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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив. Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански
дела
(COM(2011)0276 – C7-0128/2011 – 2011/0130(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0276),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 81, параграф 2, букви a), д) и е) от 
Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C7-0128/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 
ХХ март 2012 г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от XX 2012 г.2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид съвместните разисквания на комисията по правни въпроси и 
комисията по правата на жените и равенството между половете съгласно член 51 от 
своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и комисията по правата 
на жените и равенството между половете и становището на комисията по 
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
2 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

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 
пълноценното упражняване от 
страна на гражданите на Съюза на 
правото им да се движат и да 
пребивават свободно на територията 
на държавите членки.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2а) В съответствие със 
Стокхолмската програма, приета от 
Европейския съвет на заседанието му 
на 10 и 11 декември 2009 г., както и с 
плана за действие на Комисията за 
прилагане на тази програма, 
взаимното признаване следва да се 
разшири за всички видове съдебни 



PR\894575BG.doc 7/44 PE483.787v01-00

BG

решения и актове от съдебен 
характер, които в зависимост от 
съответната съдебна  система биха 
могли да бъдат или наказателни, или 
административни. Програмата също 
така призовава Комисията и 
държавите членки да проучат 
възможностите за подобряване на 
законодателството и на 
практическите мерки за подпомагане 
с цел защита на жертвите. Освен 
това тя подчертава, че на жертвите 
на престъпления трябва да бъдат 
предложени специални мерки за 
защита, които следва да пораждат 
действие в целия Съюз.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2б) В резолюцията си от 26 ноември 
2009 г. относно премахването на 
насилието срещу жените1

Европейският парламент призова
държавите членки да подобрят 
националните си законодателства и 
политики, така че да се борят с 
всички форми на насилие срещу 
жените и да действат за 
отстраняване на причините за това 
насилие, не на последно място 
посредством прилагането на 
превантивни мерки, и призова Съюза 
да гарантира правото на помощ и 
подкрепа за всички жертви на 
насилие. Резолюцията на Европейския 
парламент от 10 февруари 2010 г. 
относно равенството между жените 
и мъжете в Европейския съюз —
2009 г.2 одобрява предложението за 
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приемане на европейската заповед за 
осигуряване на защита за жертвите.
___________
1 OВ C 285 E, 21.10.2010 г., стр. 53
2 OВ C 341 E, 16.12.2010 г., стр. 35.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2в) В своята резолюция от 5 април 
2011 г. относно приоритетите и 
очертаването на новата политическа 
рамка на ЕС за борба с насилието 
срещу жени1 Европейският 
парламент изтъкна, че гражданското 
общество, особено НПО, 
сдруженията на жените и други 
публични и частни доброволчески 
организации, предоставящи помощ на 
жертвите на насилие, предлагат 
услуги, които са от голямо значение, 
по-специално като помагат на 
жените жертви, и следва да бъдат 
подпомагани от държавите членки, и 
също така подчерта значението на 
подходящото обучение за всички, 
които работят с жени, жертви на 
насилие, основано на пола, по-
специално специалисти от съдебната 
система и правоприлагащите органи.
_________
1 Приети текстове, P7_TA(2011)0127.

Or. en

Обосновка

Работата на гражданското общество, по-специално НПО, сдруженията на жените 
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и други доброволчески организации, е от голямо значение за подкрепата за жертвите, 
включително за процеса на възстановяване, и поради това представлява необходимо 
допълнение към работата на националните органи. В това отношение държавите 
членки се насърчават да подкрепят тези организации.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2г) В резолюцията си от 10 юни 
2011 г. относно пътна карта за 
укрепване на правата и защитата на 
жертвите, по-специално в рамките 
на наказателното производство1, 
Съветът заяви, че следва да се 
предприемат действия на равнището 
на Съюза, за да се укрепят правата и 
защитата на жертвите на 
престъпления, и призова Комисията 
да представи подходящи предложения 
за тази цел. В тази рамка следва да 
бъде създаден механизъм, който да 
осигурява взаимното признаване 
между държавите членки на 
решенията относно мерките за 
защита на жертвите на 
престъпления. Съгласно тази 
резолюция настоящият регламент, 
който се отнася до взаимното 
признаване на мерки за осигуряване на 
защита по граждански дела, следва да 
допълни механизма за взаимно 
признаване на мерки за защита, 
постановени по наказателни дела, 
предвидени в Директива 2011/99/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 2011 г. относно 
европейската заповед за защита2.
__________
1 ОВ C 187, 28.6.2011 г., стр. 1.
2 OВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2.

Or. en
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2д) Настоящият регламент има за 
цел засилване на защитата на 
жертвите в Съюза. При прилагането 
на настоящия регламент държавите 
членки следва да вземат предвид 
правата, предоставени от 
Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и 
защитата на жертвите на 
престъпления.

