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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по правни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. изразява съжаление, че в държавите членки не само сред потребителите и 
предприемачите, но и сред упражняващите юридически професии и асоциациите на 
потребителите най-често е известна само националната правна помощ, но не и 
европейската;

2. счита, че и други европейски процедури, като например европейската процедура за 
искове с малък материален интерес1, не са познати и при настоящата 
информационната политика едва ли ще придобият голяма известност;

3. призовава за създаването на група от експерти, в която лесно да могат да бъдат 
намирани адвокати, специализирани в областта на правна помощ от ЕС, като се 
посочват съответните езици, които владеят и правните системи, с които са 
запознати;

4. счита, че е препоръчително да се определи централно бюро във всяка една държава 
членка, което да приема и предава заявления за правна помощ;

5. счита за неудобно за потребителите, че нито на уебсайта на Европейския съдебен 
атлас по гражданскоправни въпроси, нито на портала за електронно правосъдие не 
се предоставя възможност за изтегляне или правилно отпечатване на необходимите 
формуляри за правна помощ или за други цели; призовава Комисията незабавно да 
промени това състояние на нещата;

6. изтъква, че посочената в доклада Европейска съдебна мрежа по граждански и 
търговски дела предоставя информация за правна помощ, която обаче е 
актуализирана за последен път на 12 юли 2007 г.;

7. счита, че за установяване на икономическите критерии за предоставяне на правна 
помощ трябва да бъдат взети под внимание различията в жизнения стандарт в 
отделните държави членки;

8. за разлика от Комисията счита, че държавите членки трябва да положат повече 
усилия, за да изпълнят условията на член 18 от Директива 2003/8/ЕО (Информация);

9. призовава Комисията да предостави на потребителите и предприятията по-пълна 
информация относно европейските мерки по отношение на граждански и търговски 
спорове, както и относно свързаните с това възможности, а така също да подкрепя и 
насърчава провеждането на информационни кампании в цяла Европа;

10. призовава Комисията да представи преработено предложение за отстраняване на 
посочените в нейния доклад (COM(2012) 71 окончателен) недостатъци, неадекватни 

                                               
1 Регламент (ЕО) № 861/2007
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тълкувания и необхванати ситуации, както и да осигури по-нататъшно 
хармонизиране на разпоредбите на държавите членки с цел да се предотврати 
възникването занапред на недоразумения и „вратички“ в закона;


