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PR_COD_1am

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 инициативата за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейската заповед за осигуряване на защита
(00002/2010 – C7-0006/2010 – 2010/0802(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата на група държави-членки (00002/2010),

– като взе предвид член 82, параграф 1, втора алинея, буква г), и член 289, параграф 4, 
от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Съветът е представил на 
Парламента инициативата (C7-0006/2010),

– като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15, от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид приноса на националните парламенти, представен под формата на 
мотивирани становища до председателя на Парламента, относно това, дали 
инициативата е в съответствие с принципа на субсидиарност,

– като взе предвид членове 44 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между половете, 
в съответствие с член 51 от Правилника за дейността (A7-0000/2010),

1. приема на първо четене позицията, изложена по-долу;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета, на 
Комисията и на правителствата и парламентите на държавите-членки.

Изменение 1

Проект на директива
Позоваване 1

Текст на инициативата Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 82, параграф 1, 
буква г) от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 82, параграф 1, 
букви а) и г) от него,

Or. en
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Изменение 2

Проект на директива
Съображение 3

Текст на инициативата Изменение

(3) Съгласно Стокхолмската програма, 
приета от Европейския съвет на 
заседанието му от 10-11 декември 
2009 г., взаимното признаване би могло 
да обхване всички видове решения със 
съдебен характер, които, в зависимост 
от правната система, могат да бъдат 
наказателни или административни. В 
програмата се посочва още, че на 
жертвите на престъпления могат да се 
предлагат специални мерки за защита, 
които следва да са ефективни в рамките 
на Съюза.

(3) Съгласно Стокхолмската програма, 
приета от Европейския съвет на 
заседанието му от 10-11 декември 
2009 г., взаимното признаване би могло 
да обхване всички видове решения със 
съдебен характер, които, в зависимост 
от правната система, могат да бъдат 
наказателни или административни. В 
програмата се посочва още, че на 
жертвите на престъпления могат да се 
предлагат специални мерки за защита, 
които следва да са ефективни в рамките 
на Съюза. Следва да се подчертаят 
следните точки от гореспоменатата 
Стокхолмска програма, съответно 
точка 2.3.4 относно жертвите на 
престъпления, точка 3.1.1, що се 
отнася до свидетелите, и точка 3.4.1 
относно опростяването на достъпа 
до правосъдие в Европейското съдебно 
пространство, по-специално при 
презгранични производства. 
В съобщението относно Плана за 
действие за изпълнение на 
Програмата от Стокхолм (COM 
(2010)171 окончателен) 1 се посочва, че 
разликите в гаранциите, 
предоставяни на жертвите на 
престъпления, следва да бъдат 
подложени на анализ и намалени, с 
оглед засилване на защитата с всички 
възможни средства, като в този 
контекст се предлага приемането на 
законодателно предложение за 
всеобхватен инструмент във връзка 
със защитата на жертвите и план за 
действие по отношение на 
практическите мерки, включително 
създаване на Европейска заповед за
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осигуряване на защита.
_____________
1 Съобщение на Комисията до 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите: 
Установяване на пространство на 
свобода, сигурност и правосъдие за 
гражданите на Европа – План за 
действие за изпълнение на 
Програмата от Стокхолм.

Or. en

Изменение 3

Проект на директива
Съображение 4

Текст на инициативата Изменение

(4) Резолюцията на Европейския 
парламент от 2 февруари 2006 г.
относно текущото положение във 
връзка с борбата с насилието срещу 
жените и всички бъдещи действия 
отправя препоръка държавите-
членки да възприемат политика на 
нулева толерантност по отношение 
на всички форми на насилие срещу 
жените и ги призова да предприемат 
необходимите мерки, за да осигурят 
по-добра защита и подкрепа на 
жертвите на насилие и на 
потенциално застрашените.

(4) Резолюцията на Европейския 
парламент от 26 ноември 2009 г.
относно премахването на насилието 
срещу жените1 призова държавите-
членки да подобрят своите 
национални закони и политики, за да 
водят борба с всички форми на 
насилие над жените, както и да 
предприемат действия с цел справяне 
с причините за насилието над 
жените, не на последно място чрез 
използване на превантивни мерки, 
като призовава Съюза да гарантира 
правото на всички жертви на насилие 
да получат помощ и подкрепа.
Резолюцията на Европейския 
парламент от 10 февруари 2010 г. 
относно равенство между жените и 
мъжете в Европейския съюз — 2009 г.2
одобрява предложенията на 
испанското председателство за 
въвеждане на европейската заповед за 
осигуряване на защита за жертвите и 
на обща за целия Европейски съюз
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гореща телефонна линия за 
пострадалите.

_________
1 P7_TA(2009)0098.

2 P7_TA (2010)0021.

Or. en

Изменение 4

Проект на директива
Съображение 4 a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(4a) Необходими са сравними данни и 
статистика относно насилието на 
равнището на Съюза, за да се 
установят причините за него и да се 
засили защитата на жертвите. За 
тази цел държавите-членки следва да 
събират данни, свързани с броя на 
изисканите, издадени и изпълнени  
европейски заповеди за осигуряване на 
защита, данни, свързани със случаи на 
нарушаване на приетите мерки за 
защита, както и информация 
относно видовете престъпления, 
например домашно насилие, 
принудителни бракове, осакатяване 
на женските полови органи, насилие 
във връзка с опазването на честта, 
преследване и тормоз, а също така и 
други форми на основаващо се на пола 
насилие. Освен това събираните 
данни следва да включват и данни 
относно жертвите на тероризма и 
на организираната престъпност, 
като всички данни следва да се 
диференцират според пола и да се 
препращат всяка година на 
Комисията и на Европейския 
парламент.



PR\817530BG.doc 9/59 PE441.299v02-00

BG

Or. en

Изменение 5

Проект на директива
Съображение 6 a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(6a) Настоящата директива се 
прилага за мерки за осигуряване на 
защита, които целят защитата на 
дадено лице от деяние или поведение 
на друго лице, които могат по някакъв 
начин да застрашат неговия живот, 
физическа или психологическа 
неприкосновеност и достойнство, 
лична свобода или сексуална 
неприкосновеност, например чрез 
предотвратяване на всякаква форма 
на тормоз, както и личната му 
свобода, например чрез 
предотвратяване на отвличания, 
преследване или други форми на 
непряка принуда и стремеж към 
избягване на нови престъпни деяния 
или намаляване на последиците от 
вече извършени престъпни деяния. 
Важно е да се подчертае, че 
настоящата директива се прилага за 
мерки за осигуряване на защита, 
целящи да защитят всички жертви, а 
не само жертвите на насилие, 
основаващо се на пола. Предвижда се 
настоящата директива да се прилага 
за мерки за осигуряване на защита, 
издадени в полза на жертви или 
евентуални жертви на престъпления.

Or. en



PE441.299v02-00 10/59 PR\817530BG.doc

BG

Изменение 6

Проект на директива
Съображение 6 б (ново)

Текст на инициативата Изменение

(6б) Държавите-членки следва да 
вземат предвид и защитата на 
жертви, които могат да бъдат 
застрашени от принудителен брак, 
убийство на честта, осакатяване на 
женските полови органи, педофилия, 
трафик на хора, организирана 
престъпност и терористични 
актове.

Or. en

Изменение 7

Проект на директива
Съображение 6 в (ново)

Текст на инициативата Изменение

(6в) За прилагането на настоящата 
директива мярка за осигуряване на 
защита може да се налага вследствие 
на съдебно решение, определено в 
член 2 от Рамково решение 
2008/947/ПВР на Съвета от 
27 ноември 2008 година за прилагане 
на принципа на взаимното признаване 
към съдебни решения и решения за 
пробация с оглед на надзора върху 
пробационните мерки и 
алтернативните санкции1, или 
вследствие на акт за налагане на 
мерки за процесуална принуда, 
определен в член 4 от Рамково 
решение 2009/829/ПВР на Съвета от 
23 октомври 2009 година за прилагане 
между държавите-членки на 
Европейския съюз на принципа за 
взаимно признаване към актове за 
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налагане на мерки за процесуална 
принуда като алтернатива на 
предварителното задържане2.
____________________________

1 OВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 102.
2 ОВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 20.

Or. en

Изменение 8

Проект на директива
Съображение 7

Текст на инициативата Изменение

(7) За да се предотврати възможността 
жертвата да стане обект на ново
престъпление в изпълняващата държава, 
на тази държава следва да се предостави 
правно основание за признаване на 
решение, което вече е прието в 
издаващата държава в полза на
жертвата, като се избегне и 
необходимостта жертвата да образува 
ново производство или отново да 
представя доказателства в 
изпълняващата държава като при 
случаите, когато издаващата държава не 
е приела решението.

