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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене) 
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене) 
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене) 
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Федерална 
република Германия, Кралство Испания, Френската република, Република 
Унгария, Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Финландия, 
Кралство Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия 
за създаване на Европейска мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) и за 
отмяна на Решение 2001/427/ПВР
(11421/2009 – C7-0109/2009 – 2009/0812(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Федерална 
република Германия, Кралство Испания, Френската република, Република Унгария, 
Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Финландия, Кралство 
Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия  (11421/2009),

– като взе предвид член 39, параграф 1 и член 34, параграф 2, буква в) от Договора за 
ЕС, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0109/2009),

– като взе предвид членове 100 и 55 от Договора за ЕО,

– като взе предвид членове 100 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0072/2009),

A. като има предвид, че проектът за решение на Съвета за създаване на Европейска 
мрежа за превенция на престъпността (EUCPN) и за отмяна на Решение 
2001/427/ПВР повдига въпроси, свързани както със съдържанието, така и с 
процедурата, тъй като този проект не е достатъчно амбициозен и че Договорът от 
Лисабон, който се очаква да влезе в сила на 1 декември 2009 г., предоставя ново 
правно основание, даващо на Парламента правомощията за съвместно вземане на 
решения в областта на предотвратяването на престъпността (член 84 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз); 

1. отхвърля инициативата на Кралство Белгия, Чешката република, Федерална 
република Германия, Кралство Испания, Френската република, Република Унгария, 
Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Финландия, Кралство 
Швеция, Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия ;

2. призовава Кралство Белгия, Чешката република, Федерална република Германия, 
Кралство Испания, Френската република, Република Унгария, Кралство 
Нидерландия, Словашката република, Република Финландия, Кралство Швеция, 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия  да оттеглят своята 
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инициатива;

3. призовава Съвета да не приема официално инициативата преди влизането в сила на 
Договора от Лисабон, така че окончателният акт да бъде финализиран, като се 
гарантира, че Съдът на Европейския съюз, Комисията и Парламентът пълноценно 
ще изпълняват своята роля и ще упражняват контрол (протокол от Договора от 
Лисабон относно преходните разпоредби);изразява готовността си, в такъв случай, 
да разгледа всяко ново предложение, по-специално за създаване на център за 
мониторинг, в рамките на извънредната процедура; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата на Кралство Белгия, Чешката 
република, Федерална република Германия, Кралство Испания, Френската 
република, Република Унгария, Кралство Нидерландия, Словашката република, 
Република Финландия, Кралство Швеция и Обединеното кралство Великобритания 
и Северна Ирландия.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Европейската мрежа за предотвратяване на престъпността

Европейската мрежа за предотвратяване на престъпността (EUCPN) беше създадена 
през 2001 г. въз основа на Решение на Съвета 2001/427/ПВР1. Решението постановява, 
че EUCPN има за задача да: 

- улеснява сътрудничеството и обмяната на информация и опит на национално и 
европейско равнище с цел предотвратяване на престъпността;

- събира и анализира информация в тази област, с цел обмен на най-добри практики, 
  
- организира конференции, семинари, срещи, инициативи и дейности, предназначени да 
насърчат и улесняват обмена на опит и най-добри практики;   
 
- предоставя консултации на Съвета и Комисията по въпроси, отнасящи се до  
предотвратяването на престъпността. 

За изпълнението на тези цели решението предвиждаше структура на EUCPN, базирана 
на контактни точки, определени от Комисията (една на брой) и от отделните държави-
членки (максимален брой от три национални контактни точки за държава-членка), 
които трябваше да включат поне един представител на националните органи, 
компетентни в областта на предотвратяването на престъпността във всичките й 
аспекти, като изследователи или преподаватели, специалисти в областта или други 
органи, участващи в предотвратяването на престъпността, можеха да определят други 
контактни точки. Държавите-членки все пак се задължаваха да включат изследователи, 
университетски преподаватели, други органи, участващи в предотвратяването на 
престъпността, като неправителствени организации, органи на местно управление и 
представители на частния сектор.  Европол и Европейският център за мониторинг на 
наркотици и наркомании (ЕЦМНН), както и други компетентни организации бяха 
включени в работата. 

