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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи следните предложения в своя доклад: 

Позовавания  

– като взе предвид становището на комисията по правни въпроси на вниманието на 

комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи от 3 март 2014 г. 

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска 

прокуратура, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 март 2014 г. относно предложението за 

регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура1, 

Препоръки 

1. припомня съдържанието на становището на комисията по правни въпроси от 3 март 

2014 г. и има за цел да обърне внимание на редица допълнителни елементи, 

включително по отношение на новото развитие на разискванията в Съвета; 

2. подчертава значението на гарантирането на независимостта на Европейската 

прокуратура, на европейския главен прокурор и на неговите заместници, на 

европейските прокурори и на европейските делегирани прокурори, по-специално по 

отношение на всякакво неправомерно влияние от страна на партийно-политически, 

национални политически, административни или съдебни органи, включително от 

страна на европейските институции; счита, че длъжността на европейския прокурор 

следва да бъде на пълно работно време; 

3. отново заявява твърдата си воля за създаване на Европейска прокуратура и за 

реформиране на Евроюст, както е предвидено от Комисията в предложението ѝ за 

регламент относно Евроюст; при все това изразява убеждението си, че реформата на 

Евроюст следва да бъде отложена, докато Съветът приеме общ подход относно 

Европейската прокуратура; поддържа пакетния подход поради тясното 

взаимодействие между Европейската прокуратура и Евроюст; 

4. счита, че обхватът на правомощията на Европейската прокуратура следва да бъде 

ясно определен, за да се избегне правната несигурност по отношение на 

престъпленията, които попадат в кръга на компетентността ѝ; във връзка с това 

призовава Съвета да изясни компетентността на Евроюст, Европол и OLAF, така че 

съответната роля на всички органи, на които е възложена защитата на финансовите 

интереси на ЕС, да бъде ясно определена и разграничена; 

5. приветства предложението, че Европейската прокуратура следва да представя на 

институциите на ЕС годишен доклад с цел да се гарантира прозрачност и оценка на 

общите насоки на дейността ѝ, и подчертава, че това не следва да представлява 

средство за това бъдещата дейност на Европейската прокуратура да бъде повлияна 

                                                 
1 Приети текстове, P7_TA(2014)0234. 
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от някоя от институциите на ЕС; 

6. подчертава необходимостта от открита и прозрачна процедура за подбор за 

назначаване на европейския прокурор и неговите заместници и предлага открит 

конкурс за набиране на кандидати с подходящи умения, опит и професионализъм, 

които могат да бъдат включени в списък от Комисията и оценени от независима 

комисия от експерти; предлага списъкът с предварително подбраните кандидати да 

се предаде на Парламента и на Съвета и оправомощава Парламента и Съвета да 

вземат решение за провеждане на допълнителни събеседвания с кандидатите, чиито 

имена присъстват в списъка; поради това призовава за пълно участие на Парламента 

в процедурата за подбор на европейския прокурор и неговите заместници, като 

окончателното решение за назначаване ще бъде прието от Съвета и одобрено от 

Парламента; 

7. препоръчва Европейската прокуратура да обърне специално внимание на 

назначаването на европейските прокурор и на европейските делегирани прокурори 

и на изпълнението на критериите по отношение на квалификация, натрупан 

професионален опит и независимост, като гарантира балансирано географско 

представителство; 

8. подчертава необходимостта от това Европейската прокуратура да разглежда и 

разследва с еднаква строгост случаи на тежки престъпления срещу финансовите 

интереси на ЕС от всички участващи държави членки, независимо от географски 

съображения, предишни случаи или разследвания, и да предприеме качествен 

подход на базата на обективни критерии;  

9. подчертава необходимостта от яснота по отношение на това как Европейската 

прокуратура ще функционира ефективно във всички държави членки; 