(7) За да се предотврати възможността 
жертвата да стане обект на 
престъпление в изпълняващата държава, 
на тази държава следва да се предостави 
правно основание за признаване на 
решение, което вече е прието в 
издаващата държава в полза на 
жертвата, като се избегне и 
необходимостта жертвата да образува 
ново производство или отново да 
представя доказателства в 
изпълняващата държава като при 
случаите, когато издаващата държава не 
е приела решението. Признаването на 
европейска заповед за осигуряване на 
защита от изпълняващата държава 
предполага, наред с всичко останало, 
че компетентният орган на тази 
държава, при спазване на 
ограниченията, изложени в 
настоящата директива, приема 
автоматично наличието и 
валидността на мярката за 
осигуряване на защита, приета в 
издаващата държава, признава 
фактическото положение, описано в 
европейската заповед за осигуряване 
на защита, и е съгласен, че защита 
следва да бъде осигурена и следва да
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продължи да се осигурява.

Or. en

Изменение 9

Проект на директива
Съображение 8

Текст на инициативата Изменение

(8) Настоящата директива следва да се 
прилага и изпълнява така, че лицето, 
което се ползва от защита, да получи в 
изпълняващата държава защита, еднаква 
или равностойна на защитата, която 
щеше да получи, ако мярката за 
осигуряване на защита беше 
постановена в тази държава ab initio, 
като по този начин се избягва всякаква 
дискриминация.

(8) Настоящата директива следва да се 
прилага и изпълнява така, че лицето, 
което се ползва от защита, да получи в 
изпълняващата държава защита, еднаква 
или равностойна на защитата, която 
щеше да получи, ако мярката за 
осигуряване на защита беше 
постановена в тази държава ab initio, 
като по този начин се избягва всякаква 
дискриминация. Държавите-членки 
следва да вземат необходимите 
мерки, за да се гарантира, че на 
жертвата, или потенциалната 
жертва, не се налагат финансови 
разходи при подаването от нейна 
страна на искане за издаване на 
европейска заповед за осигуряване на 
защита.

Or. en

Изменение 10

Проект на директива
Съображение 8 а (ново)

Текст на инициативата Изменение

(8a) Имайки предвид различните 
съдебни системи в държавите-
членки, изглежда целесъобразно да се 
осигури висока степен на гъвкавост в 
механизма за сътрудничество между 
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държавите-членки по настоящата 
директива. След като получи 
европейска заповед за осигуряване на 
защита, на изпълняващата държава, 
попадаща под общото задължение да 
реагира, следва да ѝ бъде позволено да 
даде ход на тази заповед по най-
подходящия начин, в съответствие с 
нейната собствена правна система. 
Това може да означава, че мярката, 
приета в изпълняващата държава, е 
концептуално и юридически 
независима от първоначалната мярка 
за осигуряване на защита, предприета 
от издаващата държава, на която се 
основава европейската заповед за 
осигуряване на защита.

Or. en

Изменение 11

Проект на директива
Съображение 8 б (ново)

Текст на инициативата Изменение

(8б) Настоящата директива съдържа 
определен брой задължения или 
забрани, които, когато са наложени в 
издаващата държава и се съдържат в 
европейската заповед за осигуряване 
на защита, следва да бъдат признати 
и приложени в изпълняващата 
държава при спазване на 
ограниченията, изложени в 
настоящата директива. 
Компетентният орган в 
изпълняващата държава не е длъжен 
във всички случаи да приема същата 
мярка за осигуряване на защита като 
тази, приета в издаващата държава, 
а има право да приеме всяка мярка, 
която сметне за достатъчна и 
подходяща съгласно националното си 
законодателство за осигуряване на 
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продължаваща защита на 
защитеното лице в контекста на 
мярката за осигуряване на защита, 
приета в издаващата държава и 
описана в европейската заповед за 
осигуряване на защита.

Or. en

Изменение 12

Проект на директива
Съображение 8 в (ново)

Текст на инициативата Изменение

(8в) Задълженията или забраните, за 
които се прилага настоящата 
директива, включват, наред с всичко 
останало, мерки, ограничаващи 
свободата на придвижване на лицето, 
създаващо заплаха, ако те са 
наложени с цел опазване на 
защитеното лице, и мерки, насочени 
към ограничаване на личните 
контакти или на контактите от 
разстояние между защитеното лице 
и лицето, създаващо заплаха, 
например чрез налагане на известни 
условия по отношение на тези 
контакти или чрез налагане на 
ограничения във връзка с тяхното 
съдържание.

Or. en

Изменение 13

Проект на директива
Съображение 8 г (ново)

Текст на инициативата Изменение

(8г) Компетентният орган на 
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изпълняващата държава следва да 
информира лицето, създаващо 
заплаха, компетентния орган на 
издаващата държава и, по 
целесъобразност, компетентния 
орган или компетентните органи на 
другата изпълняваща държава или 
другите изпълняващи държави, както 
и защитеното лице, за всяка мярка, 
предприета на основание на 
европейската заповед за осигуряване 
на защита. При уведомяване на 
лицето, създаващо заплаха, следва 
надлежно да се отчита интересът на 
защитеното лице да не се разкриват 
неговият адрес или други данни за 
контакт. Тези данни следва да бъдат 
изключени от уведомлението, при 
условие че адресът или другите данни 
за контакт не са включени в 
задължението или забраната, 
наложени като изпълнителна мярка 
по отношение на лицето, създаващо 
заплаха.

Or. en

Изменение 14

Проект на директива
Съображение 8 д (ново)

Текст на инициативата Изменение

(8д) Когато компетентният орган в 
издаващата държава оттегли 
европейска заповед за осигуряване на 
защита, компетентният орган в 
изпълняващата държава следва да 
прекрати мерките, които е приел за 
изпълнение на европейската заповед 
за осигуряване на защита, като се 
приема, че компетентният орган в 
изпълняващата държава може —
самостоятелно, по своя собствена 
инициатива — да приеме всяка друга 
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мярка за осигуряване на защита 
съгласно националното си 
законодателство, за да защити 
въпросното лице.

Or. en

Изменение 15

Проект на директива
Съображение 8 е (ново)

Текст на инициативата Изменение

(8е) При изпълнението на 
настоящата директива държавите-
членки следва да обмислят 
въвеждането на процедури, 
предвиждащи изслушването на 
защитеното лице и на лицето, 
създаващо заплаха, преди да признаят 
и изпълнят европейска заповед за 
осигуряване на защита, както и на 
средства за правна защита срещу 
решения за признаване и изпълнение 
на европейска заповед за осигуряване 
на защита.

Or. en

Изменение 16

Проект на директива
Съображение 10 a (ново)

Текст на инициативата Изменение

(10a) В рамките на 
сътрудничеството между органите, 
участващи в осигуряване опазването 
на защитеното лице, 
компетентният орган на 
изпълняващата държава следва да 
уведомява без забавяне компетентния 
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орган на издаващата държава за всяко 
нарушаване на мерките, приети в 
изпълняващата държава във връзка с 
изпълнението на европейската 
заповед за осигуряване на защита. 
Това уведомяване следва да позволи на 
компетентния орган на издаващата 
държава да вземе бързо решение за 
подходяща реакция във връзка с 
мярката за осигуряване на защита, 
наложена в неговата държава на 
лицето, създаващо заплаха. Такава 
реакция може да включва, по 
целесъобразност, налагането на 
мярка за лишаване от свобода в 
замяна на първоначално приетата 
мярка за нелишаване от свобода, 
например като алтернатива на 
превантивното задържане или като 
следствие от условно отлагане на 
наказание. Приема се, че такова 
решение, тъй като не представлява 
налагане ex novo на наказателна 
санкция по отношение на ново 
престъпление, не влиза в 
противоречие с възможността 
изпълняващата държава да може, 
когато е приложимо, да налага 
наказателни или ненаказателни 
санкции в случай на нарушаване на 
мерките, приети в изпълнение на 
европейската заповед за осигуряване 
на защита.

Or. en

Изменение 17

Проект на директива
Съображение 10 б (ново)

Текст на инициативата Изменение

(10б) Държавите-членки следва да 
обръщат особено внимание на 
случаите, в които са засегнати деца, 
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и да предприемат необходимите 
мерки, за да се гарантира 
осигуряването на помощ, подкрепа и 
защита за тях, като се отчита 
висшият интерес на детето.

