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PR_COD_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 предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета 
относно правото на информация в наказателните производства
(COM(2010)0392 – C7-0189/2010 – 2010/0215(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0392),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 82, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението пред Парламента (C7-0189/2010), 

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

– като взе предвид мотивираните становища, изпратени до председателя от 
национални парламенти, относно съответствието на проекта на акта с принципа на 
субсидиарност,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по правни въпроси (A7-0000/2010),

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

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения 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

2
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Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Директивата не се прилага в 
производства, водени от 
административни органи по повод 
нарушаването на правото на 
конкуренцията (национално или 
европейско), освен ако делото е 
заведено пред съд, който е 
компетентен по наказателноправни 
въпроси.

заличава се

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да обхваща всички случаи на ограничаване на личната 
свобода, независимо от начина, по който държавите-членки квалифицират 
производствата.  

Изменение 2

Предложение за директива
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Директивата установява правила 
относно правото на заподозрените лица 
и обвиняемите на информация за 
правата им и обвинението в 
наказателно производство срещу тях.

Директивата установява правила 
относно правото на заподозрените лица 
и обвиняемите на информация за 
правата им и обвинението срещу тях.

Or. en

Обосновка

 „Обвинение“ („accusation“) изглежда по-добра и по-гъвкава формулировка с оглед 
транспонирането й от държавите-членки.
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Изменение 3

Предложение за директива
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки се уверяват, че на 
всяко лице, заподозряно или обвинено в 
извършването на престъпление, се 
предоставя своевременно информация 
относно процесуалните му права на 
разбираем и достъпен език.

1. Държавите-членки се уверяват, че на 
всяко лице, заподозряно или обвинено в 
извършването на престъпление, се 
предоставя незабавно писмена
информация относно процесуалните му 
права.

Or. en

Обосновка

На заподозрения/обвиняемия следва възможно най-бързо да се предостави право на 
информация относно правата му. 

Изменение 4

Предложение за директива
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, упомената в параграф 
1, съдържа най-малко:

2. Информацията, упомената в параграф 
1, съдържа най-малко:

−правото на устен и писмен превод,
–правото на достъп до адвокат, при 
необходимост безплатно,

–правото на достъп до адвокат;

– условията за получаване на 
безплатен достъп до адвокат,

– правото на информация относно 
обвинението и, когато е уместно, 
предоставянето на достъп до 
преписката по делото,

правото на информация относно 
обвинението, 

– право на достъп до доказателствен 
материал по делото,
– правото да се запази мълчание.

– правото на устен и писмен превод,
– правото на своевременно явяване 
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пред съда, ако заподозряното лице или 
обвиняемият са задържани.

Or. en

Обосновка

Предложената структура изглежда по-логична. Правото на устен и писмен превод 
следва да бъде посочено на първо място, тъй като в това отношение вече съществува 
хармонизация на равнище на ЕС.

Предложената структура изглежда по-логична.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3а

Декларация за правата

1. Информацията посочена в член 3 се 
предоставя писмено под форма на 
декларация за правата.
2. Декларацията за правата се 
съставя на разбираем език и съдържа 
най-малко елементите, посочени в 
Приложение І на настоящата 
директива.  
3. Информацията, която следва да се 
предостави в съответствие с 
настоящата директива се съставя на 
език, който заподозреният или 
обвиняемият разбира.  В случай че 
става въпрос за дете, информацията 
относно обвинението се предоставя 
по начин, съобразен с възрастта, 
степента на зрялост и 
интелектуалните и емоционалните 
му способности.
4. Държавите-членки гарантират, че 
заподозреният или обвиняемият 
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получава декларацията за правата на 
разбираем за него език, в случай че не 
говори или не разбира езика на 
производството. Държавите-членки 
гарантират въвеждането на 
механизъм, който предава 
информацията на заподозрения или 
обвиняемия, който има частично 
увреждане на зрението, слепота или 
който не може да чете. 
5. В изключителни случаи, когато 
декларацията за правата не е 
достъпна на съответния език, 
заподозреният или обвиняемият 
получава информация за правата си 
устно на език, който разбира. 
Декларацията за правата му се 
предоставя без необосновано забавяне 
на език, който лицето разбира.