Or. en

Изменение 7

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 
свободното движение на гражданите. 
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. Тези разпоредби 
следва също да гарантират, че 
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законното упражняване от страна на 
гражданите на Съюза на правото им 
да се движат и да пребивават 
свободно на територията на 
държавите членки в съответствие с 
член 3, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз и член 21, параграф 
1 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз няма да ги лиши от  
защита.

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага към 
мерки за осигуряване на защита, 
постановени по граждански 
производства, независимо от 
естеството на органа — съд, трибунал, 
административен или всеки друг орган.

Настоящият регламент се прилага към 
мерки за осигуряване на защита, 
постановени по граждански дела, 
независимо от естеството на органа —
съд, трибунал, административен орган 
или всеки друг орган.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Настоящият регламент се 
прилага за постановени мерки с оглед 
защита на дадено лице, за което има 
сериозни основания да се счита, че 
неговият живот, физическа или 
психическа неприкосновеност и 
достойнство, лична свобода и 
сигурност или сексуална 
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неприкосновеност са изложени на 
риск, например чрез предотвратяване 
на всякаква форма на домашно 
насилие, тормоз, отвличане, 
преследване или други форми на 
непряко насилие. Важно е да се 
подчертае, че настоящият регламент 
се прилага за мерки за осигуряване на 
защита, целящи да защитят всички 
жертви, включително жертвите на 
насилие, основаващо се на пола.

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) 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 осъществяват, 
доколкото е възможно, 
непосредствено между 
компетентните органи на 
държавата членка по произход и на 
държавата членка по признаване. 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 11

Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Премахването на междинните 
формалности следва да се придружава 
от необходимите гаранции преди 
всичко за осигуряване на пълното 
зачитане на правата на защита и на 
правото на справедлив съдебен процес, 
залегнали в член 6 от Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи и в член 
47 от Хартата на основните права на 
Европейския съюз. За тази цел 
компетентните органи в държавата 
членка по произход следва да следят 
за това, удостоверението да не се 
издава, освен ако не е гарантирано 
правото на справедлив съдебен процес 
на лицето, създаващо заплаха.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Без да се засяга правото на 
лицето, което се ползва от защита, 
да се позове директно на мярката за 
осигуряване на защита в друга 
държава членка, органът, който 
издава удостоверението, следва във 
всеки случай да предаде 
удостоверението на компетентния 
орган на държавата членка по 
признаване. Тази процедура следва да 
гарантира, че гаранцията, 
предоставена на лицето, което се 
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ползва от защита, се запазва във 
всяка друга държава членка, в която 
лицето се мести, дори когато това 
лице не е имало възможност да 
установи местоположението на  
компетентния орган в целевата 
държава членка по признаване или да 
се свърже с него.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12г) 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, съществуваща по 
собственото му право, която има 
еквивалентни последици и преследва 
подобни цели и интереси. 
Компетентният орган в държавата 
членка по признаване може да 
приложи гражданскоправни, 
административни или наказателни 
мерки в съответствие с 
националното си право.

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 12 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12д) В контекста на прилагането на 
настоящия регламент държавите 
членки следва да предприемат 
необходимите стъпки, за да 
гарантират, че на лицето, което се 
ползва от защита, не се налага да 
поема финансовите разходи, свързани 
с признаването на мярката за защита 
в друга държава членка.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Удостоверението не следва да може 
да се обжалва. Ако мярката за 
осигуряване на защита е спряна или 
оттеглена в първата държава членка 
обаче, компетентният орган на втората 
държава членка по искане на лицето, 
създаващо заплаха, следва да спре или 
да оттегли признаването и/или 
изпълнението на мярката за осигуряване 
на защита.

(13) Удостоверението не следва да може 
да се обжалва. Ако мярката за 
осигуряване на защита е спряна или 
оттеглена в първата държава членка 
обаче, компетентният орган на втората 
държава членка следва да спре или да 
оттегли признаването и/или 
изпълнението на мярката за осигуряване 
на защита.

Or. en



PE483.787v01-00 16/44 PR\894575BG.doc

BG

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Ако в съответствие с 
настоящия регламент е необходимо 
да се предоставя информация на 
лицето, което се ползва от защита, 
или на лицето, създаващо заплаха, 
тази информация следва да се 
предостави, когато е целесъобразно, и 
на законния представител, 
настойник или попечител на 
съответното лице.

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) 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 
информация и помощ следва да се 
предоставя на ясен и достъпен език. 
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 
жертвата по езика, на който се 
предоставя информацията, 
възрастта на жертвата, нейната 
степен на зрялост, интелектуалният 
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и емоционалният й капацитет, 
равнището на грамотност и всяко 
умствено или физическо увреждане, 
например на зрението или слуха. 
Съща така следва да се вземат 
предвид всички ограничения в 
способността на лицето, което се 
ползва от защита, да предава 
информация.