Or. en

Изменение 18

Проект на директива
Съображение 12 а (ново)

Текст на инициативата Изменение

(12a) Настоящата директива, когато 
се отнася до наказателноправни 
въпроси, не изменя, нито заменя 
правните инструменти за взаимно 
признаване в областта на 
гражданските дела, като Регламент 
(ЕО) № 44/2001 на Съвета относно 
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела1. Когато 
решение, отнасящо се до мярка за 
осигуряване на защита, попадне 
едновременно в обхвата на 
настоящата директива и на 
Регламент (ЕО) № 44/2001, по-
специално що се отнася до 
компенсация за щети, признаването и 
изпълнението на такова решение 
следва да се осъществяват в 
съответствие с разпоредбите на този 
регламент.
1 ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1-23. 

Or. en
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Изменение 19

Проект на директива
Съображение 12 б (ново)

Текст на инициативата Изменение

(12б) По същия начин, що се отнася 
до съдебни решения за защита на 
непълнолетни лица, приети по дела, 
свързани с родителската 
отговорност, попадащи в обхвата на 
Регламент (ЕО) № 2201/2003 на 
Съвета относно компетентността, 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения по брачни дела и 
делата, свързани с родителската 
отговорност1, признаването и 
изпълнението на такива решения 
следва да се осъществяват съгласно 
посочения регламент.
1 ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1

Or. en

Изменение 20

Проект на директива
Съображение 12 в (ново)

Текст на инициативата Изменение

(12в) За признаването и изпълнението 
на други решения, целящи защитата 
на непълнолетни лица, попадащи в 
обхвата на Хагската конвенция от 
1996 г. за юрисдикция, приложимо 
право, признаването, 
правоприлагането и 
сътрудничеството във връзка с 
родителската отговорност и 
мерките за закрила на децата се 
прилага тази конвенция.

Or. en
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Изменение 21

Проект на директива
Съображение 12 г (ново)

Текст на инициативата Изменение

(12г) Личните данни, обработвани в 
изпълнение на настоящата 
директива, следва да бъдат защитени 
в съответствие с Рамково 
решение 2008/977/ПВР на Съвета от 
27 ноември 2008 г. относно защитата 
на личните данни, обработвани в 
рамките на полицейското и 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, и в 
съответствие с принципите, 
предвидени в Конвенцията на Съвета 
на Европа от 28 януари 1981 г. за 
защита на лицата във връзка с 
автоматичната обработка на лични 
данни, която е ратифицирана от 
всички държави-членки.

Or. en

Изменение 22

Проект на директива
Съображение 12 д (ново)

Текст на инициативата Изменение

(12д) Настоящата директива следва 
да зачита основните права и да спазва 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и Европейската 
конвенция за защита на правата на 
човека и основните свободи. По-
специално, настоящата директива 
следва да осигури пълното зачитане 
на тези права и принципи и следва да 
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бъде съответно прилагана.

Or. en

Изменение 23

Проект на директива
Съображение 12 е (ново)

Текст на инициативата Изменение

(12е) При прилагането на 
настоящата директива държавите-
членки се насърчават да вземат 
предвид правата и принципите, 
залегнали в Конвенцията за 
премахването на всички форми на 
дискриминация срещу жените 
(CEDAW).

Or. en

Изменение 24

Проект на директива
Член -1 (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член -1

Цел
Настоящата директива установява 
правила, позволяващи на съдебен или 
еквивалентен орган в една държава-
членка, в която е издадена мярка за 
осигуряване на защита с оглед да се 
защити дадено лице от престъпно 
деяние, агресивно или заплашително 
поведение на друго лице, което може 
да застраши неговия живот, 
физическа или психологическа 
неприкосновеност и достойнство, 
лична свобода или сексуална 
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неприкосновеност, да издаде 
европейска заповед за осигуряване на 
защита, която дава възможност на 
компетентен орган в друга държава-
членка да продължи защитата на 
въпросното лице на територията на 
тази държава-членка, след като е 
било извършено деяние, по което има 
или би могло да има производство в 
съд, компетентен специално по 
наказателноправни въпроси.

Or. en

Изменение 25

Проект на директива
Член 1 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1)„Европейска заповед за осигуряване 
на защита“ означава съдебно решение,
което е свързано с постановена от 
държава-членка мярка за осигуряване на 
защита и което има за цел да улесни 
друга държава-членка, когато е 
целесъобразно, да наложи мярка за 
осигуряване на защита съобразно 
националното си законодателство с 
оглед на опазването на живота, 
физическата или психологическата 
неприкосновеност, свободата или 
сексуалната неприкосновеност на 
дадено лице.

1)„Европейска заповед за осигуряване 
на защита“ означава решение, взето от 
съдебен или еквивалентен орган на 
една държава-членка във връзка с мярка 
за осигуряване на защита, на основата 
на което съдебен или еквивалентен 
орган на друга държава-членка приема 
всяка подходяща мярка съобразно 
националното си законодателство с 
оглед да продължи опазването на 
живота, физическата или 
психологическата неприкосновеност и 
достойнството, свободата или 
сексуалната неприкосновеност на 
дадено лице.

Or. en
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Изменение 26

Проект на директива
Член 1 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2)„Мярка за осигуряване на защита“ 
означава решение, прието от 
компетентен орган на държава-
членка, което налага на лице, 
създаващо заплаха, едно или повече 
задължения или забрани, посочени в 
член 2, параграф 2, при условие че 
нарушаването на тези задължения 
или забрани съставлява престъпление 
съгласно правото на съответната 
държава-членка или може да бъде 
наказуемо с лишаване от свобода в 
тази държава-членка.

2)„Мярка за осигуряване на защита“ 
означава решение, прието в 
издаващата държава в съответствие 
с нейното национално 
законодателство и процедури, с което
едно или повече от задълженията или 
забраните, посочени в член 2, се 
налагат на лице или лица, създаващи 
заплаха, в полза на лице, което се 
ползва от защита, с оглед защитата 
на последното от престъпно деяние, 
което може да застраши неговия 
живот, физическа или психологическа 
неприкосновеност и достойнство, 
лична свобода или сексуална 
неприкосновеност.

Or. en

Изменение 27

Проект на директива
Член 1 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3) „Лице, което се ползва от защита“ 
означава лицето, чийто живот, 
физическа или психологическа 
неприкосновеност, свобода или 
сексуална неприкосновеност са предмет 
на защита, произтичаща от мярка за 
осигуряване на защита, приета от 
издаващата държава;

3) „Лице, което се ползва от защита“ 
означава физическо лице – мъж, жена 
или дете, чийто живот, физическа или 
психологическа неприкосновеност и 
достойнство, свобода или сексуална 
неприкосновеност са предмет на 
защита, произтичаща от мярка за 
осигуряване на защита, приета от 
издаващата държава.

Or. en
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Изменение 28

Проект на директива
Член 1 – параграф 4

Текст на инициативата Изменение

4) „Лице, създаващо заплаха“ означава 
лицето, на което са наложени едно или 
повече задължения или забрани, 
посочени в член 2, параграф 2.

4) „Лице, създаващо заплаха“ означава 
физическо лице или лица, на 
което(които) са наложени едно или 
повече задължения или забрани, 
посочени в член 2, параграф 2.

Or. en

Изменение 29

Проект на директива
Член 1 – параграф 6

Текст на инициативата Изменение

6)„Изпълняваща държава“ означава 
държавата-членка, на която е изпратена 
европейска заповед за осигуряване на 
защита с оглед на нейното признаване.

(6)„Изпълняваща държава“ означава 
държавата-членка или държавите-
членки, на която(които) е изпратена 
европейска заповед за осигуряване на 
защита с оглед на нейното признаване.

Or. en

Изменение 30

Проект на директива
Член 1 – параграф 7 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

7a. „Съдебен орган” означава съдия, 
разследващ магистрат или прокурор 
или друг съдебен орган.

Or. en
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Изменение 31

Проект на директива
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст на инициативата Изменение

а) задължение да не посещава 
определени населени места, места или 
определени райони, в които защитеното 
лице пребивава или които посещава;

а) забрана да посещава райони, места
или определени зони, в които лицето, 
което се ползва от защита, работи, 
пребивава или които посещава;

Or. en

Изменение 32

Проект на директива
Член 2 – параграф 1 – буква г

Текст на инициативата Изменение

г) задължение да избягва контакти с 
лицето, което се ползва от защита; или

г) забрана или регламентиране на
контактите под каквато и да е форма с 
лицето, което се ползва от защита, 
включително по телефона,
посредством електронна или 
обикновена поща, факс или всяко друго 
средство

Or. en

Изменение 33

Проект на директива
Член 2 - параграф 1 – буква д

Текст на инициативата Изменение

д) забрана да се приближава до 
защитеното лице на по-малко от 
определено разстояние.