Or. en

Обосновка

Предложената структура изглежда по-логична. С цел да обхване и този вид дела, 
беше включено позоваване на  физическо или умствено увреждане. Приложението 
следва да е задължителна по отношение на съдържанието си и следва да отразява 
обхвата на настоящата директива.  

Изменение 6

Предложение за директива
Член 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 3б
Правото на информация относно 

обвиненията
1. Държавите-членки гарантират, че 
на заподозрения или обвиняемия е 
предоставена достатъчна 
информация относно обвинението, 
така че да се гарантира 
справедливостта на наказателното 
производство и ефективното 
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упражняване на правото му на 
защита.
2. Държавите-членки гарантират, че 
на лице, обвинено в извършване на 
престъпление, е предоставена 
достатъчна информация относно 
характера и основанията за 
обвинението към момента, в който в 
съответствие с националното право 
той има право да предприеме първи 
стъпки за осигуряване на защитата 
си.  
3. Държавите-членки гарантират, че 
в съответствие с член 4 от 
настоящата директива, в момента, в 
който свободата на лицето е 
ограничена,  му се предоставя 
информация относно основанията за 
задържането му, включително 
информация относно деянието, за 
чието извършване е заподозрян.
4. Информацията, която следва да 
бъде предоставена включва:
(а) описание на обстоятелствата, 
при които се предполага, че е 
извършено деянието, включително 
времето, мястото и характерът на 
участие в деянието на заподозрения 
или обвиняемия, и
(б) характерът и правната 
квалификация на престъплението.

Or. en

Обосновка

Предложената структура изглежда по-логична.  „Accusation“ („обвинение“)  
изглежда по-добра и по-гъвкава формулировка от „charges“ ("обвинение") с оглед 
транспонирането й от държавите-членки. За момент, в който се поражда правото 
на достъп до информация относно обвинението  следва да се счита моментът, в 
който в съответствие с националното право заподозреният/обвиняемият има право 
да предприеме действия в своя защита или моментът на ограничаване на свободата 
му.
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Изменение 7

Предложение за директива
Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на писмена информация 
относно правата при задържане

Правото на писмена информация 
относно правата в случай на 
ограничаване на свободата 

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка е по-обширна. 

Изменение 8

Предложение за директива
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При задържане на дадено лице от 
компетентните органи на държава-
членка в хода на наказателно 
производство, на това лице се 
предоставя своевременно писмена 
информация относно процесуалните му 
права (декларация за правата). На 
лицето се дава възможност да прочете 
декларацията за правата и му се 
позволява да я задържи през целия 
период на лишаването му от свобода.

1. При ограничаване на свободата на
дадено лице от компетентните органи на 
държава-членка в хода на наказателно 
производство, на това лице се 
предоставя незабавно писмена 
информация относно процесуалните му 
права (декларация за правата). На 
лицето се дава възможност да прочете 
декларацията за правата и му се 
позволява да я задържи през целия 
период на лишаването му от свобода. 
Настоящата разпоредба се прилага 
при всички производства, при които 
свободата на лицата е ограничена от 
публични органи.

Or. en

Обосновка

Настоящата директива следва да се прилага при всеки случай на ограничаване на 
свободата, независимо от начина, по който се квалифицира производството в 
съответствие с националното право. 



PE452.900v02-00 12/29 PR\852634BG.doc

BG

Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Декларацията за правата се изготвя 
на разбираем език и включва най-малко 
информацията, посочена в член 3, 
параграф 2. Приложение І към 
директивата съдържа примерен 
образец на такава декларация.

2. Когато свободата на дадено лице е 
ограничена, декларацията за правата 
съдържа най-малко елементите, 
посочени в Приложение І към 
директивата в допълнение към 
информацията, изисквана в 
съответствие с параграф 2а.  

Or. en

Обосновка

Приложението следва да е задължително. Останалите разпоредби са изменени в 
хоризонтална разпоредба.  

