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13.1.2021 A9-0248/2

Изменение 2
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. посочва, че ЕЗА следва да бъде 
засилена и подобрена, за да се увеличи 
нейната ефективност и 
непосредственост и спазването от нейна 
страна на решенията на националните 
съдилища, като същевременно се зачита 
пропорционалността, тъй като една 
от целите на един по-силен Съюз 
изисква държавите членки да имат 
доверие в правните системи и системите 
за лишаване от свобода на други 
държави членки, за които този 
механизъм е от съществено значение; 
припомня, че всяко отслабване на 
взаимното признаване по 
наказателноправни въпроси може да 
доведе само до отслабването му в други 
области и че това би било вредно за 
ефективното справяне с общите 
политики, като например вътрешния 
пазар;

5. посочва, че ЕЗА би могло да бъде 
засилена и подобрена, за да се увеличи 
нейната ефективност и 
непосредственост и спазването от нейна 
страна на решенията на националните 
съдилища, като същевременно се зачита 
пропорционалността; припомня обаче, 
че ЕЗА не може да бъде оценявана 
изолирано, и счита, че един по-силен 
Съюз изисква държавите членки да 
прилагат принципа на взаимно 
признаване по такъв начин, че той да 
не води до отклонение от 
отговорностите на държавите 
членки за защита на основните права 
на лицата и за зачитане на 
принципите на правовата държава, 
като по този начин се постига по-
голямо доверие в правните системи и 
системите за лишаване от свобода на 
други държави членки, за които този 
механизъм е от съществено значение; 
припомня, че всяко отслабване на 
взаимното признаване по 
наказателноправни въпроси може да 
доведе до отслабването му в други 
области и че това би било вредно за 
ефективното справяне с общите 
политики, като например в областта на 
вътрешния пазар; освен това 
припомня, че целта на минималните 
гаранции в наказателното 
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производство, предвидени в 
директивите относно процесуалните 
права, е да се гарантира справедлив 
процес; подчертава, че правото на 
справедлив процес е от първостепенно 
значение като гаранция за това, че ще 
бъдат гарантирани основните права 
на лицата и принципите на 
правовата държава; счита, че 
спазването на процесуалните права 
следва винаги да бъде предварително 
условие за изпълнението на ЕЗА, и 
припомня, че са необходими засилени 
предпазни мерки за предотвратяване 
на злоупотребата с ЕЗА;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/3

Изменение 3
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. подчертава, че ЕЗА не следва да 
се използва неправомерно за леки 
престъпления, когато не съществуват 
основания за досъдебно задържане; 
припомня, че използването на ЕЗА 
следва да бъде ограничено до тежки 
престъпления, когато това е строго 
наложително и пропорционално; 
настоятелно призовава за използването 
при възможност на правни инструменти 
с по-ниска степен на намеса, като 
например ЕЗП, преди да бъде издадена 
ЕЗА; посочва, че издаващите органи 
следва да извършват проверки за 
пропорционалност, като отчитат i) 
тежестта на престъплението, ii) 
наказанието, което е вероятно да бъде 
наложено, ако бъде доказана вината на 
лицето за извършване на 
престъплението, iii) вероятността от 
задържане на лицето в издаващата 
държава членка след предаването, iv) 
въздействието върху правата на 
исканото за предаване лице и на 
неговото семейство и v) интересите на 
жертвите на престъплението; призовава 
държавите членки и техните съдебни 
органи да обработват случаите на ЕЗА 
без ненужно забавяне, след като ЕЗА е 
издадена, за да гарантират минимални 
периоди на досъдебно задържане; 

7. подчертава, че ЕЗА не следва да 
се използва за леки престъпления или за 
цели, които не налагат непременно 
задържането на хора, като например 
първоначален разпит на заподозрени 
лица и досъдебен разпит; припомня, че 
използването на ЕЗА следва да бъде 
ограничено до тежки престъпления, 
когато това е строго наложително и 
пропорционално; настоятелно призовава 
за използването при възможност на 
правни инструменти с по-ниска степен 
на намеса, като например ЕЗП, преди да 
бъде издадена ЕЗА; посочва, че 
издаващите органи следва да извършват 
проверки за пропорционалност, които 
включват право на обжалване на ЕЗА 
преди предаването на лицето, 
издадена с цел да се предотврати 
извършване на нарушение на основни 
права още преди да стане приложимо 
последващото средство за правна 
защита, и които проверки отчитат i) 
тежестта на престъплението, ii) 
наказанието, което е вероятно да бъде 
наложено, ако бъде доказана вината на 
лицето за извършване на 
престъплението, iii) вероятността от 
задържане на лицето в издаващата 
държава членка след предаването, iv) 
въздействието върху правата на 
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исканото за предаване лице и на 
неговото семейство и v) интересите на 
жертвите на престъплението; призовава 
държавите членки и техните съдебни 
органи да обработват случаите на ЕЗА 
без ненужно забавяне, след като ЕЗА е 
издадена, за да гарантират минимални 
периоди на досъдебно задържане; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/4