д) забрана или регламентиране да се 
приближава до защитеното лице на по-
малко от определено разстояние; или

Or. en



PE441.299v02-00 26/59 PR\817530BG.doc

BG

Изменение 34

Проект на директива
Член 2 – точка 1 – буква д а (нова)

Текст на инициативата Изменение

да) други задължения или забрани, 
наложени с цел гарантиране на 
защитата на жертвите.

Or. en

Изменение 35

Проект на директива
Член 4 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Всяка държава-членка уведомява 
генералния секретариат на Съвета 
относно това кой съдебен орган или 
органи са компетентни съгласно 
нейното национално право да издават 
европейска заповед за осигуряване на 
защита и да признават такава заповед 
съгласно настоящата директива в 
случаите, когато тази държава-членка е 
издаващата или изпълняващата 
държава.

1. Всяка държава-членка уведомява 
генералния секретариат на Съвета и 
Комисията относно това, кой съдебен 
орган или органи са компетентни 
съгласно нейното национално право да 
издават европейска заповед за 
осигуряване на защита и да признават 
такава заповед съгласно настоящата 
директива в случаите, когато тази 
държава-членка е издаващата или 
изпълняващата държава.

Or. en

Изменение 36

Проект на директива
Член 4 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки могат да 

заличава се



PR\817530BG.doc 27/59 PE441.299v02-00

BG

определят извънсъдебни органи за 
компетентни да вземат решения по 
силата на настоящата директива, 
при условие че тези органи са 
компетентни да вземат решения от 
подобно естество по силата на 
съответното национално право и 
процедури.

Or. en

Изменение 37

Проект на директива
Член 4 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Генералният секретариат на 
Съвета предоставя на всички държави-
членки и на Комисията получената 
информация.

3. Комисията предоставя получената 
информация на всички държави-членки.

Or. en

Изменение 38

Проект на директива
Член 4 а (нов) – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

Член 4a

Сезиране на централен орган

1. Всяка държава-членка може да 
определи централен орган или когато 
правната й система го предвижда, 
повече от един централен орган, 
който да подпомага компетентните 
органи.
2. Държавата-членка може, когато е 
необходимо с оглед вътрешната 
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структура на съдебната ѝ система, 
да възлага на централния(те) си 
орган(и) административните 
аспекти на предаването и 
получаването на европейски заповеди 
за осигуряване на защита, както и 
цялата свързана с това официална 
кореспонденция. Следователно всички 
съобщения, консултации, обмен на 
информация, запитвания и 
уведомления между компетентните 
органи могат да се разглеждат, 
когато е целесъобразно, със 
съдействието на централния(те) 
орган(и) на съответната държава-
членка.
3. Държавите-членки, които желаят 
да използват посочените в 
настоящия член възможности, 
предоставят на Комисията 
информацията, свързана с 
определения(те) централен(ни) 
орган(и). Посочването обвързва 
органите на издаващата държава.

Or. en

Изменение 39

Проект на директива
Член 5 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Въз основа на мярката за осигуряване 
на защита, приета в издаващата 
държава, съдебен орган на тази 
държава или друг компетентен орган, 
посочен в член 4, параграф 2, издава 
европейска заповед за осигуряване на 
защита единствено по искане на лицето, 
което се ползва от защита, и след като 
провери дали мярката за осигуряване на 
защита изпълнява всички изисквания, 
посочени в член 3, параграф 1.

1. Въз основа на мярката за осигуряване 
на защита, приета в издаващата 
държава, може да бъде издадена 
европейска заповед за осигуряване на 
защита, когато лицето, което се 
ползва от защита, реши да пребивава 
или вече пребивава в друга държава-
членка или държави-членки или 
когато това лице реши да осъществи 
престой или вече осъществява 
престой на територията на друга 
държава-членка. Съдебен или 
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равностоен орган на издаващата 
държава може да издава европейска 
заповед за осигуряване на защита 
единствено по искане на лицето, което 
се ползва от защита, или на негов 
законен представител, настойник 
или попечител и след като се увери, че
мярката за осигуряване на защита 
отговаря на всички изисквания, 
изложени в член 2, параграф 2.

Or. en

Изменение 40

Проект на директива
Член 5 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Лицето, което се ползва от защита, 
или негов законен представител може 
да подаде искане за издаване на 
европейска заповед за осигуряване на 
защита до компетентния орган на 
издаващата държава или до 
компетентния орган на изпълняващата 
държава.

2. Лицето, което се ползва от защита, 
или негов законен представител, 
настойник или попечител може да 
подаде искане за издаване на европейска 
заповед за осигуряване на защита до 
компетентния орган на издаващата 
държава или до компетентния орган на 
изпълняващата държава. Когато има 
една или повече изпълняващи 
държави, компетентния орган на 
държавата, в която е подадено 
искането, уведомява компетентните 
органи на другата изпълняваща 
държава или държави относно 
искането.

Ако това искане се подаде в 
изпълняващата държава, нейният 
компетентен орган го препраща 
своевременно на компетентния орган 
на издаващата държава, с цел, когато
е целесъобразно, да издаде европейска 
заповед за осигуряване на защита.

Or. en
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Изменение 41

Проект на директива
Член 5 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Органът, който приема мярка за 
осигуряване на защита, включваща едно 
или повече от задълженията, посочени в 
член 2, параграф 2, уведомява лицето, 
което се ползва от защита, относно 
възможността да поиска издаването на 
европейска заповед за осигуряване на 
защита, когато възнамерява да отиде в 
друга държава-членка. Органът 
препоръчва на защитеното лице да 
подаде искането преди да напусне 
територията на издаващата държава.

3. Органът, който приема мярка за 
осигуряване на защита, включваща едно 
или повече от задълженията, посочени в 
член 2, параграф 2, уведомява лицето, 
което се ползва от защита, неговия 
законен представител, настойник 
или попечител по подходящ начин в 
съответствие с процедурите, 
приложими съгласно националното 
право относно възможността да поиска 
издаването на европейска заповед за 
осигуряване на защита, когато реши да 
осъществи престой или вече 
осъществява престой на 
територията на друга държава-
членка. Органът препоръчва на 
защитеното лице да подаде искането, 
преди да напусне територията на 
издаващата държава, като уведомява 
лицето, което се ползва от защита, 
относно възможността да поиска 
издаването на европейска заповед за 
осигуряване на защита в 
изпълняващата държава.

Or. en

Изменение 42

Проект на директива
Член 6 – буква а

Текст на инициативата Изменение

а) самоличност и гражданство на 
лицето, което се ползва от защита, а 
също и самоличност и гражданство на 
неговия законен представител, ако 
лицето, което се ползва от защита, е 

а) самоличност и гражданство на 
защитеното лице, а също и самоличност 
и гражданство на неговия законен 
представител, настойник или 
попечител, ако защитеното лице е 
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непълнолетно или е с ограничена 
дееспособност;

непълнолетно или е с ограничена 
дееспособност;

Or. en

Изменение 43

Проект на директива
Член 6 – буква а а (нова)

Текст на инициативата Изменение

аа) датата, от която лицето, което 
се ползва от защита, възнамерява да 
пребивава или да осъществи престой 
в изпълняващата държава, и периода 
или периодите на престой, ако са 
известни;

Or. en

Изменение 44

Проект на директива
Член 6 – буква б

Текст на инициативата Изменение

б) използването на технологични 
инструменти, ако има такива, 
предоставени на лицето, което се ползва 
от защита, за да осъществи незабавното 
изпълнение на мярката за осигуряване 
на защита, когато е целесъобразно;

б) използването на технически уреди,
ако има такива, предоставени на лицето, 
което се ползва от защита, за да 
осъществи незабавното изпълнение на 
мярката за осигуряване на защита, 
когато е целесъобразно;

Or. en
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Изменение 45

Проект на директива
Член 6 – буква в a (нова)

Текст на инициативата Изменение

ва) наименование, адрес, телефон, 
факс и адрес на електронната поща 
на компетентния орган или органи на 
изпълняващата държава или 
държави;

Or. en

Изменение 46

Проект на директива
Член 6 – буква е

Текст на инициативата Изменение

е) задължения или забрани, наложени в 
мярката за осигуряване на защита на 
лицето, създаващо заплаха, тяхната 
продължителност и изрично 
упоменаване, че нарушаването им 
съставлява престъпление съгласно 
правото на издаващата държава или 
може да бъде наказуемо с лишаване 
от свобода в тази държава;

е) задълженията или забраните,
наложени в мярката за осигуряване на 
защита, на която се основава 
европейската заповед за осигуряване на 
защита, наложени на лицето, 
създаващо заплаха, тяхната 
продължителност и посочване на 
наказанието или санкцията, ако има 
такива, които могат да бъдат 
наложени в случай на нарушаване на 
съответното задължение или 
забрана;

Or. en

Изменение 47

Проект на директива
Член 6 – буква ж

Текст на инициативата Изменение

ж) самоличност и гражданство на ж) самоличност и гражданство на 
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лицето, създаващо заплаха, както и 
неговите данни за контакт;

лицето или лицата, създаващи заплаха, 
както и неговите данни за контакт;

Or. en

Изменение 48

Проект на директива
Член 6 – буква i а (нова)

Текст на инициативата Изменение

иа) Ако е подходящо, имената и 
данните за контакт на адвокатите, 
занимаващи се с досието, и когато е 
подходящо, съществуването на право 
на безплатна правна помощ в 
издаващата държава, с цел да се 
гарантира непрекъснатост на 
безплатната правна помощ и 
незабавно действие в случай на 
нарушаване на европейската заповед 
за осигуряване на защита.