Or. en

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 13 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13в) В рамките на процедурите за 
признаване и изпълнение на мерките 
за осигуряване на защита 
компетентните органи следва да се 
съобразяват в необходимата степен с 
нуждите на лицата, които се 
ползват от защита, включително 
лицата със специални нужди, като 
например малолетни и непълнолетни, 
лица с увреждания или жертви на 
насилие, основано на пола.

Or. en

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 13 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13г) Държавите членки и Комисията 
следва да включат информация 
относно свободното движение на 
мерките по осигуряване на защита и 
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единното удостоверение в 
организираните от тях кампании за 
повишаване на осведомеността – по 
целесъобразност в сътрудничество с 
организациите за подпомагане на 
жертвите. С цел да се повиши 
осведомеността Комисията следва да 
насърчава по-специално 
информацията относно мерките за 
осигуряване на защита, 
съществуващи в държавите членки, 
чрез своя портал за електронно 
правосъдие.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 13 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13д) 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 
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 на 
жертвите, които могат да му 
предоставят помощ, или да го 
препратят към тях.
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Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 13 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13е) Държавите членки следва да 
предоставят обучение за служители, 
които е възможно да разглеждат 
случаи, при които се счита, че 
физическата или психическата 
неприкосновеност, достойнството, 
личната свобода и сигурност или 
сексуалната неприкосновеност на 
дадено лице са изложени на риск, 
като се обръща специално внимание 
на случаите на насилие срещу жени и 
начините за сътрудничество с 
организации за подкрепа на 
жертвите, които предоставят 
специална помощ, приспособена към 
нуждите на лицето, което се ползва 
от защита. Държавите членки следва 
също така да осигурят пряк контакт 
между компетентните органи от 
различни държави членки за целите 
на обучението.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 13 g (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13ж) При прилагането на 
настоящата директива държавите 
членки се насърчават да вземат 
предвид правата и принципите, 
залегнали в Конвенцията на 
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Организацията на обединените нации 
от 1979 г. за премахването на всички 
форми на дискриминация срещу 
жените.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 13 з (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13з) На 7 април 2011 г. Съветът на 
Европа прие Конвенция относно 
предотвратяване и борба с насилието 
срещу жени и домашното насилие, 
която установява високи стандарти 
по отношение на превенцията на 
насилието, основано на пола, 
защитата и подкрепата на 
жертвите на такова насилие и 
преследването на неговите 
извършители.

Or. en

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 13 и (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13и) Личните данни, обработвани по 
силата на настоящия регламент, 
следва да бъдат защитени в 
съответствие с националното 
законодателство за прилагане на 
Директива 95/46/EО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 
октомври 1995 г. за защита на 
физическите лица при обработването 
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на лични данни и за свободното 
движение на тези данни1.
________
1 OВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

Or. en

Изменение 25

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 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 достойнство, 
живот, физическа и психическа 
неприкосновеност, свобода и 
сигурност, зачитане на личния и 
семейния живот, защита на личните 
данни, собствеността и равенството 
между жените и мъжете, правата на 
децата, на възрастните хора и на 
лицата с увреждания, свободата на 
движение и установяване  и 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.

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент
Глава I– заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обхват, определения и компетентност Цел, обхват, определения и 
компетентност

Or. en

Изменение 27

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 дадена 
мярка за осигуряване на защита е 
била постановена с оглед на 
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, 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
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент се прилага към 
мерки за осигуряване на защита, 
постановени по граждански дела, 
независимо от естеството на органа. Той 
не се прилага към мерки за осигуряване 
на защита, уредени в Регламент (ЕО) 
№ 2201/2003.

Настоящият регламент се прилага към 
мерки за осигуряване на защита, 
постановени по граждански дела, 
независимо от естеството на органа, 
постановяващ мярката. Той не се 
прилага към мерки за осигуряване на 
защита, уредени в Регламент (ЕО) 
№ 2201/2003, или към мерки, 
обхванати от Директива 2011/99/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 13 декември 2011 г. 
относно европейската заповед за 
защита.

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 2 – буква а) – алинея 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 неговият 
живот, физическата и/или 
психическата му неприкосновеност, 
достойнство, лична свобода и 
сигурност или сексуална 
неприкосновеност са изложени на 
риск. В това число се включват мерки, 
разпоредени, без лицето, създаващо 
заплаха, да бъде призовано да се яви.
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Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че основните права, като достойнството, личната 
свобода, сексуалната неприкосновеност и сигурността, са защитени и се вземат 
предвид от компетентните органи във всички държави членки, така че жертвите, 
включително жертвите на сексуално насилие и домашно насилие, да могат да се 
ползват от най-висока степен на защита.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 2 – буква а) – точка iv а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) забрана за публикуване на 
определени лични данни на лицата, 
които се ползват от защита.

