително жертвите на насилие, 
основано на пола, и да установят 
ефективни методи на 
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сътрудничество. Държавите членки 
следва да улесняват контакта между 
лицата, които се ползват от защита, 
и тези организации за подкрепа на 
жертвите по време на всички 
процедури, свързани с признаването и 
изпълнението на мерките за 
осигуряване на защита. За тази цел 
службите за подпомагане в 
държавите членки по признаване 
следва да предоставят на лицето, 
което се ползва от защита, 
информация относно организации за 
подкрепа на жертвите, които могат 
да му предоставят помощ, или да го 
препратят към тях. Това обаче 
следва да допълва, а не да замества 
услугите по подпомагане, 
предоставяни от съответната 
държава членка.

Or. en

Изменение 69
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Чрез настоящия регламент се 
зачитат основните права и се 
съблюдават принципите, признати по-
специално от Хартата на основните 
права на Европейския съюз. По-
специално чрез него се цели да се 
гарантират правата на защита и на 
справедлив процес, установени в 
член 47 от Хартата. Настоящият 
регламент следва да се прилага в 
съответствие с тези права и принципи.

(15) Чрез настоящия регламент се 
зачитат основните права на жертвите 
на насилие (напр. на домашно 
насилие) и на лицата, чиято 
физическа и/или психическа 
неприкосновеност или свобода са 
изложени на риск, както и тези на 
извършителите, и се съблюдават 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално чрез 
него се цели да се гарантират правата на 
защита и на справедлив процес, 
установени в член 47 от Хартата. 
Настоящият регламент следва да се 
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прилага в съответствие с тези права и 
принципи.

Or. en

Изменение 70
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Държавите членки следва да 
обръщат особено внимание на факта, 
че настоящият регламент се прилага 
и в случаите, когато са засегнати 
деца, и следва да вземат 
необходимите мерки, за да 
гарантират предоставяне на помощ, 
подкрепа и защита на децата в най-
добър техен интерес.

Or. en

Изменение 71
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Съображение 15 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) Настоящият регламент следва 
също така да се прилага за 
признаването и изпълнението на 
други решения за защита на 
непълнолетни лица, попадащи в 
приложното поле на Хагската 
конвенция от 1996 г. за 
компетентността, приложимото 
право, признаването, изпълнението и 
сътрудничеството във връзка с 
родителската отговорност и 
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мерките за закрила на децата.

Or. en

Изменение 72
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1 
Цел

Настоящият регламент установява 
правилата, въз основа на които орган 
в държава членка, в която е 
постановена мярка за осигуряване на 
защита с оглед защитата на дадено 
лице, за което съществуват сериозни 
основания да се счита, че неговият 
живот, физическа или психическа 
неприкосновеност и достойнство, 
лична свобода или сексуална 
неприкосновеност са изложени на 
риск, включително в такива случаи на 
насилие срещу жени като физическо 
насилие, преследване, тормоз, 
сексуална агресия, сплашване и т.н., 
може да издаде удостоверение, въз 
основа на което компетентен орган в 
друга държава членка да може да 
продължи осигуряването на защита 
на съответното лице на 
територията на въпросната държава 
членка.

Or. en

Изменение 73
Mikael Gustafsson
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Предложение за регламент
Член 2 – буква а) – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „мярка за осигуряване на защита“ 
означава всяко решение, независимо от 
наименованието му, с превантивен и 
временен характер, постановено от 
орган в държава членка в съответствие с 
националното му право, за защитата на 
лице, за което съществуват сериозни 
основания да се счита, че физическата 
и/или психическата му 
неприкосновеност или свобода са 
изложени на риск. В това число се 
включват мерки, разпоредени, без 
лицето, създаващо заплаха, да бъде 
призовано да се яви.

а) „мярка за осигуряване на защита“ 
означава всяко решение, независимо от 
наименованието му, с превантивен и 
временен характер, постановено от 
орган в държава членка в съответствие с 
националното му право, за защитата на 
лице, за което съществуват сериозни 
основания да се счита, че физическата 
и/или психическата му 
неприкосновеност или свобода са 
изложени на риск, включително в 
случаи на насилие срещу жени. В това 
число се включват мерки, разпоредени, 
без лицето, създаващо заплаха, да бъде 
призовано да се яви.

Or. en

Изменение 74
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 2 – буква а) – параграф 2  – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) задължение да не се посещават 
определени населени места, места или 
определени райони, в които лицето, 
което се ползва от защита, пребивава, 
работи или които посещава; или

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 75
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková

Предложение за регламент
Член 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Мярка за осигуряване на защита, 
постановена в дадена държава членка, 
се признава в другите държави членки, 
без да се изисква каквато и да е 
специална процедура и без да е 
възможно да се оспори нейното 
признаване, ако решението е било 
удостоверено в държавата членка по 
произход в съответствие с член 5.