Or. en

Изменение 49

Проект на директива
Член 7 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

Процедура по предаване Процедура по предаване
1. Когато компетентният орган на 
издаващата държава предава европейска 
заповед за осигуряване на защита на 
компетентния орган на изпълняващата 
държава, това става по начин, 
позволяващ писмено документиране, за 
да се даде възможност на компетентния 
орган на изпълняващата държава да 
установи автентичността й.

1. Когато компетентният орган на 
издаващата държава предава европейска 
заповед за осигуряване на защита на 
компетентния орган на изпълняващата 
държава или държави, това става по 
начин, позволяващ писмено 
документиране, за да се даде 
възможност на компетентния орган на 
изпълняващата държава да установи 
автентичността й. Всички официални 
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съобщения се обменят пряко между 
посочените компетентни органи.

Or. en

Изменение 50

Проект на директива
Член 7 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Ако компетентният орган на 
изпълняващата или на издаващата 
държава не е известен на компетентния 
орган на другата държава, последният 
извършва всички необходими 
запитвания, за да получи необходимата 
информация, включително чрез точките 
за контакт на Европейската съдебна 
мрежа, създадена със Съвместно 
действие 98/428/ПВР на Съвета от 
29 юни 1998 г. за създаване на 
Европейската съдебна мрежа, чрез 
националния член на Евроюст или чрез 
националната система за координация 
на Евроюст на собствената му държава.

2. Ако компетентният орган на 
издаващата държава или на 
изпълняващата държава или държави
не е известен на компетентния орган на 
другата държава, последният извършва 
всички необходими запитвания, за да 
получи необходимата информация, 
включително чрез точките за контакт на 
Европейската съдебна мрежа, създадена 
със Съвместно действие 98/428/ПВР на 
Съвета от 29 юни 1998 г. за създаване на 
Европейската съдебна мрежа, чрез 
националния член на Евроюст или чрез 
националната система за координация 
на Евроюст на собствената му държава.

Or. en

Изменение 51

Проект на директива
Член 7 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Когато орган на изпълняващата 
държава получи европейска заповед за 
осигуряване на защита, без да бъде 
компетентен да я признае, този орган 
изпраща ex officio европейската заповед 
за осигуряване на защита на 
компетентния орган.

3. Когато орган на изпълняващата 
държава, получил европейска заповед за 
осигуряване на защита, не е 
компетентен да я признае, този орган 
изпраща ex officio европейската заповед 
за осигуряване на защита на 
компетентния орган и незабавно 
уведомява за това компетентния 
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орган на издаващата държава по 
писмено документиран начин.

Or. en

Изменение 52

Проект на директива
Член 8 – параграф 1 – буква а

Текст на инициативата Изменение

а) при получаване на европейска 
заповед за осигуряване на защита, 
предадена в съответствие с член 7, 
признава тази заповед и, когато е 
целесъобразно, взема всички мерки,
предвидени за подобни случаи в 
рамките на националното право, за да 
гарантира защитата на лицето, което се 
ползва от защита, освен ако не реши да 
се позове на някое от основанията за 
непризнаване, посочени в член 9;

а) при получаване на европейска 
заповед за осигуряване на защита, 
предадена в съответствие с член 7, 
признава тази заповед незабавно и 
взема всички съответни мерки, 
гарантиращи същото равнище на 
защита, предвидени в националното 
право, за да гарантира защитата на 
лицето, което се ползва от защита, освен 
ако не реши да се позове на някое от 
основанията за непризнаване, посочени 
в член 9;

Or. en

Изменение 53

Проект на директива
Член 8 – параграф 1 – буква б

Текст на инициативата Изменение

б) когато е целесъобразно, уведомява 
лицето, създаващо заплаха, относно 
взетите в изпълняващата държава 
мерки;

б) когато е целесъобразно, уведомява 
лицето, създаващо заплаха, относно 
взетите в изпълняващата държава мерки
и относно правните последствия от 
всяко нарушаване на описаната мярка 
за осигуряване на защита;

Or. en
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Изменение 54

Проект на директива
Член 8 – параграф 1 – буква г

Текст на инициативата Изменение

г) незабавно нотифицира компетентния 
орган в издаващата държава и, ако 
издаващата държава е различена от 
държавата на надзор, компетентния 
орган в държавата на надзор относно 
всяко нарушаване на мярка за 
осигуряване на защита, на чието 
основание е издадена европейската 
заповед за осигуряване на защита и 
която е посочена в нея. Уведомяването 
се извършва със стандартния формуляр, 
поместен в приложение II.

г) незабавно нотифицира компетентния 
орган в издаващата държава и ако 
издаващата държава е различена от 
държавата на надзор или ако има 
няколко изпълняващи държави,
компетентния орган в другата 
изпълняваща държава или държави
относно всяко нарушаване на мярка за 
осигуряване на защита, на чието 
основание е издадена европейската 
заповед за осигуряване на защита и 
която е посочена в нея. Уведомяването 
се извършва със стандартния формуляр, 
поместен в приложение II.

Or. en

Изменение 55

Проект на директива
Член 8 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Компетентният орган на 
изпълняващата държава уведомява 
компетентния орган на издаващата 
държава и лицето, което се ползва от 
защита, относно мерките, приети в 
съответствие с настоящия член.

2. Компетентният орган на 
изпълняващата държава уведомява 
незабавно лицето, създаващо заплаха,
компетентния орган на издаващата 
държава и лицето, което се ползва от 
защита, относно мерките, приети в 
съответствие с настоящия член, като 
при това не разкрива адреса или други 
данни за контакт, свързани с лицето, 
което се ползва от защита.

Or. en
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Изменение 56

Проект на директива
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

2a. Ако компетентният орган в 
изпълняващата държава сметне, че 
информацията, предадена с 
европейската заповед за осигуряване 
на защита съгласно член 6 е непълна, 
той незабавно информира за това 
издаващия орган по писмено 
документиран начин, като посочва 
срок, в който издаващият орган да 
осигури липсващата информация.

Or. en

Изменение 57

Проект на директива
Член 8 а (нов) – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

Член 8a

Превенция, информационни кампании 
и обучение

1. Държавите-членки вземат 
подходящи мерки за предотвратяване 
на насилието срещу лица.
2. Държавите-членки предприемат 
подходящи действия, като 
информационни кампании и кампании 
за повишаване на осведомеността, 
изследователски и образователни 
програми, когато е уместно – в 
сътрудничество с организации на 
гражданското общество, с цел да се 
повиши осведомеността относно 
възможността за издаване на 
европейска заповед за осигуряване на 
защита и за намаляване на риска, 
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хората да станат жертви на 
насилие.
3. 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, имащо за цел развиване на 
уменията им да предлагат подходяща 
помощ.

Or. en

Изменение 58

Проект на директива
Член 9 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. При всеки отказ да се признае 
европейска заповед за осигуряване на 
защита следва да се посочат 
съответните основания.

Не се отнася за българския текст.