Or. en

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) „лице, което се ползва от 
защита“ означава физическо лице, 
което е обект на защита, 
произтичаща от мярка за осигуряване 
на защита, постановена в държавата 
членка по произход;

Or. en
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Изменение 32

Предложение за регламент
Член 2 – буква  а б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) „лице, създаващо заплаха“ 
означава физическо лице, срещу което 
е постановена или е била постановена 
мярка за защита, посочена в буква а);.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Компетентни са органите на държавата 
членка, в която физическата и/или 
психическата неприкосновеност или
свободата на лицето са изложени на 
риск.

Компетентни са органите на държавата 
членка, в която животът, физическата 
и/или психическата неприкосновеност, 
достойнството, личната свобода или
сексуалната неприкосновеност на 
лицето са изложени на риск.

Or. en

Изменение 34

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 

1. Когато страна по дело желае да се 
позове в друга държава членка на мярка
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, освен в случаите, 
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член. при които компетентният орган на 
държавата членка по произход вече е 
изпратил удостоверението до 
компетентния орган на държавата 
членка по признаване.

Or. en

Обосновка

Доколкото е осъществимо официалната комуникация относно мерките за осигуряване 
на защита следва да се осъществява пряко между компетентните органи на двете 
държави членки, без да се създава допълнителна тежест за лицето, което се ползва 
от защита.  Посочената процедура следва да гарантира, че предоставената защита 
на лицето, което се ползва от защита, се запазва в целия ЕС, дори когато въпросното 
лице не е било в състояние да се свърже с компетентния орган. 

Изменение 35

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 и, ако е 
приложимо, на санкциите, които 
следва да се наложат в случай на 
нарушаване на мярката за осигуряване 
на защита, и
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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.  

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При случаите, в които вече е 
разпоредена национална мярка, не се 
изисква процесуално  
представителство единствено за 
целите на изискването на издаване на 
удостоверение. 

Or. en

Обосновка

Административната процедура за предаването на удостоверението и признаването и 
изпълнението на мерките за осигуряване на защита следва да бъде опростена, без да 
налага на жертвата значителни допълнителни усилия, включително от финансов 
характер. По тази причина, не следва да се изисква от жертвата да осигури 
процесуално представителство единствено за целите на изискването на издаване на 
удостоверение, ако вече е разпоредена национална мярка за осигуряване на защита.  

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3  – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) служебно в случай на наличие на 
трансгранична ситуация към момента на 
приемане на мярката за осигуряване на 
защита; за целите на настоящия 

и) служебно в случай на наличие на 
трансгранична ситуация към момента на 
приемане на мярката за осигуряване на 
защита; за целите на настоящия 
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регламент се счита, че дадено дело има 
трансгранични последици във всички 
случаи, освен когато рискът за 
физическата и/или психическата 
неприкосновеност или свободата на 
лицето е съсредоточен изключително в 
държавата членка по произход;

регламент се счита, че дадено дело има 
трансгранични последици във всички 
случаи, освен когато рискът за живота,
физическата и/или психическата 
неприкосновеност, достойнство, 
лична свобода и сигурност или
сексуална неприкосновеност на лицето 
е съсредоточен изключително в 
държавата членка по произход;

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 – точка ii

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, 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 в 
случай, че лицето реши да замине за 
друга държава членка и, ако е 
целесъобразно, лицето, което се 
ползва от защита, да бъде 
посъветвано да подаде молба, преди да 
напусне територията на държавата 
членка по произход.

Когато се издаде удостоверението, 
компетентният орган информира 
лицето, което се ползва от защита 
кой орган е компетентен да признае 
и/или изпълни мярката за осигуряване 
на защита в избраната държава 
членка по признаване. 

Or. en
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Лице, което се ползва от защита и 
което не присъства физически в 
държавата членка по произход, има 
право да поиска издаването на 
удостоверение по електронен път или 
по телефон, факс или всяко друго 
подходящо техническо средство, 
така че да не се налага да пътува 
обратно за тази цел до съответната 
държава членка. 

Or. en

Обосновка

Като има предвид, че жертвите често са в затруднено положение, те не следва да 
бъдат излагани на допълнителни заплахи, като им се налага да пътуват обратно до 
държавата членка по произход, за да поискат издаването на удостоверение.  Лицето, 
което се ползва от защита, следва да има възможност да поиска издаването на 
удостоверението по електронен път, чрез факс или чрез всяко друго техническо 
средство, което би спестило и разходи. 

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Без да се засяга параграф 1, когато 
компетентният орган издава 
удостоверение в съответствие с 
параграф 3, той незабавно предава 
удостоверението на компетентния 
орган на държавата членка по 
признаване и също така го вписва в 
база данни, обхващаща целия Съюз, 
което гарантира на посочените 
органи сигурен и бърз достъп до 
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изискваната информация. 