Мярка за осигуряване на защита, 
постановена в дадена държава членка, 
се признава в другите държави членки, 
без да се изисква каквато и да е 
специална процедура и без да е 
възможно да се оспори нейното 
признаване, ако решението е било 
удостоверено в държавата членка по 
произход в съответствие с член 5.
Признаването може да бъде 
извършено само по граждански дела и 
зависи от правната система на 
държавата членка по признаване.

Or. en

Изменение 76
Cecilia Wikström

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато страна по дело желае да се 
позове в друга държава членка на 
заповед за осигуряване на защита, 
призната по смисъла на настоящия член, 
тя трябва да представи на 
компетентните органи на държавата 
членка по признаване удостоверение, 
издадено в съответствие с настоящия 
член.

1. Когато страна по дело желае да се 
позове в друга държава членка на 
заповед за осигуряване на защита, 
призната по смисъла на настоящия член, 
тя нотифицира компетентния орган 
на държавата членка по произход, 
който представя на компетентните 
органи на държавата членка по 
признаване удостоверение, издадено в 
съответствие с настоящия член.

Or. en

Изменение 77
Luigi Berlinguer
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на държавата 
членка по произход издават 
удостоверението, като за целта се 
използва стандартният формуляр, 
установен в приложението, в който се 
съдържа, inter alia, описание на мярката, 
формулирано по начин, който да улесни 
признаването и, когато е приложимо, 
изпълнението на тази мярка във втората 
държава членка.

2. Компетентните органи на държавата
членка по произход издават 
удостоверението, като за целта се 
използва стандартният формуляр, 
установен в приложението, в който се 
съдържа, inter alia:

а) описание на мярката, формулирано 
по начин, който да улесни признаването 
и, когато е приложимо, изпълнението на 
тази мярка във втората държава членка;
както и
б) посочване на срок на мярката за 
осигуряване на защита и ако е 
приложимо, на санкциите, които 
следва да се наложат в случай на 
нарушаване на мярката, и
в) ако е приложимо, информация дали 
защитеното лице е ползвало 
частично или изцяло правна помощ в 
държавата членка на произход или е 
било освободено от такси или 
разноски; това обаче не лишава 
лицето, което се ползва от защита, 
от право да кандидатства за правна 
помощ в държавата членка по 
признаване.

Or. en

Изменение 78
Антония Първанова, Antonio López-Istúriz White

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 – точка ii)



AM\898505BG.doc 15/21 PE487.696v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) по искане на лицето, което се ползва 
от защита, във всички останали случаи; 
при приемането на мярка за осигуряване 
на защита компетентният орган на 
държавата членка по произход 
уведомява лицето, което се ползва от 
защита, относно възможността да 
поиска издаване на удостоверението, 
установено в настоящия регламент.

ii) по искане на лицето, което се ползва 
от защита, или по целесъобразност по 
искане на законния представител, 
настойника или попечителя на 
лицето, което се ползва от защита, и 
от негово име, във всички останали 
случаи; при приемането на мярка за 
осигуряване на защита компетентният 
орган на държавата членка по произход 
уведомява лицето, което се ползва от 
защита, относно възможността да 
поиска издаване на удостоверението, 
установено в настоящия регламент, 
както и за основните условия за 
внасяне на такова искане.

Or. en

Изменение 79
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако дадена мярка за осигуряване на 
защита не съществува в държавата 
членка по признаване, компетентният 
орган в тази държава членка адаптира, 
доколкото е възможно, мярката за 
осигуряване на защита към мярка, 
съществуваща по собственото му 
право, която има подобни последици и 
преследва подобни цели и интереси.

Ако дадена мярка за осигуряване на 
защита не съществува в държавата 
членка по признаване, компетентният 
орган в тази държава членка адаптира, 
доколкото е възможно, мярката за 
осигуряване на защита към мярка, 
позната и вече предвидена в
собственото му право, която има 
подобни последици и преследва 
подобни цели и интереси.

Or. en

Изменение 80
Marina Yannakoudakis, Andrea Češková
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
ако гражданска заповед за защита 
трябва да бъде преобразувана в 
европейска заповед за защита и 
обратно, преобразуването се извършва 
бързо, при необходимост с насоки от 
Комисията, без ненужни съдебни 
процедури и без разходи за жертвата.

