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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.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него.  

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 

 

 

 



 

RR\1083888BG.doc 3/7 PE571.795v02-00 

 BG 

СЪДЪРЖАНИЕ 

Страница 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 5 

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ............................................................................................. 6 

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ ........................................................................ 7 

 

 

 



 

PE571.795v02-00 4/7 RR\1083888BG.doc 

BG 



 

RR\1083888BG.doc 5/7 PE571.795v02-00 

 BG 

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на 

сключването от Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и 

Черна гора 

(11596/2015 – C8-0299/2015 – 2015/0812(CNS)) 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на Съвета (11596/2015), 

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с 

Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните 

разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с Парламента 

(C8-0299/2015),  

– като взе предвид Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 

създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната 

престъпност
1
, по-специално член 26а, параграф 2 от него,  

 като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи (A8-0008/2016), 

1. одобрява проекта на Съвета;  

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да го информира за това; 

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 

внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента; 

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на Евроюст. 

                                                 
1
 ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Настоящото предложение се отнася до предложеното одобрение на споразумение за 

сътрудничество между Евроюст и Черна гора с цел засилване на съдебното 

сътрудничество в областта на борбата срещу тежката престъпност, и по-специално 

организираната престъпност и тероризма. Този проект за споразумение съдържа 

разпоредби относно оперативното сътрудничество между Евроюст и Черна гора, като 

командироването на прокурор от Черна гора за връзка към Евроюст и обмена на 

информация, включително на лични данни. 

 

В съответствие с член 26а, параграф 2 от Решението за Евроюст, Съвместният надзорен 

орган на Евроюст (СНО) одобри проекта за споразумение; неговото становище се 

прилага към проекта на споразумението. СНО отбелязва по-специално, че всички 

изменения от страна на Евроюст по проекта на споразумението са взети предвид и че 

Черна гора е страна по Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. за защита 

на лицата при автоматизираната обработка на лични данни и Протокола към нея по 

отношение на надзорните институции и трансграничния обмен на данни.   

СНО стигна до заключението, че разпоредбите относно обмена на лични данни, 

съдържащи се в проекта на споразумение са адекватни.  

 

За да се засили борбата срещу транснационалната престъпност и да се подобри 

съдебното сътрудничество в Европа, е налице ясна оперативна необходимост за 

Евроюст да си сътрудничи с Черна гора.  

 

В съответствие с член 26а, параграф 2 от Решение на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 

създаване на Евроюст, последно изменен с Решение 2009/426/ПВР на Съвета от 16 

декември 2008 г., Съветът следва да одобри с квалифицирано мнозинство сключените 

от Евроюст споразумения с трети страни или международни организации. 

 

Съгласно член 39, параграф 1 от някогашния Договор за Европейския съюз, за който 

Съдът на Европейския съюз постанови на 16 април 2015 г., че все още е приложим, в 

съответствие с член 9 от Протокол № 36 Съветът е длъжен да се консултира с 

Парламента при приемането на мерки по прилагане, въз основа на третия стълб на 

достиженията на общностното право, като може да определи срок, в рамките на който 

Парламентът да представи своето становище (решения на Съда на Европейския съюз C-

317/13 и C-679/13, 15 април 2015 г.)  

 

Докладчикът подкрепя сключването на това споразумение за сътрудничество с Черна 

гора, тъй като това би допринесло за борбата срещу тежките форми на престъпност и 

би я засилило, като също така би допринесло за засилване на съдебното 

сътрудничество, по-специално в областта на борбата с организираната престъпност и 

тероризма. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 
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