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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.
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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 
Сърбия
(10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на Съвета (10334/2019),

– 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 (C9-
0041/2019),

– 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 
престъпност1, и по-специално член 26а, параграф 2 от него,

– като взе предвид член 82 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0009/2019),

1. одобрява проекта на Съвета;

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

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

Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Сърбия следва модела на 
подобни споразумения, сключени от Евроюст в миналото (например Евроюст – БЮРМ, 
Евроюст – САЩ, Евроюст – Норвегия, Евроюст – Швейцария, Евроюст – Албания и 
най-неотдавнашното – Евроюст – Грузия). Целта на тези споразумения е да се насърчи 
сътрудничеството в борбата със сериозната престъпност, особено организираната 
престъпност и тероризма. Те предвиждат, наред с другото, служители за връзка, звена 
за контакт и обмен на информация. Тези споразумения за сътрудничество се основават 
на член 26а, параграф 2 от Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 
създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност. 

Посоченото споразумение е в съответствие със стратегията на Европейската комисия от 
2018 г. за Западните Балкани.1 В това отношение Комисията изтъква борбата срещу 
тежката престъпност и тероризма, като заявява, че „организираната престъпност 
продължава да бъде много сериозен проблем в Западните Балкани и Турция. През 
Турция и през Западните Балкани преминават важни маршрути за контрабанда. Мощни 
престъпни мрежи с международен обхват продължават да работят от и през тези 
държави... През последните години Западните Балкани предприеха важни стъпки за 
модернизиране на правната и институционалната рамка по отношение на борбата с 
тероризма. Оперативното сътрудничество с държавите — членки на ЕС, и с агенциите 
на ЕС продължи да се подобрява и засилва. Всички държави от Западните Балкани 
участват активно в инициативата за борба с тероризма в Западните Балкани. При все 
това все още е нужно повечето държави да увеличат усилията си за решаване на 
проблема със завръщащите се чуждестранни бойци и за предотвратяване на 
екстремизма и радикализацията, включително в затворите.“ В това отношение други 
страни кандидатки в региона (Черна гора, Северна Македония и Албания) вече са 
сключили подобни споразумения. В доклада си за 2019 г. Комисията посочи също така, 
че „Сърбия следва да увеличи усилията си за отстраняване на пропуските, и по-
специално да постигне убедителни резултати в разследването, наказателното 
преследване и осъдителните присъди по дела за организирана престъпност“. Освен това 
Сърбия е „държавата от региона, към която се отправят най-много запитвания, и като 
цяло втората най-запитвана трета държава по случаи на Евроюст. През 2018 г. Сърбия е 
била свързана с 34 случая.“2

Във втория си доклад за механизма за суспендиране на безвизовия режим Европейската 
комисия заяви също, че „по отношение на организираната престъпност гражданите на 
Сърбия продължават да бъдат една от най-често посочваните националности за 
организирани престъпления срещу собственост в ЕС, и по-специално в Белгия, 
Франция, Германия и Италия. Сръбските граждани продължават да бъдат едни от най-
често срещаните жертви на трафик на хора, идващи от Западните Балкани. В трафика 
на хероин по този маршрут, както и по маршрута през Южен Кавказ участват 
организирани престъпни групи, състоящи се от ирански граждани. В Сърбия 

 1 „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“, 
(COM(2018) 65 final).
2 Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването, Доклад за Сърбия за 2019 г., 
Работен документ на службите на Комисията (SWD (2019) 219 final).
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продължават да съществуват значителни оръжейни запаси, което води до риск от 
трафик на огнестрелни оръжия.“3

Ето защо подобно споразумение може да насърчи по-доброто сътрудничество в борбата 
срещу организираната престъпност и е в интерес на Сърбия и държавите – членки на 
ЕС, с оглед на това, че организираната престъпност е транснационален проблем. 
Подобно споразумение ще бъде добре дошло и в областта на съдебното 
сътрудничество, предвид вече съществуващо споразумение между Европол и Сърбия и 
работно споразумение между CEPOL и Сърбия по отношение на полицейското 
сътрудничество. 

В съответствие с настоящото решение за Евроюст такива споразумения за 
сътрудничество между Евроюст и трети държави, съдържащи разпоредби относно 
обмена на лични данни, могат да бъдат сключвани само ако съответният субект е 
предмет на Конвенцията на Съвета на Европа от 28 януари 1981 г. или след оценка, 
потвърждаваща наличието на адекватно ниво на защита на данните, гарантирано от 
този субект. В това отношение трябва да се подчертае, че Сърбия ратифицира 
посочената конвенция през 2005 г., а Допълнителния протокол към нея – през 2008 г. 
На 28 март 2019 г. Съвместният надзорен орган на Евроюст даде положително 
становище по споразумението във връзка с разпоредбите относно защитата на данните. 
Бе посочено, наред с другото, приемането през 2018 г. на ново сръбско законодателство 
за защита на данните.4 Също така новият Регламент (ЕС) 2018/1727 относно Евроюст, с 
който се заменя и отменя Решение 2002/187/ПВР на Съвета, предвижда възможността 
за споразумение с трети държави, когато такива споразумения са възможно основание 
за трансфера на лични данни, при условие че са спазени общите принципи за 
трансферите на оперативни лични данни към трети държави (вж. в това отношение 
член 56 от Регламента).

Ето защо, въз основа на всички горепосочени съображения, докладчикът подкрепя 
проекта на решение за изпълнение на Съвета по отношение на проекта на споразумение 
за сътрудничество между Евроюст и Сърбия.

3 COM(2018) 856 final.
4 Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (Sl. glasnik RS, br. 87/2018).
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