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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по граждански 
свободи, правосъдие и вътрешни работи да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. признава, че прилагането на Рамковото решение относно европейската заповед за 
арест подложи на натиск правните системи в много държави членки; отбелязва, че 
Рамковото решение относно европейската заповед за арест разкри големи 
национални различия в материалното и процесуалното наказателно право;

2. настоява държавите членки да гарантират високо равнище на взаимно доверие, 
което се основава на задължението им да спазват Договорите, Хартата на 
основните права и законодателството на ЕС, както и на спазването от страна на 
техните институции на ценностите на ЕС, включително зачитането на принципите 
на правовата държава (член 2 от ДЕС);

3. подчертава, че създаването на механизъм на ЕС за демокрацията, принципите на 
правовата държава и основните права ще допринесе за укрепване на взаимното 
доверие между държавите членки;

4. счита, че е необходимо да бъдат приети допълнителни хоризонтални мерки с цел 
повишаване на взаимното доверие в националните системи за наказателно 
правосъдие, като по този начин се постигне по-ефикасно съдебно сътрудничество;

5. счита, че Рамковото решение относно европейската заповед за арест следва да 
бъде интегрирано изцяло в Договора от Лисабон като нов законодателен 
инструмент; изразява убеждение, че това ще донесе значителни ползи по 
отношение на демократичната легитимност, правната сигурност и прозрачността, 
ще засили съгласуваността с други наказателноправни инструменти и ще даде 
възможност за изясняване на понятието „съдебен орган“ като самостоятелно 
понятие на правото на ЕС;

6. отбелязва, че оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС създава възможности за 
по-нататъшно уеднаквяване на пространството на наказателно правосъдие; 
припомня, че в Политическата декларация относно бъдещите отношения се 
посочва, че Обединеното кралство и ЕС „ще предвиждат всеобхватно, тясно, 
балансирано и реципрочно правоприлагане и съдебно сътрудничество по 
наказателноправни въпроси“; настоява всяко споразумение между ЕС и 
Обединеното кралство в областта на сътрудничеството по наказателноправни 
въпроси да бъде подкрепено, inter alia, от техните ангажименти по отношение на 
основните права, както и от ролята на Съда на Европейския съюз по този въпрос.