10. препоръчва Европейската прокуратура да положи особени усилия за справяне с 

трансграничните престъпления срещу финансовите интереси на ЕС, като се имат 

предвид сложността на въпроса и високата степен на опасност и на претърпените в 

резултат на тези престъпления вреди; заявява обаче, че компетентността на 

Европейската прокуратура следва да бъде точно определена, за да се даде 

възможност за предварително определяне на престъпните състави, попадащи в 

нейния обхват, и за ясно разграничаване между компетентността на Европейската 

прокуратура и тази на националните прокурори; във връзка с това предлага да бъде 

направен внимателен преглед на определенията, предвидени в член 13 от 

предложението на Комисията, относно акцесорната компетентност с цел 

предотвратяване на двойна наказуемост за едно и също престъпление или на 

съдебни пропуски; предлага освен това да се гарантира, че инструментите и 

действията по разследване, с които разполага Европейската прокуратура, следва да 

бъдат единни, точно определени и съвместими с всички правни системи на 

държавите членки, за да се осигури предотвратяването на търсенето на най-

благоприятната правна система; 

11. припомня, че действията и разследванията, предприемани от всички прокурори и 

служители на Европейската прокуратура, трябва да се извършват при пълно 

спазване на принципите на правото, особено по отношение на правата, 
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предоставени на заподозряното или на обвиняемото лице, като зачитането на 

презумпцията за невиновност до постановяването на окончателно и неотменимо 

съдебно решение, правото на справедлив съдебен процес, правото да се запази 

мълчание, правото на защита и правна помощ и принципа „ne bis in idem“; 

призовава държавите членки да гарантират приемането на хармонизирани мерки 

относно признаването и допустимостта на доказателствата, представени от 

Европейската прокуратура; счита по-конкретно, че условията за допустимост на 

доказателства следва да бъдат такива, че да зачитат всички права, гарантирани от 

Хартата на основните права на Европейския съюз и от Европейската конвенция за 

правата на човека съгласно тълкуването ѝ в съдебната практика на Европейския съд 

по правата на човека и в съответствие с член 6 от Договора за Европейския съюз; 

счита, че Европейската прокуратура следва да издирва всички относими 

доказателства, независимо дали са обвинителни или оправдателни; 

12. изразява съжаление, че в настоящото предложение за създаване на Европейска 

прокуратура кръгът на нейната компетентност е ограничен до измами; поради това 

призовава Комисията да предложи след създаването на Европейската прокуратура 

разширяване на нейния мандата цел да се обхванат определени категории тежки 

трансгранични престъпления, като организираната престъпност и тероризма; 

13. приканва Съвета да предостави подробности относно въздействието върху бюджета 

на ЕС в резултат на предложената колегиална структура; счита, че при всички 

случаи решението относно избор на компетентна юрисдикция, решението относно 

извършване на наказателно преследване, решението относно прекратяване на дело, 

решението относно преразпределяне на дело и решението относно споразумение за 

приключване на дело следва да се приемат на централно равнище; 

14. потвърждава, че правото на правни средства за съдебна защита следва да се зачита 

по всяко време във връзка с дейността на Европейската прокуратура; следователно 

счита, че всяко решение, взето от Европейската прокуратура, следва да подлежи на 

съдебен контрол пред компетентния съд; в това отношение настоява върху това 

решенията, вземани от европейския прокурор преди съдебния процес или 

независимо от него, като например решението за започване на разследване, избора 

на юрисдикция за наказателното преследване, прекратяването на дело или 

приемането на споразумение за приключване на дело, следва да подлежат на 

съдебен контрол пред съдилищата на Съюза; подчертава, че Европейската 

прокуратура следва да обезщетява всички вреди съгласно националното 

законодателство, причинени в резултат на незаконосъобразно или неправилно 

наказателно преследване; 

15. счита, че в допълнение към годишния доклад на Европейската прокуратура относно 

нейната обща дейност, в регламента следва да се предвиди клауза за преглед с цел 

проверка на целите за създаването на Европейската прокуратура и получените 

резултати, за да се установят празнините и пропуските, които трябва да бъдат 

коригирани.  
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