Or. en

Изменение 59

Проект на директива
Член 9 – параграф 1 – буква в

Текст на инициативата Изменение

в) защитата произтича от 
изпълнението на наказание или 
мярка, обхванати от амнистия 
съгласно правото на изпълняващата 
държава, и е свързана с деяние, което 
попада в нейната компетентност 
съгласно това право;

заличава се

Or. en
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Изменение 60

Проект на директива
Член 9 – параграф 1 – буква г

Текст на инициативата Изменение

г) съгласно правото на 
изпълняващата държава лицето, 
създаващо заплаха, се ползва с 
имунитет, което прави невъзможно 
приемането на мерките за 
осигуряване на защита;

заличава се

Or. en

Изменение 61

Проект на директива
Член 9 a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 9a
Приложимо законодателство и 
компетентност в изпълняващата 
държава
1. Изпълняващата държава, след 
консултация с издаващата държава, е 
компетентна да приема и прилага 
мерки в тази държава след 
признаването на европейска заповед за 
осигуряване на защита. 
Законодателството на 
изпълняващата държава е 
приложимо по отношение на 
приемането и изпълнението на 
решението, предвидено в член 8, 
параграф 1, включително за 
правилата относно средствата за 
правна защита срещу решения, взети
в изпълняващата държава във връзка 
с европейска заповед за осигуряване на 
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защита.
2. В случай на нарушаване на една или 
повече от мерките, предприети от 
изпълняващата държава след 
признаването на европейска заповед за 
осигуряване на защита, 
компетентният орган на 
изпълняващата държава е 
компетентен, съгласно параграф 1:
а) да налага наказателни санкции и да 
приема всяка друга мярка вследствие 
на нарушаване на такава мярка, ако 
това е престъпление съгласно 
законодателството на 
изпълняващата държава;
б) да взема всякакви ненаказателни 
решения във връзка с нарушението;
в) да приема всякакви спешни и 
временни мерки, за да прекрати 
нарушението, когато е подходящо, до 
издаването на последващо решение 
от издаващата държава.
3. В случай че компетентният орган 
на изпълняващата държава откаже 
да признае европейска заповед за 
осигуряване на защита на едно от 
основанията, посочени в член 9, 
параграф 2, букви а) и б), той 
информира лицето, което се ползва 
от защита, относно възможността 
да поиска приемане на мярка за 
осигуряване на защита в 
съответствие с националното право 
на тази държава.

Or. en
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Изменение 62

Проект на директива
Член 9 б (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 9б
Уведомяване в случай на нарушаване
Компетентният орган на 
изпълняващата държава уведомява 
компетентния орган на издаващата 
държава или на държавата на надзор 
за всяко нарушение на мярката или 
мерките, предприети на основание на 
европейска заповед за осигуряване на 
защита. Уведомяването се извършва 
със стандартния формуляр, поместен 
в приложение II.

Or. en

Изменение 63

Проект на директива
Член 10 – заглавие

Текст на инициативата Изменение

Последващи решения в издаващата 
държава

Компетентни органи в издаващата 
държава

Or. en

Изменение 64

Проект на директива
Член 10 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Компетентният орган на издаващата 
държава е компетентен да взема
всички последващи решения, свързани 
с мярка за осигуряване на защита, на 

1. Компетентният орган на издаващата 
държава има изключителна 
компетентност да взема решения, 
свързани с:
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чието основание се издава европейска 
заповед за осигуряване на защита. 
Такива последващи решения се 
отнасят по-специално до:

Or. en

Изменение 65

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква а

Текст на инициативата Изменение

а) подновяване, преразглеждане и 
отмяна на мярката за осигуряване на 
защита;

а) подновяването, преразглеждането,
изменението, отмяната и
оттеглянето на мярката за осигуряване 
на защита и вследствие на това на 
европейската заповед за осигуряване 
на защита;

Or. en

Изменение 66

Проект на директива
Член 10 –параграф 1 – буква a а (нова)

Текст на инициативата Изменение

аа) налагането на мярка за лишаване 
от свобода като следствие от 
отмяната на мярката за осигуряване 
на защита, при условие че мярката за 
осигуряване на защита е била 
приложена на основание на съдебно 
решение, посочено в член 2 от 
Рамково решение 2008/947/ПВР на 
Съвета, или на акт за налагане на 
мерки за процесуална принуда, 
определен в член 4 от Рамково 
решение 2009/829/ПВР на Съвета;

Or. en
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Изменение 67

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква б

Текст на инициативата Изменение

б) изменение на мярката за 
осигуряване на защита;

заличава се

Or. en

Изменение 68

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст на инициативата Изменение

в) издаване на заповед за арест или на 
друго подлежащо на изпълнение 
съдебно решение със същото 
действие;

заличава се

Or. en

Изменение 69

Проект на директива
Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст на инициативата Изменение

г) образуване на ново наказателно 
производство срещу лицето, 
създаващо заплаха.

заличава се

Or. en
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Изменение 70

Проект на директива
Член 10 – параграф 3

Текст на инициативата Изменение

3. Когато съдебно решение, посочено в 
член 2 от Рамково 
решение 2008/947/ПВР на Съвета, или 
акт за налагане на мерки за процесуална 
принуда, посочен в член 4 от Рамково 
решение 2009/829/ПВР на Съвета, е вече 
прехвърлено на друга държава-членка, 
последващи решения се вземат в 
съответствие с релевантните разпоредби 
от тези рамкови решения.

3. Когато съдебно решение, посочено в 
член 2 от Рамково 
решение 2008/947/ПВР на Съвета, или 
акт за налагане на мерки за процесуална 
принуда, посочен в член 4 от Рамково 
решение 2009/829/ПВР на Съвета, са 
вече прехвърлени или се прехвърлят 
след издаването на европейска заповед 
за осигуряване на защита на друга 
държава-членка, последващи решения 
се вземат съгласно съответните 
разпоредби на посочените по-горе 
рамкови решения.

Or. en

Изменение 71

Проект на директива
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

3a. Компетентният орган на 
издаващата държава информира 
незабавно компетентния орган на 
изпълняващата държава за всяко 
решение, взето съгласно параграф 1.

Or. en
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Изменение 72

Проект на директива
Член 10 – параграф 3 б (нов)

Текст на инициативата Изменение

3б. Ако компетентният орган в 
издаващата държава отмени или 
оттегли европейска заповед за 
осигуряване на защита съгласно 
параграф 1, буква а), компетентният 
орган на изпълняващата държава 
прекратява мерките, приети в 
съответствие с член 8, параграф 1, 
веднага след като бъде надлежно 
уведомен от компетентния орган на 
издаващата държава.

Or. en

Изменение 73

Проект на директива
Член 10 – параграф 3 в (нов)

Текст на инициативата Изменение

3в. Ако компетентният орган в 
издаващата държава измени 
европейска заповед за осигуряване на 
защита съгласно параграф 1, буква а), 
компетентният орган в
изпълняващата държава, когато е 
целесъобразно:

Or. en
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Изменение 74

Проект на директива
Член 10 – параграф 3 в (нов) – буква а (нова)

Текст на инициативата Изменение

а) променя мерките, приети на 
основание на европейската заповед за 
осигуряване на защита в 
съответствие с член 8;

Or. en

Изменение 75

Проект на директива
Член 10 – параграф 3 в (нов) – буква б (нова)

Текст на инициативата Изменение

б) отказва да изпълни измененото 
задължение или забрана, когато то не 
попада в кръга от задължения или 
забрани, посочени в член 4 или ако 
информацията, предадена с 
европейската заповед за осигуряване 
на защита съгласно член 6, е непълна 
и не е била допълнена в рамките на 
срока, определен от компетентния 
орган на изпълняващата държава 
съгласно член 8, параграф 2а.

Or. en

Изменение 76

Проект на директива
Член 11

Текст на инициативата Изменение

Основания за отмяна на признаването
на европейска заповед за осигуряване на 

Основания за прекратяване на мерки, 
приети на основание на европейска 
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защита заповед за осигуряване на защита
Компетентният орган на изпълняващата 
държава може да отмени 
признаването на европейска заповед за 
осигуряване на защита, когато са 
налице доказателства, че лицето, 
което се ползва от защита, 
окончателно е напуснало 
територията на изпълняващата 
държава.

1. Компетентният орган на 
изпълняващата държава може да 
прекрати мерките, приети в 
изпълнение на европейска заповед за 
осигуряване на защита:

а) когато има несъмнени и ясни 
доказателства, че лицето, което се 
ползва от защита, не пребивава или 
не осъществява престой на 
територията на изпълняващата 
държава или окончателно е напуснало 
нейната територия;
б) когато съгласно националното 
право максималният срок на действие 
на мерките, приети в изпълнение на 
европейската заповед за осигуряване 
на защита, е изтекъл;
в) в случая, посочен в член 10, 
параграф 6, буква б);
г) когато съдебно решение, посочено в 
член 2 от Рамково 
решение 20008/947/ПВР на Съвета, 
или акт за налагане на мерки за 
процесуална принуда, посочен в член 4 
от Рамково решение 2009/828/ПВР на 
Съвета, са вече прехвърлени на 
изпълняващата държава след 
признаването на европейската 
заповед за осигуряване на защита.
2. Компетентният орган на 
изпълняващата държава веднага 
информира компетентния орган на 
издаващата държава и лицето, което 
се ползва от защита, за такова 
решение.
3. Преди прекратяването на мерките 
в съответствие с параграф 1, буква б) 
компетентният орган на 
изпълняващата държава може да 
поиска от компетентния орган на 
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издаващата държава да предостави 
информация, дали защитата, 
предвидена в европейската заповед за 
осигуряване на защита, е все още 
необходима при съществуващите 
обстоятелства, свързани с 
конкретния случай. Компетентният 
орган на издаващата държава 
отговаря незабавно на такова искане.