Изменение 4
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. подчертава, че според Съда на 
ЕС отказът да се изпълни ЕЗА е 
изключение от взаимното признаване и 
трябва да се тълкува ограничително35, 
когато се прилага едно от основанията 
за непризнаване (членове 3 и 4 от 
Рамково решение 2002/548/ПВР) или 
една от гаранциите (член 5 от същото) 
или в съответствие със съдебната 
практика на Съда на ЕС; 

___________
35 напр. Съд на ЕС, C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.

8. подчертава, че според Съда на 
ЕС отказът да се изпълни ЕЗА е 
предвиден специално като изключение 
от взаимното признаване и трябва да се 
тълкува ограничително35, когато се 
прилага едно от основанията за 
непризнаване (членове 3 и 4 от Рамково 
решение 2002/548/ПВР) или една от 
гаранциите (член 5 от същото), както и 
задължението за зачитане на 
основните права (член 1, параграф 3 
от същото) в съответствие с практика 
на Съда на ЕС; отбелязва, че 
изпълняващият съдебен орган има 
правомощието да се въздържи от 
привеждане в действие на ЕЗА, 
когато предаването може да доведе 
до нечовешко или унизително 
отношение към издирваното лице 
(член 4 от Хартата )1а или когато 
съществува реален риск от 
нарушаване на основното право на 
независим съд и следователно на 
правото на справедлив съдебен процес 
(член 47, параграф 2 от Хартата )1б;

_______
1a Съд на ЕС, дело C-216/18 PPU, 
Minister for Justice and Equality.
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1б Съд на ЕС, съединени дела C-404/15 
и C-659/15 PPU, Aranyosi и Căldăraru.
35 Вж. напр. Съд на ЕС, дело C-216/18 
PPU, Minister for Justice and Equality.

Or. en



AM\1222215BG.docx PE662.824v01-00

BG Единство в многообразието BG

13.1.2021 A9-0248/5

Изменение 5
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. счита, че е необходимо да бъдат 
приети допълнителни хоризонтални 
мерки с цел укрепване на принципа на 
лоялно сътрудничество, закрепен в 
член 4, параграф 3 от ДЕС, и за 
повишаване на взаимното доверие в 
националните системи за наказателно 
правосъдие, като по този начин се 
постигне по-ефикасно съдебно 
сътрудничество; посочва, че проверката 
за двойна наказуемост ограничава 
взаимното признаване и според Съда на 
ЕС трябва да се тълкува тясно; 
подчертава обаче, че продължават да 
съществуват опасения поради липсата 
на правилно определение за 
престъпленията, за които вече не се 
прилага правилото за двойна 
наказуемост; отбелязва, че в идеалния 
случай взаимното признаване следва да 
функционира автоматично37 , без 
повторна проверка за съществените 
основания за повдигане на обвинение, и 
че изпълнението на решенията не 
следва да бъде отказвано, освен ако са 
налице основания за позоваване на 
някое от основанията за отказ, 
изброени изчерпателно в Рамковото 
решение относно ЕЗА, или ако има 
други обстоятелства, които съгласно 
практиката на Съда на ЕС могат да 

11. счита, че е необходимо да бъдат 
приети допълнителни хоризонтални 
мерки с цел укрепване на принципа на 
лоялно сътрудничество, закрепен в 
член 4, параграф 3 от ДЕС, и за 
повишаване на взаимното доверие в 
националните системи за наказателно 
правосъдие, като по този начин се 
постигне по-ефикасно съдебно 
сътрудничество; посочва, че проверката 
за двойна наказуемост, въпреки че е 
необходима, за да се гарантира 
пълното зачитане на основните 
права на лицата, се счита, че 
ограничава взаимното признаване и 
според Съда на ЕС трябва да се тълкува 
ограничително; подчертава обаче, че 
продължават да съществуват опасения 
поради липсата на правилно 
определение за престъпленията, за 
които вече не се прилага правилото за 
двойна наказуемост; отбелязва обаче, че 
взаимното признаване не следва да 
действа автоматично37, като се имат 
предвид нарастващите пропуски по 
отношение на принципите на 
правовата държава в някои държави 
членки, а изисква преценка по всеки 
отделен случай от изпълняващия 
орган; освен това отбелязва, че е 
необходима проверка за двойна 
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обосноват налагане на ограничения на 
принципите на взаимно признаване и 
взаимно доверие между държавите 
членки;

____________
37  например съобщението на Комисията 
от 26 юли 2000 г. относно взаимното 
признаване на окончателните решения 
по наказателноправни въпроси (COM 
(2000)0495).