Or. en

Обосновка

Изменението опростява признаването на заповедите за осигуряване на защита 
между държавите членки, като установява механизъм за автоматично предаване на 
удостоверение и предоставя на лицето, което се ползва от защита, правото да 
поиска от чужбина издаването на удостоверение.  По този начин следва да се 
гарантира бързото признаване и изпълнение на мярката за осигуряване на защита, но 
също така облекчава тежестта за лицето, което се ползва от защита, чрез 
опростяване на административната процедура.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Компетентните органи на държавата 
членка по признаване могат при 
необходимост да поискат в съответствие 
с член 15 транслитериране или превод 
на съдържанието на удостоверението.

4. Компетентните органи на държавата 
членка по признаване могат при 
необходимост да поискат в съответствие 
с член 15 компетентният орган на 
държавата членка по произход да 
предостави транслитериране или 
превод на съдържанието на 
удостоверението.

Or. en

Изменение 42

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, 

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, 
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съществуваща по собственото му право, 
която има подобни последици и 
преследва подобни цели и интереси.

съществуваща по собственото му право, 
която има подобни последици и 
преследва подобни цели и интереси и 
която също така гарантира същото 
равнище на защита.

Or. en

Изменение 43

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

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

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

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел избягване на всякакво ненужно забавяне при издаването на 
удостоверението, което би могло да изложи на опасност лицето, което се ползва от 
защита.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 12 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентният орган в държавата 
членка по признаване може, по искане 
на лицето, създаващо заплаха, да откаже 
признаването на мярката за осигуряване 
на защита, постановена от съда по 
произход, ако тя противоречи на 
решение, постановено в държавата 

1. Компетентният орган в държавата 
членка по признаване може, по
собствена инициатива или по искане 
на лицето, създаващо заплаха, или по 
собствена инициатива, да откаже 
признаването на мярката за осигуряване 
на защита, постановена от съда по 
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членка по признаване. произход, ако тя противоречи на 
решение, постановено в държавата 
членка по признаване.

Or. en

Изменение 45

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 
признаване, по искане от 
компетентните органи на
държавата членка по произход или от
лицето, създаващо заплаха, спира или да 
оттегля признаването и, ако е 
приложимо, изпълнението на мярката за 
осигуряване на защита. Молбата се 
подава, като за целта се използва 
формулярът, установен в приложение ІI.

Or. en

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на държавата 
членка по произход незабавно и 
съобразно правото на тази държава 
членка свеждат до вниманието на 
лицето, създаващо заплаха, и на лицето, 
което се ползва от защита:

1. Компетентните органи на държавата 
членка по произход незабавно и 
съобразно правото на тази държава 
членка свеждат до вниманието на 
лицето, създаващо заплаха, и на лицето, 
което се ползва от защита, и където е 
приложимо – на законния му 
представител, настойник или 
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попечител :
и) постановяването на мярката за 
осигуряване на защита;

и) издаването на европейско 
удостоверение;

ii) ако е приложимо, съответните мерки 
за изпълнение;

ii) ако е приложимо, съответните мерки 
за изпълнение;

iii) ако е приложимо, санкциите в 
случай на нарушаване на мярката за 
осигуряване на защита;

iii) ако е приложимо, санкциите в 
случай на нарушаване на мярката за 
осигуряване на защита;

iv) всяко спиране на действието или
оттегляне на мярката за осигуряване 
на защита.

iv) всяко спиране на действието, 
оттегляне или преразглеждане на 
мярката за осигуряване на защита.

Or. en

Обосновка

Изменението цели да избегне евентуално двусмислие, което би могло да бъде породено 
от различията в правните системи на държавите членки. В някои правни системи 
настойникът и попечителят на лицето, което се ползва от защита, нямат 
качеството на страна в производството. По тази причина изменението предоставя 
информацията, която да бъде предадена на законния представител съгласно правото 
на въпросната държава членка. Изменението отразява подобни разпоредби от 
директивата за европейската заповед за осигуряване на защита. 

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След получаването на 
удостоверението съгласно член 5, от 
лицето, което се ползва от защита,
компетентните органи на държавата 
членка по признаване незабавно и, 
когато е необходимо, съобразно 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1393/2007 свеждат до вниманието на 
лицето, създаващо заплаха, и на лицето, 
което се ползва от защита:

2. След получаването на 
удостоверението съгласно член 5, 
компетентните органи на държавата 
членка по признаване незабавно и, 
когато е необходимо, съобразно 
разпоредбите на Регламент (ЕО)
№ 1393/2007 свеждат до вниманието на 
лицето, създаващо заплаха, и на лицето, 
което се ползва от защита, и където е 
приложимо – на законния 
представител, настойник или 
попечител на тези лица, по начин, 
съвместим с член 15:
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Or. en

Обосновка

Изменението цели да избегне евентуално двусмислие, което би могло да бъде породено 
от различията в правните системи на държавите членки. В някои правни системи 
настойникът и попечителят на лицето, което се ползва от защита, нямат 
качеството на страна в производството. По тази причина изменението предоставя 
информацията, която да бъде предадена на законния представител съгласно правото 
на въпросната държава членка. Изменението отразява подобни разпоредби от 
директивата за европейската заповед за осигуряване на защита. 

