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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1696/2008, внесена от Jacqueline de Croy, с белгийско 
гражданство, от името на фондация Princesses de Croy, относно 
необходимостта от предприемане на мерки на равнище ЕС за борба 
срещу сексуалната експлоатация на деца и за подкрепа на жертвите на 
такива злоупотреби

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията критикува недостатъците, които съществуват на 
национално равнище в различните държави-членки на ЕС, поради които в много случаи 
лицата, отговорни за сексуална експлоатация на непълнолетни, успяват да избегнат 
наказание. Вносителката призовава Европейския парламент да се намеси в подкрепа на 
спешното приемане на законодателство в ЕС във връзка с борбата срещу престъпления 
от този характер, както и за осигуряване на подходящо подпомагане на жертвите. 
Вносителката призова за създаването на европейска агенция, която да играе 
посредническа роля между местните органи и Интерпол, от една страна, и жертвите 
или свидетелите на криминални деяния срещу непълнолетни, от друга.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 26 март 2009 г .  Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Петицията
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Вносителката на петицията посочва систематични съдебни грешки в редица държави 
(Белгия, Нидерландия, Франция, Португалия, Швейцария), които са допуснати 
умишлено, с цел да се възпрепятстват разследвания на сексуални злоупотреби срещу 
деца като това е направено, за да бъдат защитени магистрати или лица, които имат 
отношение към съдебната система и са замесени в такива злоупотреби. Вносителката 
отбелязва, че тук на става дума за индивидуални случаи.

Петицията представлява продължение на друга петиция относно същия въпрос във 
връзка с Белгия (186/2004).

Забележки на Комисията във връзка с петицията

Съгласно член 29 от ДЕС целта на Европейския съюз да предоставя на гражданите 
високо равнище на закрила в рамките на пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие е постигната, и по-специално чрез борба срещу престъпленията спрямо
децата. За тази цел договорът предвижда съвместна дейност в областта на 
полицейското и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси.

Въз основа на това Съюзът упражнява законодателните си правомощия, като най-
важният инструмент е Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета от 22 декември 2003 
година относно борбата със сексуалната експлоатация на деца и детската порнография. 
Това рамково решение сближава националните законодателства и по-специално тези, 
които се отнасят за определенията за криминални престъпления, санкции и 
юрисдикция.

С цел да се подобри равнището на защита чрез глобален подход, който обхваща
последици за извършителите, защита на децата и предотвратяване на престъпленията, 
на 25 март 2009 г. Комисията представи Рамково решение на Съвета относно борбата 
със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската 
порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР.

Въпреки това, Съюзът не е компетентен във връзка със съдебните разследвания 
относно индивидуални случаи. Съгласно член 33 от ДЕС държавите-членки 
продължават да носят отговорност за поддържането на обществения ред.

Заключение

Съюзът не е в състояние да преразгледа решенията на националните съдебни органи по 
наказателноправни въпроси и не може да се намесва в случаите, посочени от вносителя 
на петицията. Следователно Съюзът не може да продължи разглеждането на тази 
петиция.