Изменение 10

Предложение за директива
Член 4 –  параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към информацията, 
която следва да бъде предоставена в 
съответствие с член 3, лицето, 
чиято свобода е ограничена, получава 
информация относно:
(а) периода в часове/дни, за който 
свободата му може да бъде 
ограничена, преди да бъде изправен 
пред съдебен орган; 
(б) начина на обжалване на 
задържането му и начина 
наложената му мярка за 
неотклонение да бъде преразгледана;
(в) максималния период на 
предварително задържане, приложим 
към неговия случай.
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Or. en

Обосновка

Предложената структура изглежда по-логична.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 4 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. На лицето, чиято свобода е 
ограничена, се дава възможност да 
прочете декларацията за правата и 
му се позволява да я задържи през 
целия период на ограничаването на 
свободата му.

Or. en

Обосновка

Заподозреният/обвиняемият следва да има право да запази копие от декларацията за 
правата, за да има достатъчно време да разсъждава относно правата си и да 
планира стратегията си за защита, като има предвид предоставените от закона 
възможности. 

Изменение 12

Предложение за директива
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки се уверяват в 
това, че заподозряното лице или 
обвиняемият получават 
декларацията на разбираем за тях 
език, в случай че не говорят или не 
разбират езика на производството. 
Държавите-членки осигуряват 
работещ механизъм, който предава 
информацията на заподозряно лице 
или обвиняем, който има частично 
увреждане на зрението или който не 

заличава се
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може да чете. В случай че 
заподозряното лице или обвиняемият 
е дете, информацията, съдържаща се 
в декларацията за правата, се 
предоставя също устно по начин, 
адаптиран към възрастта на детето, 
степента му на зрялост и 
интелектуалния и емоционалния му 
капацитет.

Or. en

Обосновка

Предложената структура изглежда по-логична. Посочените разпоредби са изменени 
в хоризонтална разпоредба.  

Изменение 13

Предложение за директива
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че няма декларация за 
правата на съответния език, 
заподозряното лице или обвиняемият 
трябва да бъдат осведомени устно за 
правата си на език, който разбират.
Освен това без излишно забавяне им 
се предоставя декларация за правата 
на език, който разбират.

заличава се

Or. en

Обосновка

Предложената структура изглежда по-логична. Посочените разпоредби са изменени 
в хоризонтална разпоредба.  
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки се уверяват в това, че 
всяко лице, обект на процедура по 
изпълнение на европейска заповед за 
арест, получава адаптирана декларация 
за правата, която излага правата му в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР. Приложение ІІ към 
директивата съдържа индикативен 
образец на такава декларация.

Държавите-членки се уверяват в това, че 
всяко лице, обект на процедура по 
изпълнение на европейска заповед за 
арест, получава адаптирана декларация 
за правата, която излага правата му в 
съответствие с Рамково решение 
2002/584/ПВР. Декларацията за 
правата се съставя на разбираем език 
и съдържа най-малко елементите, 
посочени в Приложение ІІ към 
директивата.  

Or. en

Обосновка

Приложението следва да е задължителна по отношение на съдържанието си и следва 
да отразява обхвата на настоящата директива.  

Изменение 15

Предложение за директива
Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Правото на достъп до преписката по 
делото

Правото на достъп до доказателствен 
материал по делото

Or. en

Обосновка

Позоваването на „доказателствен материал“ е по-ясно от „преписка по делото“.
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Изменение 16

Предложение за директива
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако дадено заподозряно лице или 
обвиняеми бъдат задържани в 
определен етап на наказателното 
производство, държавите-членки 
осигуряват, че те или техният 
адвокат разполагат с достъп до онези 
документи от преписката по делото, 
които са от значение за определянето на 
законността на задържането.

1. Ако дадено заподозряно лице или 
обвиняеми бъдат задържани в 
определен етап на наказателното 
производство, държавите-членки 
осигуряват, че доказателственият 
материал по делото, с който 
разполагат компетентните органи,
който е от значение за определянето на 
законността на задържането, е 
предоставен на задържаното лице 
или на неговия адвокат. 