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 – буква и)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) признаването на мярката за 
осигуряване на защита;

и) признаването или непризнаването
на мярката за осигуряване на защита;

Or. en

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква и а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) ако признаването бъде отказано, 
основанията за отказ;

Or. en



PR\894575BG.doc 35/44 PE483.787v01-00

BG

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 – точка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) ако е приложимо, съответните 
мерки за изпълнение;

не се отнася до българския текст. 

Or. en

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 13 – параграф  2 – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) всяко спиране на действието или
оттегляне на мярката за осигуряване 
на защита.

iv) всяко спиране на действието, 
оттегляне или преразглеждане на 
мярката за осигуряване на защита.

Or. en

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. При уведомяване на лицето, 
създаващо заплаха, в съответствие с 
параграф 1 и 2, следва надлежно да се 
отчита интересът на лицето, което 
се ползва от защита, да не се 
разкриват неговият адрес или други 
данни за контакт. Посочените данни 
не фигурират в уведомлението.  Все 
пак, когато е необходимо, е възможно 
да се посочи местонахождение, 
когато това се налага за целите на 
правната сигурност на наложените 
на лицето, създаващо заплаха 
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задължения или ограничения. 

Or. en

Обосновка

Следвайки духа на осигуряване на защита на личния и семейния живот на жертвите 
на престъпление, изменението гарантира, че не е възможно разкриването на лични 
данни относно жертвата или нейното семейство без предварително разрешение или 
по силата на правно задължение.  От ключово значение е да се гарантира, че 
жертвата не е изложена на допълнителна опасност, като личните й данни се 
разкрият на лицето, създаващо заплаха.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Ако мярката за осигуряване на 
защита, послужила като основание за 
издаването на удостоверение, е 
спряна или оттеглена в държавата 
членка по произход, органите на тази 
държава незабавно информират 
органите на държавата членка 
(държавите членки) по признаване, 
ако те са известни и подават молба в 
съответствие с член 12, параграф 2. 

Or. en

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Всяко събитие, даващо основание 
за уведомление в съответствие с 
настоящия член се запазва в базата 
данни, посочена в член 5, параграф 3, 
буква б).
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Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира ефективна и бърза трансгранична защита срещу потенциални 
опасности за всички жертви, би било изключително полезно да се създаде база данни 
на постановените мерки за осигуряване на защита и издадените удостоверения, 
обхващаща целия ЕС, която ще гарантира, че националните органи разполагат със 
сигурен и бърз достъп до необходимата информация. 

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 — Транслитерация или превод Член 15 — Устен превод,
транслитерация или превод

Лицата, които се ползват от 
защита, имат право на помощ, която 
да им позволи да разбират и да бъдат 
разбирани при осъществяване на 
необходимата комуникация с всеки 
компетентен орган, включително 
когато на тях се предоставя 
информация и помощ. 

Когато по настоящия регламент се 
изисква транслитерация или превод, те 
се правят на официалния език или на 
един от официалните езици на
държавата членка по признаване или 
на всеки друг език, който държавата 
членка по признаване е посочила, че 
може да приеме. Превод по настоящия 
регламент се прави от лице, 
квалифицирано да превежда в една от 
държавите членки.

Когато по настоящия регламент се 
изисква транслитерация или превод, те 
се предоставят от компетентния 
орган на държавата членка по 
произход на официалния език или на 
един от официалните езици на
държавата членка по признаване, или 
на всеки друг език, който държавата 
членка по признаване е посочила, че 
може да приеме. Превод по настоящия 
регламент се прави от лице, 
квалифицирано да превежда в една от 
държавите членки.

Когато лицата, които се ползват от 
защита, не разбират или не говорят 
езика на процедурите, свързани с 
признаването и изпълнението на 
мерките за осигуряване на защита, 
компетентните органи на 
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държавата членка по признаване, 
предоставят превод и/или устен 
превод, като отчитат специфичните 
нужди и ситуации.
Във всеки отделен случай държавата 
членка по признаване проверява дали 
лицето, което се ползва от защита, 
се нуждае от превод и/или устен 
превод по време на всяка процедура с 
участието на компетентните 
органи.

