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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.5.2012

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1238/2011, внесена от Francesco Zanardi, с италианско гражданство, 
от името на Rete l'Abuso, относно борбата със сексуалното малтретиране и 
сексуалната експлоатация на деца и детската порнография, във връзка с 
Директива 2010/0064

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията твърди, че неотдавнашната Директива 2010/0064 (COD), 
приета от Европейския парламент на пленарното заседание, проведено през октомври, 
не е достатъчно ефективна в подкрепата на борбата срещу педофилията.

Затягането на положението с наказанията би било полезно само при премахване на 
пречката, свързана с давностните срокове, и при налагане на задължението за 
докладване на сексуални престъпления. Според вносителя на петицията е необходимо 
да се определи наказателната отговорност за лицата, които не докладват за тези 
престъпления или запазват мълчание. Всички тези действия са нужни за защита на 
младите жертви и за избягване на риска от установяване на давностен срок.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 2 март 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 май 2012 г.

Вносителят на петицията изразява оплакване от това, че неотдавнашната директива на 
ЕС относно сексуалното насилие на деца1 е вредна и безполезна за защита на децата 
                                               
1 Директива 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 година 
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поради редица причини:
- срокът на давност ще продължи да бъде пречка за наказателното преследване на 
престъпления;
- директивата не предвижда налагане на задължително съобщаване на случаи на 
насилие, за които има сведения;
- директивата не предвижда налагане на задължително лечение за осъдени извършители 
на престъпления;
- директивата не предвижда създаване на регистър на извършители, който да бъде 
достъпен за всички;
Вносителят на петицията твърди, че по този начин директивата засилва прикриването 
на случаите на насилие над деца от страна на католическата църква.

Комисията счита, че директивата представлява значителна стъпка напред в борбата със 
сексуалното насилие над деца. Същевременно, в съответствие с Договора, директивата 
взема под внимание необходимостта ЕС да зачита основите права и основни аспекти на 
наказателноправната система на държавите членки и е съобразена с други 
международни стандарти, като Конвенцията на Съвета на Европа CETS № 201. Поради 
това директивата е балансиран компромис, който получи подкрепа от всички държави 
членки в Съвета и от преобладаващо мнозинство в Европейския парламент.
Директивата значително допринася за защита на децата от сексуално насилие, по-
специално по отношение на въпросите, повдигнати от вносителя на петицията:
- държавите членки се задължават да направят възможно наказателно преследване на 
престъпления, свързани със сексуалното насилие над деца, през достатъчен срок след 
навършване на пълнолетие от стана на жертвата, като този срок е съобразен с тежестта 
на въпросното престъпление;
- държавите членки се задължават да гарантират, че правилата за поверителност, 
наложени спрямо някои професионалисти, чието основно задължение е работата с деца, 
не представляват пречка за съобщаването на случаи на насилие, както и да насърчават 
всяко лице, което узнава или подозира, че е извършено насилие, да съобщава на 
компетентните служби за това. С това се допълва общото задължение в националното 
законодателство за съобщаване за всяко престъпление;
- държавите членки се задължават да гарантират наличието на ефективни програми или 
мерки за намеса с цел предотвратяване или свеждане до минимум на рисковете от 
повтаряне на престъпленията и достъп до такива програми от страна на лицата, осъдени 
за престъпление, свързано със сексуално насилие срещу деца, и лицата, срещу които е 
образувано наказателно производство за такива престъпления;

- премахват се евентуални пречки за обмена на информация относно присъдите и 
лишаването от право на упражняване на професия за престъпления, свързани с насилие 
над деца, в рамките на прилагането на Европейска информационна система за 

                                                                                                                                                  
относно борбата със сексуалното насилие и сексуалната експлоатация на деца, както и с детската 
порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР, ОВ L 335, 17.12.2011 г., стр. 1.
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съдимост1 с цел да се гарантират по-надеждни проверки от страна на работодателите.
Адресати на директивата са държавите членки. Не се прави разлика въз основа на 
религия и националното законодателство за прилагане на директивата трябва да бъде 
изцяло приложимо за всяко лице, което попада под юрисдикцията на държавите 
членки, включително и членовете на католическата църква.
Комисията счита, противно на твърденията на вносителя на петицията, че директивата 
е изключително полезна за засилване защитата на деца от сексуално насилие в Европа.
Държавите членки следва да транспонират директивата до 18 декември 2013 г.
Комисията ще представи доклад на Европейския парламент и на Съвета относно 
прилагането на тези мерки до 18 декември 2015 г.

Заключение

Комисията счита, че критиките от страна на вносителя на петицията на директивата на 
Европейския парламент са необосновани и изразява несъгласие с твърденията на 
вносителя на петицията.

                                               
1 Съгласно Рамково решение на Съвета 2009/351/ПВР от 26 февруари 2009 г. относно 
организацията и съдържанието на информацията, извлечена от регистрите за съдимост между държавите 
членки.