Or. en

Обосновка

Позоваването на „доказателствен материал“ е по-ясно от „преписка по делото“. 
Целият доказателствен материал по делото следва да бъде предоставен на 
обвиняемия.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки осигуряват достъп 
на обвиняемия или на неговия адвокат 
до преписката по делото след 
приключване на следствените действия 
по престъплението. Достъпът до 
определени документи по делото 
може да бъде отказан от 
компетентния съдебен орган, ако има 
вероятност той да доведе до сериозен 
риск за живота на друго лице или 
сериозно да навреди на вътрешната 
сигурност на държавата-членка, в 
която тече производството. Когато е 

2. Държавите-членки осигуряват пълен 
достъп на заподозрения или 
обвиняемия, или на неговия адвокат до 
доказателствения материал по 
делото, с който разполагат 
компетентните органи, най-късно
след приключване на следствените 
действия по престъплението. 
Заподозреният или обвиняемият, или 
неговият адвокат могат да поискат 
списък на доказателствения 
материал, с който разполагат 
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в интерес на правосъдието,
обвиняемият или неговият адвокат 
могат да поискат съдържание на 
документите, съдържащи се в 
преписката по делото.

компетентните органи.

Or. en

Обосновка

Позоваването на „доказателствен материал“ е по-ясно от „преписка по делото“. 
Целият доказателствен материал по делото, без изключение, следва да бъде 
предоставен на обвиняемия.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Достъп до преписката по делото се 
предоставя своевременно, за да се 
позволи на заподозряното лице или 
обвиняемият да подготви защитата си 
или да оспори решения от 
предварителното производство. Този 
достъп се предоставя безплатно.

3. Достъп до доказателствения
материал по делото, с който 
разполагат компетентните органи се 
предоставя своевременно, за да се 
позволи на заподозряното лице или 
обвиняемия да подготви защитата си 
или да оспори решения от 
предварителното производство. Този 
достъп се предоставя безплатно.

Or. en

Обосновка

Същото като за предходните изменения.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 8 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Държавите-членки гарантират, че 
при предоставянето на информация 
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на заподозряно лице или на обвиняем 
съгласно настоящата директива 
този факт се отбелязва посредством 
процедурите за водене на запис в 
съответствие с националното 
законодателство.

Or. en

Обосновка

Записва се и фактът, че на заподозрения/обвиняемия са съобщени правата.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите-членки осигуряват 
наличието на процедура, с която се 
проверява дали на заподозряното лице 
или обвиняемия е предоставена цялата 
информация, която го засяга, в 
съответствие с членове 3—7.

1. Държавите-членки осигуряват 
наличието на процедура, с която се 
проверява дали на заподозряното лице 
или обвиняемия е предоставена цялата 
информация, която го засяга, в 
съответствие с настоящата 
директива.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба следва да обхваща цялата директива.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки гарантират, 
че всички заподозрени или обвиняеми 
лица, или техните адвокати имат 
правото да оспорят, в съответствие 
с процедурите в националното 
законодателство, евентуалния 
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пропуск или отказ на компетентните 
органи да им предоставят 
информацията, която се изисква да 
бъде предоставена съгласно 
настоящата директива.

Or. en

Обосновка

Настоящата разпоредба е по-ясна от член 8, параграф 2 от предложението на 
Комисията.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки гарантират, че 
заподозряното лице или обвиняемият 
разполагат с ефикасни средства за 
правна защита в случай, че не са 
получили гореспоменатата 
информация.

заличава се

Or. en

Обосновка

Същото като за предходното изменение.

Изменение 23

Предложение за директива
Член 8 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Доказателство, събрано в 
нарушение на правата, дадени 
съгласно настоящата директива, не 
са допустими в съдебната фаза на 
производството.  

Or. en
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Обосновка

Когато правата на заподозрения/обвиняемия са нарушени, което и да е събрано 
доказателство следва да се счита за недопустимо.

Изменение 24

Предложение за директива 
Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Примерен1 образец на декларация за правата при задържане на заподозрени лица 
или обвиняеми:

Ако сте задържан(а) от полицията, имате следните права:
А. да бъдете информиран(а) в извършването на какво престъпление сте 
заподозрян(а)
Б. да получите помощ от адвокат
В. да ви бъде осигурен устен преводач и превод на документи, ако не разбирате 
езика
Г. да знаете за колко време можете да бъдете задържан(а)
Имате право да запазите тази декларация за правата през целия период на 
задържането Ви.
А. Информация относно обвинението
- Имате право да знаете защо сте заподозрян(а) в извършването на престъпление 
незабавно след като бъдете задържан(а), дори и ако полицията не ви разпитва.
- Вие или Вашият адвокат можете да поискате да видите части от преписката 
по делото, свързани с Вашето задържане и предварителния ви арест, или да 
бъдете подробно информиран(а) относно нейното съдържание. 
Б. Помощ от адвокат
- Имате право да говорите с адвокат преди полицията да започне да ви разпитва.
- Ако поискате да говорите с адвокат, това не означава, че сте извършили нещо 
нередно.
- Полицията трябва да Ви помогне да се свържете с адвокат.

