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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.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекторешението на Съвета за сключване на споразумението между 
Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на 
някои разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и 
Протокола от 2001 година към нея
(05306/2010 – C7-0030/2010 – 2009/0189(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекторешението на Съвета (05306/2010),

– като взе предвид проектоспоразумението между Европейския съюз и Исландия и 
Норвегия за правна взаимопомощ по наказателноправни въпроси (14938/2003),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 82, параграф 1, буква г), както и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a) от 
Договора за функционирането на ЕС (C7-0030/2010),

– като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0020/2012),

1. дава своето одобрение за сключването на споразумението;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки, на Република Исландия и на Кралство Норвегия.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

През декември 2002 г. Съветът упълномощи председателството на Съвета, подпомагано 
от Европейската комисия, да започне преговори по споразумение за правна 
взаимопомощ с Норвегия и Исландия.

На 17 декември 2003 г. Съветът прие решение за подписване на споразумението между 
Европейския съюз и Република Исландия и Кралство Норвегия за прилагане на някои 
разпоредби на Конвенцията от 29 май 2000 година за взаимопомощ по наказателни дела 
между държавите – членки на Европейския съюз, и протокола от 2001 година към нея. 
Посоченото споразумение се основава на членове 24 и 38 от Договора за Европейския 
съюз.

Към момента на влизане в сила на Договора от Лисабон вътрешните национални 
процедури във връзка със споразумението не бяха официално приключени. Вследствие 
на това, в съответствие с новата правна рамка, предвидена в Договора от Лисабон, и по-
специално с член 218 от ДФЕС, вече се изисква одобрението на Европейския 
парламент.

С оглед на това, с предложението за решение на Съвета от 17 декември 2009 г., 
Европейската комисия препоръча на Съвета да получи одобрението на Европейския 
парламент и да приеме решение за сключването на споразумението без по-нататъшно 
забавяне.

ІІ. Съдържание на споразумението

Споразумението има за цел подобряване на съдебното сътрудничество между 
държавите – членки на ЕС, и Норвегия и Исландия чрез прилагането на почти всички 
разпоредби, съдържащи се в Конвенцията от 2000 г. за взаимопомощ по 
наказателноправни въпроси между държавите – членки на Европейския съюз, и 
протокола от 2001 г. към нея.
Това включва inter alia разпоредби относно изслушване на свидетели, експерти и 
обвиняеми лица по телефон или чрез видеоконферентна връзка, контролирани 
доставки, разследвания под прикритие и съвместни екипи за разследване, както и 
искания за информация относно банкови транзакции, банкови сметки и тяхното 
наблюдение за целите на борбата с престъпността като цяло и в частност на борбата с 
организираната престъпност.

ІІІ. Позиция на докладчика

Докладчикът застъпва становището, че Парламентът следва да даде своето одобрение 
за споразумението.
Споразумението разширява обхвата на правилата за правна взаимопомощ, които вече 
са в сила и предимно се прилагат в държавите членки, като включва в него Норвегия и 
Исландия. Това несъмнено ще подпомогне борбата с трансграничната престъпност и 



RR\890382BG.doc 7/8 PE450.927v03-00

BG

ще задълбочи сътрудничеството с двете страни, които вече са част от Шенгенското 
пространство, а в случая на Исландия – и в процес на преговори за присъединяване към 
Европейския съюз.

Докладчикът приветства по-специално възможността, изрично предвидена в член 3 от 
споразумението, Евроюст да се включва във всички случаи, в които държава членка е 
дала отказ на искане или има проблеми във връзка с изпълнението на искане.
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