Or. en

Изменение 81
Cecilia Wikström

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентният орган в държавата 
членка по признаване информира 
компетентния орган в държавата 
членка по произход как ще бъде 
приложена мярката за осигуряване на 
защита. След това компетентният 
орган в държавата членка по произход 
информира страните, засегнати от 
мярката, за това, как ще бъде 
приложена тя в държавата членка по 
признаване.

Or. en

Изменение 82
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) документът за образуване на 
производството или равностоен 
документ не му е бил връчен в 
достатъчен срок и по такъв начин, че да 
има възможност да организира защитата 
си; или

(Не се отнася за българския текст.)

Or. en

Изменение 83
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) е бил възпрепятстван да оспори 
мярката за осигуряване на защита 
поради непреодолима сила или поради 
извънредни обстоятелства, без вина от 
негова страна;

б) е било възпрепятствано да оспори 
иска за издръжка поради непреодолима 
сила или поради извънредни 
обстоятелства, без това да е по негова
вина.

Or. en

Изменение 84
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 – заключителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

освен ако не е упражнил правото на 
обжалване на мярката за осигуряване на 
защита, а е имал възможност да направи 
това.

освен ако не е упражнило правото на 
обжалване на мярката за осигуряване на 
защита, а е имал възможност да направи 
това.

Or. en
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Изменение 85
Cecilia Wikström

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако мярката за осигуряване на защита 
е спряна или оттеглена в държавата 
членка по произход, компетентният 
орган на държавата членка по 
признаване, по искане на лицето, 
създаващо заплаха, спира или да
оттегля признаването и, когато е 
приложимо, изпълнението на мярката за 
осигуряване на защита. Молбата се 
подава, като за целта се използва 
формулярът, установен в 
приложение ІI.

2. Ако мярката за осигуряване на защита 
е спряна или оттеглена в държавата
членка по произход, компетентният 
орган на държавата членка по произход 
нотифицира за това компетентния 
орган на държавата членка по
признаване, която спира или оттегля 
признаването и когато е приложимо, 
изпълнението на мярката за осигуряване 
на защита.

Or. en

Изменение 86
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Превенция, информационни кампании 

и обучение
Държавите членки предприемат 
подходящи мерки за предотвратяване 
на всички форми на насилие и 
престъпления срещу лица и по-
специално срещу жени и деца, които 
са най-уязвими, и за организиране в 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество на 
подходящи действия като кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
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програми, имащи за цел 
информирането на обществеността 
за съществуването на схеми за 
защита, помощ и подкрепа за 
жертвите на насилие. Освен това 
държавите членки насърчават 
редовното обучение на съдебните 
органи и други компетентни органи, 
за които е вероятно да влязат в 
контакт с жертви и потенциални 
жертви на насилие, с цел на такива 
лица да се предостави подходяща 
защита, помощ и подкрепа.

Or. en

Изменение 87
Mikael Gustafsson

Предложение за регламент
Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15а
Право на подкрепа

Като се има предвид големият брой 
национални мерки за осигуряване на 
защита, които се предприемат с цел 
предотвратяване на по-
нататъшното насилие срещу жени, 
включително физическо насилие, 
сплашване, сексуална агресия, заплахи 
и т.н., в съответствие с Директива ... 
на Европейския парламент и на 
Съвета от ... за установяване на 
минимални стандарти за правата, 
подкрепата и защитата на 
жертвите на престъпления* от 
датата на прилагането й държавите 
членки предоставят специализирана 
подкрепа и помощ на жертвите на 
насилие срещу жени и на насилие, 
основано на пола.
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____________
ОВ L …, стр. ...

Or. en

Изменение 88
Luigi Berlinguer

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Това обаче не лишава лицето, което 
се ползва от защита, от право да 
кандидатства за правна помощ в 
държавата членка по признаване.

Or. en

Изменение 89
Antigoni Papadopoulou

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19а
Събиране на данни

С цел разкриване на действителни 
случаи на насилие и разработване на 
основаващи се на факти мерки за 
защита на жертвите, от съществено 
значение е наличието на надеждна 
статистика и сравними данни за 
насилието както на национално 
равнище, така и на равнище Съюз. За 
тази цел държавите членки събират 
данни, свързани с броя на изисканите, 
издадените и изпълнените европейски 
заповеди за осигуряване на защита, 
данни, свързани със случаи на 
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нарушаване на приетите мерки за 
защита, както и информация 
относно всички видове насилие, 
например домашно насилие, 
принудителни бракове, осакатяване 
на женските полови органи, насилие, 
свързано с опазването на честта, 
преследване и тормоз. Данните за 
жертви на тероризма и 
организираната престъпност също 
така се събират и разграничават по 
полов признак. Всички тези данни се 
предават ежегодно както на 
Европейския парламент, така и на 
Комисията.

Or. en