- Адвокатът не зависи от полицията и няма да разкрие информация, която му 
давате, без Ваше съгласие.
- Имате право да разговаряте с адвокат насаме, както в полицейския участък, 
така и/или по телефона.
- Ако нямате възможност да платите на адвокат, полицията трябва да Ви

                                               
1 Да бъде допълнен с други процесуални права в тази област, приложими в държавите-членки.
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предостави информация относно безплатната или частично безплатната правна 
помощ.
В. Помощ от устен преводач
- Ако не говорите или не разбирате езика, ще Ви бъде извикан устен преводач. 
Преводачът не зависи от полицията и няма да разкрие информация, която му 
давате, без Ваше съгласие.
- Може също да поискате устен преводач, за да Ви помогне в разговора с Вашия 
адвокат.
- Услугите на преводача са безплатни.
- Имате право да получите превод на всяко съдебно решение, разпореждащо 
Вашето задържане или оставяне в следствения арест. Може също да поискате да 
Ви бъдат преведени други важни документи, свързани с разследването.
Г. Колко дълго може да бъдете лишен(а) от свобода?
- Ако не Ви освободят, трябва да бъдете изправен(а) пред съдия в рамките на*1  
часа след задържането Ви.

- Съдията трябва да Ви изслуша и може да реши дали да продължи срока на 
задържането Ви или да бъдете освободен(а). Имате право да получите превод на 
решението на съдията, ако реши да Ви остави в следствения арест.
- Имате право да поискате да бъдете освободен(а) по всяко време. Адвокатът Ви 
може да Ви посъветва как да процедирате.

Изменение

Образец на декларация за правата на заподозрени лица или обвиняеми:
Ако сте заподозрян(а) или задържан(а) от полицията, имате следните права:
А. право на устен преводач и писмен превод на документи, ако не разбирате езика
Б. правото на достъп до адвокат 
В. правото да получите информация за условията за безплатен достъп до адвокат 
Г. правото на информация относно обвинението
Д. право на достъп до доказателствения материал по делото,  
Д. правото да се запази мълчание.
В случай на ограничаване на свободата, се прилагат следните допълнителни права 
на задържаното лице:
А. правото да бъдете информирани за колко часа/дена може да бъде ограничена 
свободата ви преди да бъдете изправени пред съдебен орган 
Б.  правото да бъдете информирани за процедурата за обжалване на законността 
на задържането и за процедурата за преразглеждане на мярката за неотклонение
В. правото да бъдете информирани за максималния период на предварителния 
арест приложим във вашия случай
Имате право да запазите тази декларация за правата през целия период на 

                                               
1 (...)
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ограничаване на вашата свобода.