наказуемост, като се има предвид 
липсата на напълно хармонизирано 
материално наказателно право, 
както и липсата на минимални 
процесуални стандарти;

___________
37  Вж. например съобщението на 
Комисията от 26 юли 2000 г. относно 
взаимното признаване на окончателните 
решения по наказателноправни въпроси 
(COM (2000)0495).

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/6

Изменение 6
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. подчертава, че е важно да се 
направи оценка на включването на 
допълнителни престъпления или 
категории престъпления, като 
например престъпления срещу 
околната среда (напр. престъпления, 
свързани със замърсяване от кораби), 
определени форми на отклонение от 
данъчно облагане, престъпления от 
омраза, сексуално насилие, основано на 
пола насилие, престъпления, извършени 
чрез цифрови средства, като кражба на 
самоличност, престъпления, включващи 
използване на насилие или сериозна 
заплаха за обществения ред в 
държавите членки, както и 
престъпления срещу 
конституционната 
неприкосновеност на държавите 
членки, извършени чрез използване на 
насилие, геноцид, престъпления срещу 
човечеството и военни престъпления 
в рамките на засилен ангажимент за 
съдебно сътрудничество и 
сътрудничество в областта на 
принципите на правовата държава и на 
основните права между държавите 
членки; подчертава, че по-тясното 
съдебно сътрудничество по 
отношение на престъпления от 
такова естество би помогнало на 

14. подчертава, че 
трансграничното измерение на все по-
голям брой видове престъпления, като 
престъпленията срещу околната среда 
(например престъпления, свързани със 
замърсяване от кораби), някои форми на 
избягване на данъчно облагане, 
сексуално насилие, основаното на пола 
насилие, престъпления, извършени чрез 
цифрови средства като напр. кражба на 
самоличност, престъпления на геноцид, 
престъпления срещу човечеството и 
военни престъпления, прави дори още 
по-важно зачитането на принципите 
на правовата държава и на основните 
права от страна на държавите членки, 
особено когато става въпрос за 
независимостта на съдебната власт 
и правото на справедлив процес; 
припомня, че предвид нарастващите 
пропуски при зачитането на 
принципите на правовата държава в 
някои държави членки и предвид 
липсата на напълно хармонизирано 
материално наказателно право, 
както и на минимални процесуални 
стандарти, разширяването на 
списъка на престъпленията, които не 
изискват проверка за двойна 
наказуемост, би могло да изложи на 
риск основните права на лицата;
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Съюза да постигне своите собствени 
приоритетни цели, като 
същевременно укрепи концепцията за 
зачитане на демокрацията и 
принципите на правовата държава в 
Съюза;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/7

Изменение 7
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 34 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 34a. счита, че следва да се прилага 
ефикасно управление на системите за 
лишаване от свобода в дългосрочен 
план, като се намалява броят на 
лишените от свобода чрез по-често 
използване на несвързани с лишаване 
от свобода наказания, като например 
безвъзмезден труд в полза на 
обществото, глоби и електронно 
наблюдение; подчертава, че следва да 
се обмислят мерки, които да са 
алтернативни на задържането, в 
рамките на цялата верига на 
наказателното правосъдие; призовава 
Комисията да положи повече усилия в 
тази насока и да създаде механизъм на 
ЕС за наблюдение на условията в 
местата за лишаване от свобода и 
условията на задържане;

Or. en
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13.1.2021 A9-0248/8

Изменение 8
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 37

Предложение за резолюция Изменение

37. призовава Комисията да проучи 
възможността за предвиждане на 
допълващи инструменти относно 
процесуалните права, като например 
относно допустимостта на 
доказателства и условията в местата за 
лишаване от свобода при предварително 
задържане, по-специално въз основа на 
стандартите на Съвета на Европа, 
включително относно сроковете за 
предварително задържане; заявява, че 
Комисията следва да се стреми към най-
високи стандарти, като същевременно 
изцяло зачита принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност; 
призовава Комисията да подобри 
средствата за информиране на 
националните изпълняващи органи 
относно условията в местата за 
задържане под стража и местата за 
лишаване от свобода във всяка държава 
членка; 