Or. en

Изменение 77

Проект на директива
Член 12 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

1. Европейската заповед за осигуряване 
на защита се признава незабавно.

1. Европейската заповед за осигуряване 
на защита се изпълнява в рамките на 
20 дни.

Or. en

Изменение 78

Проект на директива
Член 12 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. След признаването на европейска 
заповед за осигуряване на защита 
компетентният орган на 
изпълняващата държава незабавно 
взема решение относно приемането 
на мерки по силата на националното 
си право в съответствие с член 8.

2. В зависимост от естеството на 
необходимата защита, трябва да се 
гарантира, че издаването на 
европейска заповед за осигуряване на 
защита се извършва по бързи 
процедури на национално равнище.

Or. en



PR\817530BG.doc 49/59 PE441.299v02-00

BG

Изменение 79

Проект на директива
Член 13

Текст на инициативата Изменение

Член 13 заличава се
Приложимо право

Решенията, взети от компетентния 
орган на изпълняващата държава по 
силата на настоящата директива, се 
уреждат от неговото национално 
право.

Or. en

Изменение 80

Проект на директива
Член 14  

Текст на инициативата Изменение

Член 14 заличава се
Задължения на участващите органи

1. Когато в приложение на член 10, 
параграф 1, буква б) компетентният 
орган на издаващата държава е 
изменил мярката за осигуряване на 
защита, на чието основание е 
издадена европейската заповед за 
осигуряване на защита, той незабавно 
уведомява компетентния орган на 
изпълняващата държава относно 
това изменение.
Когато е целесъобразно, 
компетентният орган на 
изпълняващата държава предприема 
необходимите мерки, за да приведе в 
действие изменената мярка за 
осигуряване на защита, ако 
националното право предвижда 
такива мерки в подобни случаи, като 
уведомява компетентния орган на 
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издаващата държава, лицето, което 
се ползва от защита, и, ако е 
уместно, лицето, създаващо заплаха, 
когато последното се намира на 
територията на изпълняващата 
държава.
2. Компетентният орган на 
издаващата държава незабавно 
уведомява компетентния орган на 
изпълняващата държава и лицето, 
което се ползва от защита, относно 
изтичането на срока или отмяната 
на мярка за осигуряване на защита, на 
чието основание е издадена 
европейска заповед за осигуряване на 
защита в издаващата държава, и 
впоследствие относно отмяната на 
заповедта.

Or. en

Изменение 81

Проект на директива
Член 16 – параграф 1

Текст на инициативата Изменение

Европейската заповед за осигуряване на 
защита се превежда на официалния език 
или на един от официалните езици на 
изпълняващата държава.

1. Европейската заповед за осигуряване 
на защита се превежда от 
компетентния орган на издаващата 
държава на официалния език или на 
един от официалните езици на 
изпълняващата държава или държави.

Or. en
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Изменение 82

Проект на директива
Член 16 - параграф 1 а (нов)

Текст на инициативата Изменение

1a. Посоченият в член 9б формуляр се 
превежда от компетентния орган на 
изпълняващата държава на 
официалния език или, по 
целесъобразност, на един от 
официалните езици на издаващата 
държава.

Or. en

Изменение 83

Проект на директива
Член 16 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

Всяка държава-членка може, при 
приемането на настоящата директива 
или на по-късен етап, да заяви в 
декларация, депозирана в генералния 
секретариат на Съвета, че ще приема 
превод на един или повече други 
официални езици на институциите на 
Съюза.

2. При приемането на настоящата 
директива или на по-късен етап всяка 
държава-членка може да заяви в 
декларация, депозирана в Комисията, 
че ще приема превод на един или на 
повече други официални езици на 
институциите на Съюза.

Or. en

Изменение 84

Проект на директива
Член 18 a (нов) 

Текст на инициативата Изменение

Член 18a
Връзка с други правни инструменти
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1. Настоящата директива не засяга 
прилагането на Регламент (ЕО) 
№ 44/2001 на Съвета относно
компетентността, признаването и 
изпълнението на съдебни решения по 
граждански и търговски дела, нито на 
Регламент (ЕО) № 2201/2003 на 
Съвета относно компетентността, 
признаването и изпълнението на 
съдебни решения по брачни дела и 
делата, свързани с родителската 
отговорност, с който се отменя 
Регламент (ЕО) № 1347/2000, нито на 
Хагската конвенция от 1996 г. 
относно компетентността, 
приложимото право, признаването, 
изпълнението и сътрудничеството 
във връзка с родителската 
отговорност и мерките за закрила на 
децата, нито на Хагската конвенция 
от 1980 г. за гражданските аспекти 
на международното отвличане на 
деца.
2. Настоящата директива не засяга 
прилагането на Рамково 
решение 2008/947/ПВР на Съвета и на 
Рамково решение 2009/829/ПВР на 
Съвета.

Or. en

Изменение 85

Проект на директива
Член 19 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

1. Държавите-членки приемат 
необходимите мерки за постигане на 
съответствие с разпоредбите на 
настоящата директива до …*

1. Държавите-членки въвеждат в сила 
законовите, подзаконовите и 
административните разпоредби, 
необходими за спазване на настоящата 
директива преди ... *. Те незабавно 
информират Комисията за това. 
Когато държавите-членки приемат 
тези мерки, в тях се съдържа 
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позоваване на настоящата директива 
или то се извършва при официалното 
им публикуване. Методите за 
посочване на това позоваване се 
определят от държавите-членки.

Or. en

Изменение 86

Проект на директива
Член 19 – параграф 2

Текст на инициативата Изменение

2. Държавите-членки предоставят на 
генералния секретариат на Съвета и
на Комисията текста на разпоредбите, 
транспониращи в тяхното 
национално законодателство 
задълженията, които са им 
наложени по настоящата директива.

2. Държавите-членки съобщават на 
Комисията текста на основните 
разпоредби от националното
законодателство, които приемат в 
областта, уредена с настоящата 
директива.

Or. en

Изменение 87

Проект на директива
Член 19 a (нов)

Текст на инициативата Изменение

Член 19a

Събиране на данни

1. Държавите-членки, въз основа на 
европейската заповед за осигуряване 
на защита, събират данни, по-
конкретно относно броя на 
изисканите, издадени и изпълнени 
европейски заповеди за осигуряване на 
защита. В допълнение към данните, 
свързани с нарушения на приетите 
мерки за защита, следва да се събира 
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също така информация относно 
видовете престъпления, например 
домашно насилие, принудителни 
бракове, осакатяване на женските 
полови органи, насилие във връзка с 
опазването на честта, преследване и 
тормоз и други форми на основаващо 
се на пола насилие. Освен това 
събираните данни следва да включват 
и данни относно жертвите на 
тероризма и на организираната 
престъпност. Всички данни следва да 
се диференцират според пола.
2. Държавите-членки препращат на 
Комисията и на Европейския 
парламент информацията, събрана 
въз основа на европейската заповед за 
осигуряване на защита.

Or. en

Изменение 88

Проект на директива
Член 20

Текст на инициативата Изменение

Преразглеждане Преразглеждане
1. До … Комисията изготвя доклад въз 
основа на информацията, получена 
от държавите-членки съгласно 
член 19, параграф 2.

До ... Комисията представя доклад на 
Европейския парламент и на Съвета 
относно прилагането на настоящата 
директива. Докладът се придружава 
при необходимост от законодателни 
предложения.

2. На основата на този доклад 
Съветът прави оценка на:
а) степента, в която държавите-
членки са взели необходимите мерки, 
за да се съобразят с настоящата 
директива, както и
б) прилагането на настоящата 
директива.
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3. Докладът се придружава при 
необходимост от законодателни 
предложения.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Внесеното 12 държави-членки предложение за директива относно европейската заповед 
за осигуряване на защита е инициатива за предотвратяване на престъпления. Дори в 
случаите, когато държава-членка е издала заповеди за защита на жертвите, свързаните с 
тях мерки за изпълнение спират на границата на издаващата държава-членка. 
Жертвите, от своя страна, биха могли да се придвижват от една държава-членка в друга 
по различни причини, не на последно място – с цел да избегнат престъпление срещу 
тях. Поради своето движение те са беззащитни, в случаите, когато сътрудничеството за 
съдебно и правно изпълнение не успее да ги защити посредством прилагане на бърз и 
ефективен общоевропейски механизъм за ранно предупреждение и предпазване. 
Установяването на споразумение за сътрудничество във връзка с това е целта, която 
тази инициатива преследва. Действията, предприети от държавите-членки показват, че 
престъпленията могат да бъдат предотвратени на европейско равнище, в случаите, 
когато извършителят или извършителите са известни. 