Or. en

Изменение 25

Предложение за директива
Приложение ІI

Текст, предложен от Комисията

Примерен1 образец на декларация за правата за лица, задържани въз основа на 
европейска заповед за арест:
Ако сте задържан(а) от полицията въз основа на европейска заповед за арест, 
имате следните права:
А. да знаете защо сте задържан(а)
Б. да получите помощ от адвокат
В. да ви бъде осигурен устен преводач и превод на документи, ако не разбирате 
езика
Г. да бъдете информиран(а) за правото ви на доброволно предаване
Д. да ви бъде назначено съдебно изслушване, ако не се съгласите на предаване
Е. да бъдете освободен(а) след изтичането на съответния срок
Имате право да запазите тази декларация за правата през целия период на 
задържането Ви.
А. Право да знаете защо сте задържан(а)
- Имате право да знаете защо сте издирван(а) от друга държава.
Б. Помощ от адвокат
- Имате право да се срещнете с адвокат. Полицията трябва да Ви помогне да се 
свържете с адвокат.
- Адвокатът не зависи от полицията и няма да разкрие информация, която му 
давате, без Ваше съгласие.
- Имате право да разговаряте с адвокат насаме, както в полицейския участък, 
така и/или по телефона.
- Ако нямате възможност да платите на адвокат, полицията трябва да Ви 
предостави информация относно безплатната правна помощ.
В. Помощ от устен преводач
- Ако не говорите или не разбирате езика, ще Ви бъде извикан устен преводач. 
Преводачът не зависи от полицията и няма да разкрие информация, която му 
давате, без Ваше съгласие.
- Може също да поискате устен преводач, за да Ви помогне в разговора с Вашия 
адвокат.
- Услугите на преводача са безплатни.
- Имате право да получите превод на всяко съдебно решение, разпореждащо 
Вашето задържане или оставяне в следствения арест. Може също да поискате да
Ви бъдат преведени други важни документи, свързани с разследването.
Г. Право на доброволно предаване 
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- Имате право да се съгласите да бъдете предаден(а) в изпълнение на европейската 
заповед за арест. Това би трябвало да ускори процедурата. 
- Ако се съгласите да бъдете предаден(а), може да бъде трудно да промените 
решението си по-късно. Трябва да говорите с адвокат преди да решите дали да се 
съгласите да бъдете предаден(а) или не. 
Д. Право на съдебно изслушване 
- Ако не се съгласите да бъдете изпратен(а) в държавата-членка, която ви 
издирва, имате право да се явите пред съдия и да обясните причините за Вашето 
несъгласие.
Е. Право да бъдете освободен(а) след изтичането на съответния срок
- Общо правило гласи, че трябва да бъдете предаден(а) в рамките на 10 дни от 
издаването на окончателно съдебно решение, постановяващо Вашето предаване. 
Ако не сте предаден(а) след 10 дни, обикновено властите трябва да Ви освободят. 
Съществуват обаче някои изключения от това правило, така че трябва да 
говорите с адвокат по този въпрос. 

______________
1 Да бъде допълнен с други процесуални права в тази област, приложими в 
държавите-членки.

Изменение

Образец на декларация за правата на лица, задържани въз основа на европейска 
заповед за арест:
Ако сте задържан(а) от полицията, имате следните права:
А. право на устен преводач и писмен превод на документи, ако не разбирате езика
Б. право на достъп до адвокат
В. право да получите информация за условията за безплатен достъп до адвокат 
Г. право на информация относно обвинението
Д. право на достъп до доказателствения материал по делото,  
Е. право да се запази мълчание
Ж. право да бъдете информирани за колко часа/дена може да бъде ограничена 
свободата ви преди да бъдете изправени пред съдебен орган
З. право да бъдете информиран(а) за процедурата по обжалване на европейска 
заповед за арест
І. право да бъдете информиран(а) за максималния период на задържане с оглед на 
предаването
Имате право да запазите тази декларация за правата през целия период на 
ограничаване на вашата свобода.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Гарантирането на въвеждане на общи минимални стандарти в наказателните 
производства би гарантирало в по-голяма степен основните права на гражданите на ЕС 
и едновременно с това би помогнало за преодоляване на трудностите, срещнати при 
прилагането на принципа за взаимно признаване по въпроси от наказателно-правен 
характер поради липса на доверие между съдебните органи. 

След провала на приемането на хоризонтален правен инструмент относно 
процесуалните права в наказателните производства (Предложение на Комисията от 
2004 г. за рамково решение), Съветът предпочете постепенен подход и на 30 ноември 
2009 г. прие пътна карта относно процесуалните права, като прикани Комисията да 
внесе серия от законодателни предложения, съответстващи на изброените в пътната 
карта мерки. Предложението за директива относно правото на информация в 
наказателните производства, представено от Европейската комисия през юли 2010 г. 
представлява втора стъпка от списъка с мерки, съдържащ се в пътната карта относно 
процесуалните права. Целта му е да определи минимални стандарти по отношение на 
правото на информация в наказателните производства в рамките на Европейския 
съюз. Първата стъпка, засягаща правото на устен и писмен превод, е директива, приета 
на 8 октомври 2010 г.