Or. en

Обосновка

Езикът и начинът, по който органите комуникират с жертвите, е от съществено 
значение. В изменението докладчиците подчертават необходимостта лицето, което 
се ползва от защита да получи информация и помощ в лесно разбираема форма и на 
достъпен език, приспособен към нуждите му. Комуникацията и преводът трябва да 
са на език, които жертвата разбира добре. Следва също така да се вземе предвид 
всяко ограничение на способността на лицето, което се ползва от защита, да 
съобщава информация и да бъде разбирано, включително ограниченията на слуха, 
зрението, грамотността или емоционалните и интелектуални способности.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 15 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 а - Право на подкрепа
Лицата, които се ползват от защита 
имат право на достъп до служби, 
осигуряващи услуги в подкрепа на 
жертвите в съответствие с член 7 
от Директивата на Европейския 
парламент и на Съвета за 
установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и 
защитата на жертвите на 
престъпления от датата на 
прилагането й, включително по-
специално правото на емоционална и 
психологическа подкрепа и правото на 
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получаване на консултация по 
финансови и практически въпроси.  
Горепосоченото се прилага и по 
отношение на лица, които се ползват 
от защита и са жертви на насилие, 
основано на пола. 

Or. en

Обосновка

Настоящето изменение признава, че достъпът до подкрепа е не само право на 
жертвите, но и жизненоважен елемент от тяхната самостоятелност в социално-
икономически план. Изменението изброява редица права, които следва да бъдат 
гарантирани и са от съществено значение за психологическото възстановяване на 
жертвите, което включва и  информация по административни и финансови въпроси.  
Поставен е акцент върху правата на лицата, които се ползват от защита и които са 
жертви на насилие, основано на пола.

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това  лице, което се ползва 
от защита може също така да 
подаде молба и да му се издаде 
удостоверение по точка ii) от член 5, 
параграф 3 във връзка с мярка за 
осигуряване на защита, постановена 
преди влизането в сила на настоящия 
регламент, при положение, че 
мярката за осигуряване на защита все 
още е в сила към деня, в който е 
подадена молба за издаване на 
удостоверение. 

Or. en
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Изменение 58

Предложение за регламент
Член 19 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 - Събиране на данни
За да се улесни оценката на 
прилагането на настоящия 
регламент, държавите членки 
съобщават на Комисията 
съответните данни, свързани с 
прилагането на националните 
процедури за издаване на 
удостоверенията, посочени в член 5 и 
за предаването им между 
компетентните органи. Посочените 
данни включват най-малко 
информация относно броя на 
поисканите, издадените и/или 
признатите мерки за осигуряване на 
защита и удостоверения, както и 
относно броя на отказаните, спрени 
и/или оттеглени удостоверения, а 
също така и относно причините за 
отказ и/или оттегляне, като 
надлежно се спазват основните 
принципи, свързани с 
неприкосновеността на личния 
живот и защитата на личните 
данни. Посочените данни посочват 
също така, доколкото е 
осъществимо, видът поведение, въз 
основа на което е издадено 
удостоверението, включително 
насилие, основано на пола, и 
уточняват пола на лицето, създаващо 
заплаха, отношенията между тях и 
тяхната възраст.  

Or. en

Обосновка

Събирането на релевантните разпръснати статистически данни относно мерките за 
осигуряване на защита, попадащи в обхвата на настоящия регламент и поисканите и 
издадени във всяка държава членка удостоверения ще предоставят основана на 
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доказателства оценка за функционирането на механизма за удостоверения и също 
така ще хвърлят светлина върху вида поведение, което предизвиква постановяването 
на мярка за осигуряване на защита.  Посоченото ще е от изключителна важност в 
контекста на оценката на случаите на насилие, основано на пола и борбата с 
насилието срещу жени.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Докладчиците приветстват предложението на Комисията за регламент относно 
взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела, 
представляващо част от законодателния пакет, с който се укрепват правата на жертвите 
в ЕС и в който също така е включено предложение за директива относно правата, 
подкрепата и защитата на жертвите на престъпления.

Предложението на Комисията дава отговор на необходимостта от всеобхватна 
европейска правна рамка, която дава на всички жертви на престъпления възможност за 
признание и възможно най-голяма защита на територията на Съюза. Предложението за 
регламент ще допълни Директивата относно европейска заповед за осигуряване на 
защита, чрез която се осигурява взаимното признаване на мерки за осигуряване на 
защита по наказателни дела. Съвместното прилагане на двата инструмента (наказателен 
и гражданскоправен) ще позволи на лица, на които е издадена заповед за осигуряване 
на защита, да се движат свободно и безопасно в рамките на ЕС, както е предвидено в 
член 3 от Договора за Европейския съюз, и в крайна сметка ще доведе до укрепване и 
развитие на пространството на свобода, сигурност и правосъдие в Съюза. 

Съгласно процедурите, произтичащи от прилагането на Договора от Лисабон, член 51 
от Правилника за дейността на Европейския парламент дава възможност за съвместно 
изготвяне на доклад от две комисии. Настоящият доклад беше изготвен въз основа на 
разискванията в комисията по правни въпроси и комисията по правата на жените и 
равенството между половете, и е резултат от сътрудничеството между двамата 
докладчици. 