През 2005 г. в мрежата беше осъществена цялостна структурна реформа, в резултат на 
която бяха създадени две постоянни комисии, едната, отговаряща за работната 
програма, а другата - за изследванията, а поддържането на уебсайта беше прехвърлено 
от Европейската комисия на Обединеното кралство, което оттогава се занимава с 
актуализирането му2.   

През 2007 г. националните представители осъществиха допълнителен вътрешен 
преглед на показателите на EUCPN и установиха, че ще бъде необходимо да се 
предвидят допълнителни ресурси за секретариата (който до този момент се състоеше от 

1 2001/427/ПВР: Решение на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска мрежа за 
предотвратяване на престъпността, вж   
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:153:0001:01:BG:HTML 
2 уебсайтът на EUCPN е: http://www.eucpn.org/ 
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един служител от Комисията, работещ за мрежата на непълен работен ден), като 
изтъкнаха необходимостта да бъде разгледан проблемът с липсата на ресурси за 
постоянните комисии и националните представители.

През март 2009 г. беше публикувана външна оценка за работата на EUCPN, в която, от 
една страна, се изтъкваше уместността на целите и задачите, възложени и осъществени 
от мрежата, но от друга, се посочваше организационният неуспех, който попречи на 
цялостното разгръщане на потенциала и въздействието на мрежата.   Посочените във 
външната оценка проблеми включваха: липса на подходящи ресурси; неефикасен 
секретариат; липса на ангажираност от страна на националните представители; слаба 
работна програма; отделяне на дейността по изследвания в криминологичната  област 
(осъществявана от Виенския университет чрез изследовател, нает на половин работен 
ден, 2 от 5 работни дни). Оценката разгледа и възможността за прекратяване на 
дейността на мрежата. 

В резултат мрежата създаде работна група с цел да проучи съдържащите се във 
външната оценка от март 2009 г. препоръки и установи, че са необходими изменения на 
акта за създаване на мрежата.  Предложено беше по-конкретно създаването на външен 
секретариат, който да бъде финансиран със средства на програмите на Общността 
„Предотвратяване и борба с  престъпността“ (в рамките на общата програма 
„Сигурност и защита на свободите“). Въпреки че някои държави-членки разгледаха 
включително възможността за прекратяване на дейността на мрежата поради общата 
неудовлетвореност, породена от неуспеха в постигането на поставените цели, друга 
група държави-членки представи предложение за реформа на EUCPN и шведското 
председателство на Европейския съюз превърна посоченото предложение в един от 
своите приоритети, който следва да бъде приет в рамките на шестмесечното шведско 
председателство, и следователно преди влизането в сила на Договора от Лисабон.  

Предложението за решение на Съвета за създаване на Европейска мрежа за 
превенция на престъпността (EUCPN) и за отмяна на Решение 2001/427

Разглежданото предложение предвижда отмяна на решение 2001/427/ПВР. Малкото 
предложени в документа изменения включват ограничено преструктуриране на 
мрежата чрез създаване на външен секретариат, както и опит за ясно определяне на 
функциите на мрежата, на ролите и отговорностите й, както и на органите, действащи в 
рамките на мрежата.  

Предложената нова и усложнена структура предвижда мрежата да се състои от 
секретариат, от  точки за контакт, определени от всяка държава-членка, и от 
управителен съвет. Съветът следва да се състои от национални представители, 
определени от държавите-членки, и да се председателства от председател (определен 
сред националните представители), който да ръководи изпълнителен комитет (съставен 
от най-много  шест други членове на управителния съвет и от представител на 
Комисията). Следва да се отбележи, че новото предложение създава объркване между 
точките за контакт и националните представители.  Освен това частично се отменят 
текстовете, отнасящи се до участието на експерти, научни кадри, НПО, представители 
на гражданското общество както на европейско, така и на национално равнище.  
Премахват се някои от структурните връзки между мрежата и другите институции и 
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органи на Общността, които се занимават с престъпността и превенцията. По-
конкретно решението не предвижда никаква форма на сътрудничество с Европейския 
парламент. Пропуснато е също така предвиденото в предишния текст изискване за 
владеене на езици. 

Най-разискваният и спорен въпрос в рамките на обсъждането на предложението между 
Комисията и държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, беше въпросът за 
секретариата, за неговото финансиране, за възможностите за неговото обособяване като 
външна структура, за неговата независимост и за ръководната роля, която би следвало 
да играят Комисията и Съветът, както и проблемите, отнасящи се до персонала.    