В светлината на предложението, директивата следва да се прилага от момента, в който 
лицето е информирано от компетентните органи на държава-членка посредством 
официално уведомление или другояче, че е заподозряно или обвинено в извършването 
на престъпление, до приключване на производството (включително евентуално 
обжалване). Производствата, при които се прилага европейската заповед за арест също 
следва да се включат в обхвата на предложението, като в съответствие със съображение 
15 от него, директивата не се прилага обаче в производства, водени от 
административни органи по повод нарушаването на конкурентното право (национално 
или европейско), освен ако делото е заведено пред съд, който е компетентен по 
наказателноправни въпроси.  

Основната цел на предложението е да се утвърди правото на заподозрените лица и 
обвиняемите на информация относно техните права. Подобна информация следва да 
бъде предоставена на прост и достъпен език, в писмена или устна форма, на език, който 
заподозряното лице или обвиняемият разбира.  Специални разпоредби уреждат въпроса 
с децата и лицата, които са с нарушено зрение или слепи, или които не могат да четат.
Информацията следва да се съдържа в т.нар. декларация за правата.

Съгласно предложението се предоставя специална информация, когато е ограничена 
свободата на дадено лице от компетентните органи на държавите-членки в хода на 
наказателно производство при съмнение, че е извършило престъпление (например при 
задържане от полицията и предварителен арест по решение на съдия). Само в този 
случай държавите-членки ще се изисква да дават писмено информация относно 
процесуалните права. 
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Заедно с общото право на информация относно процедурните права, предложението 
цели допълнително да дефинира две специфични права: правото на информация 
относно обвинението и правото на достъп до преписката по делото. Последното право 
обаче е ограничено, тъй като предложението постановява, че достъпът до определени 
документи от преписката по делото може да не бъде предоставен, ако това може да 
доведе до сериозен риск за живота на друго лице или сериозно да навреди на 
вътрешната сигурност на държавата-членка, в която се провежда производството.

За да се гарантира, че правото на информация е ефективно гарантирано, предложението 
предвижда процедура за оценка, която да установи дали заподозряното лице или 
обвиняемият са получили информацията и че е предвидено ефективно средство за 
правна защита, ако той/тя не е получил тази информация.

Допълнителните разпоредби засягат обучението и клаузата за запазване равнището на 
защита.

Към предложението има две приложения: Приложение І съдържа примерен образец на 
декларацията за правата, която следва да бъде предоставена на заподозряно лице или на 
обвиняемия при задържането, а Приложение ІІ съдържа примерен образец на 
декларацията за правата, която следва да бъде предоставена на лице, задържано въз 
основа на европейската заповед за арест.

Тъй като това са „примерни“ образци, държавите-членки ще са свободни да не ги 
използват. Трябва да се отбележи, че двете приложения, съдържат спецификации, 
които стигат много по-далеч от гарантираното в предложението.
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ПОЗИЦИЯ НА ДОКЛАДЧИКА

Гражданите на ЕС имат право да пътуват, да учат и работят на територията на 
Европейския съюз. Тези свободи обаче се уреждат от условията на 27 различни правни 
системи в държавите-членки. По тази причина ЕС има за цел да установи единно 
пространство на правосъдие, с общи правила и интензивно сътрудничество.  Докато 
действащата правна уредба в областта на правосъдието се фокусира предимно върху 
засиленото сътрудничество между съдебните органи на държавите-членки, настоящата 
директива се концентрира върху гражданите на ЕС и правата, от които се ползват в 
случай на привличането им в наказателно производство. Ако това се случи на дадено 
лице в неговата родина или в друга държава на ЕС, трябва да му се предостави право на 
справедлив съдебен процес в съответствие с ЕКПЧ. Това право включва зачитане на 
основните процесуални права като право на консултация с адвокат или на осигуряване 
на устен и писмен превод, в случай на необходимост.

Да познаваш правата си е първата крачка към осигуряването на тяхното спазване.
Неспазването на тези права от страна на публичните органи представлява заплаха за 
справедливостта на наказателните производства и може да доведе до съдебни грешки.
Следователно докладчикът приветства целта на предложението на Комисията, 
изразяваща се в определянето на общи минимални стандарти в рамките на Европейския 
съюз в областта на правото на информация в наказателните производства . Ако бъде 
прието и правилно приложено, то ще подобри правата на заподозрените и обвиняемите, 
като гарантира, че те получават информация относно правата си.