Опростяване на признаването на заповедите за осигуряване на защита

Докладчиците считат, че е наложително да се гарантира, че лице, на което е 
предоставена защита в една държава членка, не губи тази защита и когато той/тя се 
премести в друга държава членка. Поради това докладчиците предвиждат 
установяването на механизъм, който би премахнал междинните формалности чрез 
използването на стандартно многоезично удостоверение, което да се препраща 
автоматично от държавата членка по издаване на държавата членка по признаване. 
Това би гарантирало не само бързото и опростено признаване, но също така и 
изпълнението на мерките по осигуряване на защита. Механизмът също така ще направи 
административните процедури по-ясни за жертвите и ще гарантира тяхната защита при 
всяко пътуване или преместване в друга държава членка.  Докладчиците също така 
искат да се гарантира, че когато лицето, което се ползва от защита, не присъства 
физически в държавата членка по произход, то има възможност да изиска 
удостоверението по електронен път, по факс или с други технически средства. 
Държавите членки се насърчават също така да гарантират, че на лицето, което се ползва
от защита, не се налага да поема финансови разходи, свързани с признаването на 
мярката за осигуряване на защита в друга държава членка. Освен това докладчиците 
считат, че когато вече е постановена национална мярка за осигуряване на защита, 
лицето, което се ползва от защита, не следва да има нужда от процесуално  
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представителство единствено за целите на искането за издаване на удостоверение. 
Докладчиците също така се застъпват за създаване на база данни на мерките за 
осигуряване на защита и издадените удостоверения, обхващаща целия ЕС. Те изразяват 
убеждението си, че това би гарантирало на националните органи сигурен и бърз достъп 
до необходимата информация и по този начин би осигурило ефективна и бърза 
трансгранична защита срещу потенциални заплахи. 

Разглеждане на положението на жертвите на насилие, основано на пола 

Докладчиците подкрепят цялостната концепция на регламента за взаимното признаване 
на мерките за осигуряване на защита, но считат, че е наложително допълнително да се 
разгледа въпроса с жертвите на насилие, основано на пола.  За тази цел, като се 
позовават на предложението за директива относно правата на жертвите, докладчиците 
насърчават създаването на специализирани служби, осигуряващи услуги (в допълнение 
към общите служби), които да помагат на жертвите на насилие, основано на пола, 
които се ползват от защита чрез достъп до важна информация, психологическа 
подкрепа и правна консултация или консултация относно съществуващата финансова 
подкрепа в съответствие със законодателството на държавата членка.    За да бъдат по-
добре посрещнати потребностите на жертвите на насилие, основано на пола, 
докладчиците предлагат служителите, за които има вероятност да разглеждат случаи, 
при които се счита, че физическата, психическата или сексуална неприкосновеност на 
дадено лице са изложени на риск, най-вече случаи на насилие срещу жени, да получат 
подходящо обучение.   Докладчиците признават работата на гражданското общество, 
най-вече на НПО, женските сдружения и други доброволчески организации, 
предоставящи специализирана подкрепа, и държавите членки се насърчават да 
подкрепят работата и да сътрудничат с такива организации, за да предоставят подкрепа 
на жертвите на насилие, и по-специално на жените жертви.  

Информация и превод

Докладчиците подчертават също необходимостта лицето, което се ползва от защита да 
получи информация и помощ в лесно разбираема форма и на достъпен език, 
приспособен към нуждите му. Когато лицата, които се ползват от защита не разбират 
или не говорят езика на процедурите, свързани с признаването и изпълнителната сила 
на мерките за осигуряване на защита, докладчиците призовават компетентните органи 
да предоставят превод и/или устен превод по лесно достъпен начин, като отчитат 
потребностите и положението на жертвата. 

Повишаване на информираността 

С цел по-доброто информиране на лицата, които се ползват от защита относно техните 
права, докладчиците считат, че за държавите членки е важно да включат информация 
относно свободното движение на мерки за осигуряване на защита и единното 
удостоверение в своите образователни кампании и кампании за повишаване на 
осведомеността относно защитата на жертвите.  С цел по-нататъшно засилване на това 
измерение докладчиците също така насърчават Комисията да включи релевантната 
информация относно мерките за осигуряване на защита, достъпна в държавите членки 
на своя широкодостъпен портал за електронно правосъдие. 
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Законодателен отпечатък

Докладчиците са благодарни за обясненията, предоставени от Комисията чрез ГД 
„Правосъдие“, както и за ползотворния обмен на мнения с докладчиците в сянка и на 
датското председателство на ЕС. Докладчиците биха искали също така да изразят 
своята благодарност за становищата, представени от организации, сдружения и 
неправителствени организации относно  правата, подкрепата и защитата на жертвите на 
престъпления.


