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Изменение 27 да се чете, както следва: 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Евроюст запазва 

компетентността си: 

 а) по отношение на престъпленията, 

установени в Директива (ЕС) 

2017/1371 на Европейския парламент 

и на Съвета от 5 юли 2017 година 

относно борбата с измамите, 

засягащи финансовите интереси на 

Съюза, по наказателноправен ред, 

(„Директивата за защита на 

финансовите интереси“), стига 

Европейската прокуратура да няма 

компетентност или да не я 
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упражнява; 

 б) в случаи, свързани с 

престъпленията установени в 

Директивата за защита на 

финансовите интереси, за искания от 

държави членки, които не участват в 

Европейската прокуратура; 

 в) в случаи, засягащи както 

участващи в Европейската 

прокуратура държави членки, така и 

държави членки, които не участват в 

нея, за искания от тези държави 

членки, които не участват в 

Европейската прокуратура и за 

искания от самата Европейска 

прокуратура. 

 _________________ 

 * ОВ L 198, 28.7.2017 г., стр. 29. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. По молба на компетентен орган 

Евроюст издава писмено становище 

относно системни откази или 

затруднения при изпълнението на молби 

за съдебно сътрудничество или решения 

в тази област, включително такива, 

основани на инструменти, които 

привеждат в действие принципа на 

взаимно признаване, при условие че 

въпросът не е могъл да бъде разрешен 

по взаимно съгласие между 

компетентните национални органи или 

чрез намесата на съответните 

национални членове. Становището се 

адресира своевременно до засегнатите 

държави членки. 

5. По молба на компетентен орган 

или по своя инициатива Евроюст 

издава писмено становище относно 

системни откази или затруднения при 

изпълнението на молби за съдебно 

сътрудничество или решения в тази 

област, включително такива, основани 

на инструменти, които привеждат в 

действие принципа на взаимно 

признаване, при условие че въпросът не 

е могъл да бъде разрешен по взаимно 

съгласие между компетентните 

национални органи или чрез намесата 

на съответните национални членове. 

Становището изпраща незабавно на 

засегнатите държави членки. 
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Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Мандатът на националните 

членове и техните заместници е 

четири години и може да бъде 

еднократно подновен. 

 При изтичане на мандата им или в 

случай на оставка членовете остават 

на служба до подновяване на мандата 

им или докато бъдат заменени. 

 

Изменение 48 се заличава. 

 

След изменение 51 се вмъква следното изменение: 

Изменение 194 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Мандатът на членовете и 

техните заместници е най-малко 

четири години и може да бъде 

еднократно подновен. При изтичане 

на мандата им или в случай на 

оставка членовете остават на 

служба до подновяване на мандата им 

или докато бъдат заменени. 

Заличава се 

 

Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Компетентните органи на 1. Компетентните органи на 
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държавите членки обменят с Евроюст 

всяка информация, необходима за 

изпълнение на функциите ѝ в 

съответствие с членове 2 и 4, както и с 

правилата за защита на данните на 

настоящия регламент. Това включва 

най-малко информацията по 

параграфи 5, 6 и 7. 

държавите членки обменят с Евроюст 

всяка информация, необходима за 

изпълнение на функциите ѝ в 

съответствие с членове 2 и 4, както и 

със законодателството на ЕС 
относно защита на данните, 

предвидени в настоящия регламент. 

Това включва най-малко информацията 

по параграфи 4, 5 и 6. 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 

 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Компетентните национални органи 

отговарят своевременно на молбите и 

становищата на Евроюст, изразени 

съгласно член 4. Ако компетентните 

органи на засегнатите държави членки 

решат да не изпълнят молба по 

член 4, параграф 2 или решат да не се 

съобразят с писмено становище по 

член 4, параграфи 4 и 5, те 

своевременно информират Евроюст 

за своето решение и основанията за 

него. Когато не е възможно да се 

представят основания за отказа за 

изпълнение на молба, тъй като това 

би накърнило съществени интереси 

на националната сигурност или би 

застрашило безопасността на 

гражданите, компетентните органи 

на държавите членки могат да 

изтъкнат основания от оперативно 

естество. 

Компетентните национални органи 

отговарят своевременно на молбите и 

становищата на Евроюст, изразени 

съгласно член 4, като в спешни случаи 

Евроюст може да определи краен срок 

за отговора. Компетентните органи на 

засегнатите държави членки 

изпълняват искането на Евроюст по 

член 4, параграф 2 или се съобразяват с 

писмено становище по член 4, 

параграф 4 или  5, освен когато те 

могат да обосноват пред Евроюст в 

мотивирано становище, че 

незабавното изпълнение ще постави в 

опасност резултатите от 

протичащо разследване или 

безопасността на физическо лице. 

Всяко забавяне на изпълнението на 

исканията и становищата по член 4, 

направени или изразени от Евроюст, 

трябва да бъде надлежно обосновано. 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