Настоящият доклад изменя предложението на Комисията, така че да гарантира, че 
директивата обхваща всички случаи на ограничаване на личната свобода, независимо 
от начина, по който държавите-членки квалифицират производствата, по силата на 
които свободата на заподозрения е била ограничена. Никой не знае предварително 
колко дълго заподозреният ще бъде задържан в предварителен арест или за какъв 
период свободата на това лице ще бъде ограничена. Докато е възможно различните 
права, посочени в декларацията за правата не винаги да се прилагат, заподозреният или 
обвиняемият все пак има право да получи незабавно писмена информация за 
процесуалните си права.

Член 3 от директивата, който определя минималния обем процесуални права, за които 
всеки заподозрян или обвиняем в наказателно производство следва да бъде 
информиран, следва да бъде разширен, за да включи следните права:

- правото на устен и писмен превод
- правото на достъп до адвокат
- условията за получаване на безплатен достъп до адвокат 
- правото на информация относно обвинението
- правото на достъп до доказателствени материали по делото

»- правото да се запази мълчание
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Декларацията за правата следва освен това да съдържа следната информация за 
задържаните лица, посочена в настоящата директива:

а) продължителността в часове/дни, за която свободата на лицето може да бъде 
ограничена, преди да бъде изправен пред съдебен орган; 
б) начина на обжалване на законността на задържане и начина наложената мярка за 
неотклонение да бъде преразгледана;
в)максималния период на предварително задържане, приложим към неговия случай
На лицето се дава възможност да прочете декларацията за правата и му се позволява да 
я задържи през целия период на ограничаване на свободата му.

Важно е държавите-членки да гарантират, че на заподозрения или обвиняемия е 
предоставена достатъчна информация относно обвинението, така че да се гарантира 
справедливостта на наказателното производство и ефективното упражняване на 
правото му на защита. Като взе предвид разнообразието от процедурни правила и 
различното значение на понятието „charge“ („обвинение“ ) в държавите-членки, 
изглежда че понятието „accusation“ („обвинение“) е по-подходящо. Държавите-членки 
следва да гарантират също така, че лице, на което е повдигнато обвинение за 
извършване на престъпление, е предоставена достатъчна информация относно 
характера и основанията за обвинението към момента, в който в съответствие с 
националното право той/тя има право да предприеме действия в своя защита. 
Задържаното лице следва също така възможно най-бързо след като е ограничена 
свободата му, да получи информация относно причините за своя арест, включително 
информация относно нарушението, в чието извършване е заподозряно, съгласно член 4 
от настоящата директива.

Освен това понятието за преписка по делото съгласно член 7 от предложението на 
Комисията, което не се признава от всички държави-членки, би могло да бъде по-добре 
изразено като се използва термина „доказателствения материал по делото“, като 
така се разширява обхвата на понятието. Държавите-членки следва винаги да 
осигуряват пълен достъп на заподозрения или обвиняемия, или на неговия адвокат до 
доказателствения материал по делото, с който разполагат компетентните органи, най-
късно след приключване на следствените действия по престъплението. Заподозреният 
или обвиняемият, или неговият адвокат могат да поискат списък на материалите, с 
който разполагат компетентните органи. 

Тъй като би било объркващо използването на различни декларации за правата, които да 
се прилагат в различните ситуации, всички случаи следва да се обхващат от един 
образец на декларация за правата. Този образец, който се съдържа в Приложение І на 
настоящата директива следва да бъде задължителен за държавите-членки и като 
минимум включва правата, посочени в настоящата директива. Директивата съдържа 
второ приложение с отделна декларация за правата при европейска заповед за арест, 
тъй като не всяка държава-членка счита нейното изпълнение за част от наказателното 
производство. Тази разлика също така беше направена в рамките на мярка А и 
следователно е в съответствие с пътната карта.

Настоящата директива е едва втората стъпка в поредицата от мерки в пътната карта за 
процесуалните права и се счита за част от цялостен пакет законодателни мерки, които 
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ще бъдат представени от Комисията през следващите няколко години и ще осигурят 
минимален набор от процесуални права в наказателните производства в Европейския 

съюз.»Следователно ще бъде добре Комисията да представи образец на декларацията 
за правата в края на пътната карта в съответствие с процесуалните права, които 
предстои да бъдат приети през следващите години.