Позиция на докладчика

Докладчикът е изключително разочарована от факта, че мрежата не беше в състояние 
да работи в съответствие с решението за създаването й и с възникналите очаквания и да 
предостави принос, съответстващ на поставената изключително важна цел за 
превенцията на престъпността в Европейския съюз.  Липсата на сътрудничество между 
Комисията, Съвета и държавите-членки стана причина за създаването на положение на 
същинско блокиране на мрежата, както и на по-общата цел на Европейския съюз за 
борба срещу престъпността, включително организираната престъпност, чрез превенция 
на подобни явления.  Не е възможно превенцията на престъпността и, по-конкретно, на 
организираната престъпност да бъде сведена  до обмен на най-добри практики, който 
да се осъществява на срещи с ограничена посещаемост и лоша организация, между 
национални представители, които не могат да общуват помежду си поради липса на 
езикови познания, като по този начин всичко се свежда до туристически разходки на 
националните служители.   Липсата на участие на гражданското общество, на 
академичните среди, на НПО, липсата на превод на документи и информация, 
предоставяни на сайта на мрежата, липсата на разработка на материали относно 
превенцията (като, например, документи за училищата, за преподавателите и 
учениците), наред с другото, допринесоха за непознаването на мрежата от страна на 
останалите институции и участници, работещи в тази област.  

Разглежданото предложение изглежда абсолютно непригодно да реши проблемите, 
посочени при няколкократните оценки, на които беше подложена мрежата, които дават 
ясен знак за неудачното й функциониране, понеже ни се струва, че то допълнително ги 
усложнява, вместо да открие подходящите решения.   Освен това докладчикът счита, че 
за да може мрежата най-накрая да заработи, е необходимо нейните правомощия да 
бъдат ясно увеличени, така че да включат и справяне с проблемите на организираната 
престъпност, която се разпространява все повече като октопод, засягащ все по-голям 
брой държави-членки, най-вече след прекратяването на дейността на Форума за 
предотвратяване на организираната престъпност.  Докладчикът осъжда отрицателната 
позиция по въпроса на някои държави-членки и изразява опасение, че причината за 
подобна позиция в действителност е нежелание за признаване и справяне с проблема на 
нарастващото и все по-тревожно проникване на престъпни организации във все по-
голям брой държави-членки.  

Шведското председателство настоява разглежданото решение да бъде одобрено от ЕП 
преди влизането в сила на Договора от Лисабон: докладчикът изразява абсолютно 
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несъгласие, предвид факта, че  влизането в сила на Договора от Лисабон вече е въпрос 
на дни.   От междуинституционална гледна точка от ЕП се иска да се откаже от 
институционални правомощия, които новият договор му предоставя в областта на 
предотвратяване на престъпността:  процедурата по съвместно вземане на решения. 
Докладчикът би могъл да приеме посочената процедура единствено, ако Комисията и 
Съветът бяха тържествено гарантирали, че веднага след влизането в сила на Договора 
от Лисабон ще представят амбициозно предложение, което на първо място да включва 
създаване на Център за мониторинг на престъпността, по-конкретно организираната 
престъпност, която да притежава цялостни правомощия и власт, както и точни 
правомощия по отношение на събирането на данни и сведения, на съпоставка, оценка и 
представяне на препоръки.   

Докладчикът счита за необходимо предложението да бъде отхвърлено, както 
възнамерява да постъпи ЕП във връзка с предложенията за Европол и както впрочем 
беше отбелязано предварително от някои държави-членки, с цел след влизането в сила 
на Договора от Лисабон, който предвижда специфично правно основание в тази област, 
да се подходи по-сериозно, по- структурирано и по по-амбициозен начин към 
реформата на мрежата, въз основа на истинска европейска политика в областта на 
превенцията на престъпността, включително на организираната престъпност и на 
престъпността от терористичен вид. По този начин, без да подкрепят едно изцяло 
незадоволително положение, Европейският парламент и Съветът, чрез процедурата на 
съвместно вземане на решение биха могли по-успешно да превърнат в конкретни 
действия борбата срещу престъпността чрез превенцията й в Европейския съюз 
благодарение на създаване на Център за мониторинг на престъпността, организираната 
престъпност и превенцията.
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