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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0755/2012 , внесена от L.М., с унгарско гражданство, относно 
недостатъци на правната система на Унгария

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, чиято дъщеря е загинала в автомобилно произшествие, 
описва подробно процедурите по разследване и съдебните процедури, които той счита 
за погрешни. Той застъпва становището, че основните му права, преди всичко правото 
на справедлив съдебен процес, са били нарушени, и се обръща към Европейския 
парламент за помощ.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 11 октомври 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

По принцип правомощията на Комисията по отношение на действия или пропуски на 
държавите членки се ограничават до съблюдаването на прилагането на правото на 
Съюза под контрола на Съда на Европейския съюз (вж. член 17, параграф 1 от ДЕС). 
Информацията, предоставена от вносителя на петицията, не дава основание да се счита, 
че в описания случай съответната държава членка е действала в рамките на 
прилагането на правото на ЕС.

ЕС е приел Рамково решение 2001/220/ПВР относно правното положение в 
наказателното производство на жертвите от престъпления, което е насочено към 
правата и защитата на жертвите („рамково решение“). Тъй като Унгария се е 
присъединила към ЕС (1 май 2004 г.), националното законодателство на страната 
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трябва да е приведено изцяло в съответствие с изискванията на това рамково решение. 
Необходимо е да се отбележи, че рамковите решения нямат пряко действие и изискват 
транспониране в националното законодателство. Освен това, дори и в случай на 
незадоволително транспониране от страна на Унгария на дадено рамково решение, този 
инструмент е договорен по така наречената процедура в рамките на третия стълб, което 
означава, че до 1 декември 2014 г. (изтичане на преходния период след влизането в 
сила на Договора от Лисабон) Комисията не разполага с правомощия да започва 
процедури за нарушение за неизпълнение на задължението за транспониране.

В резултат на незадоволителното като цяло прилагане на рамковото решение в 
държавите членки1, Комисията представи законодателно предложение за нова 
директива за жертвите на престъпления (Директива 2012/29/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за установяване на минимални 
стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления и за замяна 
на Рамково решение 2001/220/ПВР на Съвета), което беше публикувано наскоро в 
Официален вестник на Европейския съюз и чийто краен срок за транспониране е 16 
ноември 2015 г .  Този основен инструмент ще спомогне да се гарантира, че 
отношението към жертвите и членовете на техните семейства ще бъде изпълнено с 
уважение и че те разполагат с процесуални права да получават информация, подкрепа и 
защита, както и че имат право на достъп до правосъдие и на активно участие в 
наказателното производство. След като изтече крайният срок за транспониране, 
неспазването на изискванията на директивата може да бъде отнесено до Съда на 
Европейския съюз.

                                               
1 Вж. Доклад на Комисията от 2009 г. относно прилагането:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0166:FIN:BG:PDF