Рамковото решение на Съвета от 15 март 2001 г. относно правното положение в 
наказателното производство на жертвите от престъпления и Директива 2004/80/ЕО на 
Съвета от 29 април 2009 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления се 
основават на препоръката на Съвета на Европа от 28 юни 2005 г. относно положението 
на жертвите в рамките на наказателното право и процес, но те не обхващат 
предотвратяването на престъпления – случай, засегнат в настоящото предложение. 

В програмата от Стокхолм и свързания с нея план за действие се посочва 
необходимостта от справяне с положението на жертвите, борба с насилието и 
улесняване на достъпа до правосъдие в европейското съдебно пространство, по-
конкретно по отношение на трансграничните производства (Програма от Стокхолм, 
точка 3.4.1). В съобщението относно Плана за действие за изпълнение на Програмата от 
Стокхолм (COM (2010)1 окончателен)1 се посочва, че разликите в гаранциите, 
предоставяни на жертвите на престъпления, следва да бъдат подложени на анализ и 
намалени, с оглед подобряване на защитата с всички възможни средства, като в този 
контекст се предлага приемането на законодателно предложение за всеобхватен 
инструмент във връзка със защитата на жертвите и план за действие по отношение на 
практическите мерки, включително създаване на европейска заповед за осигуряване на 
защита.

В съответствие с процедурите вследствие на прилагането на Договора от Лисабон, член 
51 от Правилника за дейността на Европейския парламент дава възможност за 
изготвяне на доклад въз основа на съвместни заседания на комисии. Настоящият 
доклад беше изготвен след разисквания в комисията по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи и комисията по правата на жените и равенството между 
половете, и е плод на сътрудничеството между двамата докладчици. 

На 5 януари 2010 г. Европейският съвет представи своето предложение за директива 
относно европейската заповед за осигуряване на защита на жертвите. Оттогава Съветът 
измени и преразгледа това предложение многократно. Голяма част от съдържанието и 
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постройката на правното основание на предложението на Съвета се основаваше върху 
въпросник, на който 20 от държавите-членки на ЕС отговориха през октомври 2009 г. 

Настоящият доклад и предложените изменения и от двамата докладчика се основават 
върху версията на Съвета от 22 януари т.г.
Съветът определя осигуряването на защита на жертвите като задействане на подходящи 
механизми за предотвратяване на повторно престъпление или друго, дори по-тежко, 
престъпление от същия извършител срещу същата жертва. Тези мерки за защита са 
приложими единствено на територията, където са били наложени от правозащитен 
орган. Съветът цели постигане на механизъм, при който тези мерки за защита се 
разширяват върху друга държава-членка. С други думи, Съветът иска да се избегне 
такова положение, при което на жертвата ще се наложи да започне отново цялата 
правна процедура за получаване на защита, в случай на преместване в друга държава-
членка. 

Становище на докладчиците:

Докладчиците до голяма степен са съгласни с предложението на Съвета. Като се има 
предвид Плана за действие за изпълнение на Програмата от Стокхолм, инициативата на 
Европейския съюз за развиване на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, 
одобрена от Европейския съвет на заседанията му на 10 и 11 декември 2009 г., 
настоящата директива е първата от много бъдещи инициативи за постигане на тези 
цели. Жертвите на насилие следва да бъдат предпазвани от наранявания от страна на 
извършителя не само в своята държава, но следва да се ползват от мерки за осигуряване 
на защита също и в рамките на целия Европейски съюз. По тези причини докладчиците 
подкрепят цялостния замисъл за заповед за осигуряване на защита.

Обхватът на инициативата е умишлено широк. Въпреки че повечето действащи 
заповеди за защита се отнасят до жени, жертви на основано на пола насилие, всяка 
друга жертва – например дете или възрастен от всеки пол – която е пострадала от 
известен извършител, би могла да бъде обхваната от тази инициатива. В този контекст 
в Програмата от Стокхолм се посочва, че от специална подкрепа и правна защита се 
нуждаят жертвите на престъпления, включително тероризъм, които са най-уязвими или 
се намират в най-рисково положение, като например подложените на постоянно 
насилие в близките си отношения, жертвите на основано на пола насилие или лицата, 
които са жертва на други видове престъпления в държави-членки, на които не са 
граждани или в които нямат обичайно местопребиваване. Във връзка с това 
европейската заповед за осигуряване на защита следва да се прилага спрямо всички 
жертви на престъпления, като например жертви на трафик на хора, на осакатяване на 
женските полови органи, принудителни бракове, убийства в името на честта, 
кръвосмешение, основано на пола насилие, свидетели, жертви на тероризъм или на 
организираната престъпност, независимо от възрастта или пола на жертвата, в 
случаите, когато нападателят е известен. Ако възрастта на жертвата е твърде малка за 
издаването на заповед, тя се нуждае от съдействието и одобрението на своя попечител 
или законен представител. 

Предложените изменения към директивата подобряват текста като: 
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- подобряват договореностите за отмяна на европейската заповед за осигуряване 
на защита,
- гарантират непрекъснатост на правната защита,
- ограничават причините за отказ за признаване или за отхвърляне на европейска 
заповед за осигуряване на защита, 
- определят срок от 20 дни за изпълняване на заповедта,
- изясняват положението по отношение на жертвите, които се местят от една 
държава-членка в друга.

Въпреки това докладчиците си дават сметка за сложността на инициативата и за 
предизвикателствата, с които настоящата директива би могла да се срещне в бъдеще. 
Трябва да се преодолее фактът, че съдебните системи на държавите-членки се 
различават и че производствата могат да бъдат наказателни, граждански или 
административни.
Намерението на докладчиците е да се гарантира възможно най-добра защита за 
жертвите посредством осигуряване на, наред с другото, необходимата правна 
сигурност. Жертвите следва да се ползват от ясни процедури, да разполагат винаги с 
информация за наличните мерки за защита, както в издаващата държава, така и в 
държавата, в която възнамеряват да се преместят или вече са се преместили. Също така, 
основанията за отказ следва да са възможно най-ограничени и жертвата следва да е 
уведомена ясно за причините, които водят до отказ.

Освен това, защитата на жертвите неозначава единствено физическа защита. Когато се 
обсъжда защитата на жертвите, тяхното достойнството трябва също да се взема 
предвид. Както се споменава в рамковото решение на Съвета относно 
предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите и за отмяна на 
Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета „всяко действие на Съюза в тази област 
трябва да зачита основните права и да спазва принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на Европейския съюз (Хартата на ЕС) и в Конвенцията за 
защита правата на човека и основните свободи“, по-конкретно човешкото достойнство. 
Споменава се също така, че всяка разпоредба, която цели подкрепа за жертвите при 
конкретното упражняване на техните права при наказателни производства, като 
например мерки за съдействие, психологическа подкрепа и правни съвети, следва да ги 
укрепва и да спомага за повишаване на зачитането на тяхното достойнство. Във връзка 
с това докладчиците считат за задължително включването на такава защита за 
жертвите, която цели да възстанови тяхното достойнство и зачитане като човешки 
същества, в случаите когато те решат да се преместят в друга страна или вече живеят в 
друга държава-членка.  

Настоящата директива защитава жертвите, които са пострадали от едно единствено 
лице. Действителността обаче показва, че едно лице би могло да бъде заплашвано или 
наранено от повече от един извършител. В случай, че съдът в наказателно преследване 
е наложил мерки за осигуряване на защита спрямо група от извършители, европейската 
заповед за осигуряване на защита, ако такава е била издадена, следва да съдържа също 
така защита от извършвано от група насилие. 
Инициативата от групата държави-членки не съдържа предоставянето на морална 
подкрепа, което също следва да се включи в настоящата директива. Жертвите, които са 
пострадали морално поради какъвто и да било вид насилие, трябва да получат 
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подходяща информация и подкрепа за започване на нов живот, без същевременно да 
губят наложените мерки за осигуряване на защита, дори преди да им хрумне да се 
преместят в друга държава-членка. Тази подкрепа през целия процес следва да се 
обмисли. 

Настоящият доклад е резултат от работата на двама докладчици, които се стремят към 
това, европейската заповед за осигуряване на защита да бъде силен инструмент за 
предоставяне на по-безопасно убежище на жертвите на насилие през границите на 
държавите-членки.