37. призовава Комисията да проучи 
възможността за предвиждане на 
допълващи инструменти относно 
процесуалните права, като например 
относно допустимостта на 
доказателства и условията в местата за 
лишаване от свобода при предварително 
задържане, по-специално въз основа на 
стандартите на Съвета на Европа, 
включително относно сроковете за 
предварително задържане; заявява, че 
Комисията следва да се стреми към най-
високи стандарти, като същевременно 
изцяло зачита принципите на 
субсидиарност и на пропорционалност; 
счита, че липсата на минимални 
стандарти на равнището на ЕС 
относно условията в местата за 
лишаване от свобода и условията на 
предварителното задържане, както и 
липсата на ограничение на 
използването на предварително 
задържане като мярка само в крайни 
случаи и на разглеждане на 
алтернативни решения, наред с 
липсата на надеждна преценка на 
това дали производството е на етап, 
на който може да започне съдебната 
фаза, може да доведе до необосновани 
и прекомерно дълги срокове на 
предварително задържане на 
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заподозрените и обвиняемите лица; 
припомня, че това положение се 
изостря още повече поради 
пандемията от COVID-19;   призовава 
Комисията да постигне минимални 
стандарти за целия ЕС, по-специално 
по отношение на процесуалните 
гаранции в наказателния процес и на 
условията в местата за лишаване от 
свобода и условията на задържане, 
както и да подобри средствата за 
информиране на националните 
изпълняващи органи относно условията 
в местата за задържане под стража и в 
местата за лишаване от свобода във 
всяка държава членка; 

Or. en
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Изменение 9
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 37 a (нов)

Предложение за резолюция Изменение

 37a. подчертава, че не съществува 
механизъм за гарантиране на 
подходящи последващи действия във 
връзка с гаранциите, предоставени от 
издаващите съдебни органи гаранции 
след предаването; изисква от 
Комисията да проучи възможните 
мерки в тази насока;

Or. en
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Изменение 10
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 42

Предложение за резолюция Изменение

42. отбелязва стандартите на 
Европейския съд по правата на човека, 
както и изискванията съгласно 
Директива 2013/48/ЕС относно правото 
на достъп до адвокат и съгласно 
Директива 2010/64/ЕС относно правото 
на устен и писмен превод; настоятелно 
призовава Комисията и държавите 
членки да гарантират, че правото на 
достъп до адвокат и до правна помощ в 
издаващата и в изпълняващата държава 
членка е гарантирано както в 
законодателството, така и в практиката; 

42. отбелязва стандартите на 
Европейския съд по правата на човека, 
както и изискванията съгласно 
Директива 2013/48/ЕС относно правото 
на достъп до адвокат и съгласно 
Директива 2010/64/ЕС относно правото 
на устен и писмен превод; припомня, че 
гарантирането на адекватно време за 
подготовка на делото и 
осигуряването на пълен и бърз достъп 
до материалите по делото биха 
подобрили качеството на 
представителството; подчертава, че 
предвид трансграничния характер на 
производството за ЕЗА, което често 
включва обвиняеми, които не говорят 
езика на изпълняващата държава 
членка, гарантирането на достъп до 
устен превод на първоначалния етап 
от производството, и по-специално 
улесняването на комуникацията с 
адвокат е съществена гаранция за 
справедлив процес и е изискване 
съгласно Директива 2010/64/ЕС; 
настоятелно призовава Комисията и 
държавите членки да гарантират, че 
правото на достъп до адвокат и до 
правна помощ в издаващата и в 
изпълняващата държава членка е 
гарантирано както в законодателството, 
така и в практиката; 
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Изменение 11
Гуендолин Делбос-Корфилд
от името на групата Verts/ALE

Доклад A9-0248/2020
Хавиер Сарсалехос
Прилагане на европейската заповед за арест и процедурите за предаване между 
държавите членки
(2019/2207(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. заявява, че механизмът на ЕЗА е 
ефективен; счита обаче, че основните 
въпроси във връзка с ЕЗА са свързани с 
нейната съгласуваност и 
ефективност, като в това 
отношение има възможност за 
подобрение, дори и повдигането на 
въпроси относно спазването на 
ценностите на ЕС и основните права 
да е в ограничена степен; 

43. заявява, че механизмът на ЕЗА е 
ефективен; счита обаче, че основните 
въпроси във връзка с ЕЗА са свързани 
със спазването на ценностите на ЕС и на 
основните права; подчертава обаче, че 
има и проблеми, свързани със 
съгласуваността и ефективността; 

Or. en


