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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Европейската интеграция по политически и икономически въпроси изисква пълно 

интегриране в областта на съдебната система и правосъдието като цяло. 

Политическите органи не следва да се намесват в работата на съдебните органи, поради 

което докладчикът счита, че Европейската комисия не следва да бъде включена в 

процеса на вземане на решения от страна на Евроюст. 

Престъпността, особено от икономически характер, е пречка за икономическото и 

социалното развитие, тъй като нарушава законите на социалното съжителство и 

правилата на пазара. На тази престъпност трябва да се противодейства ефективно чрез 

подходящо законодателство и съдилища, които функционират бързо и безпристрастно. 

Основният акцент в предложението на Европейската комисия е, че Европейската 

прокуратура не е член на Евроюст и че може да присъства на заседанията на Евроюст 

само като наблюдател „без право на глас“ в съответствие с член 12, параграф 2 и член 

16, параграф 7. 

В съответствие с член 86, параграф 1 от ДФЕС Европейската прокуратура се учредява 

обаче „на основата на Евроюст“ и, следователно, за да се запази тази връзка и да се 

постави ефективна бариера пред трансграничната престъпност, Европейската 

прокуратура следва да бъде член на Евроюст. 

Член 41, параграф 2 от предложението предвижда, че „Евроюст своевременно 

обработва искането за подкрепа от страна на Европейската прокуратура и при 

необходимост разглежда такива искания, както ако бяха получени от национален орган, 

компетентен в областта на съдебното сътрудничество“. Въпреки това Евроюст и 

Европейската прокуратура следва да си сътрудничат по-тясно. 

В приложение 1 към предложението се изброяват видовете тежки престъпления, по 

отношение на които е компетентна Евроюст. В изброяването са включени и 

„престъпления против финансовите интереси на Съюза“. 

Съгласно член 3, параграф 1 от предложението Евроюст обаче „не е компетентна по 

отношение на престъпленията, за които е компетентна Европейската прокуратура“. 

Тези престъпления са описани в член 86 ДФЕС точно като „престъпления, засягащи 

финансовите интереси на Съюза“, което увеличава вероятността от евентуални спорове 

за компетентност между органите. 

Според Комисията в случаи, при които са засегнати едновременно финансовите 

интереси на Съюза и на държавите членки, делата по такива престъпления могат да 

бъдат върнати на националните органи в съответствие с член 13 от предложението за 

регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура (COM (2013) 534). 

В такива случаи Евроюст може да изпълнява ролята на координатор, тъй като е 

компетентна също и по отношение на престъпления, които могат да засягат 

финансовите интереси на Съюза. 

Предоставеното от Комисията обяснение обаче не може да бъде прието, тъй като: 

а) създаването на Европейска прокуратура е все още в процес на обсъждане и няма 

вероятност решението по член 13 да бъде запазено в окончателния текст; 
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б) при всички случаи Европейската прокуратура ще действа само в ограничен брой 

държави членки (с по-тясно сътрудничество); 

в) тази процедура може да се окаже твърде бавна, за да бъде ефективна. 

Въпреки че в предложението се потвърждава „пълната автономност и независимост на 

Евроюст“ (вж. съображение 30), Комисията би желала да преобразува Евроюст в 

агенция на ЕС, при спазване на общия подход спрямо агенциите, договорен между 

Парламента, Съвета и Комисията през 2012 г. 

Тази визия включва например участието на двама представители на Комисията в 

Евроюст при осъществяването на административни функции и на „управленски 

функции“ (член 10, параграф 1, буква б) и член 16, параграф 4). 

Съгласно становището на Комисията обаче тези функции включват също така избора 

на председателите и заместник-председателите на Евроюст (член 14, параграф 1, 

буква к), което очевидно включва нещо повече от обикновени административни 

функции. 

Член 17, параграф 2 предвижда, че административният директор се назначава от 

колегиума на Евроюст от списък с кандидати, предложен от Комисията, а това 

ограничава колегиума в неговия избор. 

В предложението не се споменава нищо за разрешаване на спорове за компетентност, 

което съгласно член 85, параграф 1, буква в) от ДФЕС е една от главните задачи на 

Евроюст. 

В предложението не се споменава как то се вписва в Рамково решение 2009/948/ПВР на 

Съвета, което има за цел подобряване на съдебното сътрудничество с оглед да се 

избегне едновременно или паралелно образуване в две или повече държави членки на 

наказателно производство срещу същия извършител за същите деяния. 

В посоченото решение се предвижда, че държавите членки могат да обменят 

информация и да се консултират пряко помежду си във връзка с наказателни 

производства. Ако няма споразумение, случаят ще бъде отнесен до Евроюст, когато е 

уместно, при условие че въпросът попада в нейната компетентност. 

Предложението за Евроюст не изменя и не отменя Рамковото решение, нито пък 

предложението на Комисията се позовава на съдебния контрол на решенията на 

Евроюст относно спорове за компетентност. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Тъй като Европейската (4) Като се има предвид, че 
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прокуратура следва да бъдат създадена 

на основата на Евроюст, настоящият 

регламент съдържа необходимите 

разпоредби за уреждане на 

отношенията между Евроюст и 

Европейската прокуратура. 

Европейската прокуратура е създадена 

на основата на засилено 

сътрудничество, регламентът по 

прилагане на засиленото 

сътрудничество за създаване на 

Европейската прокуратура е 

обвързващ в своята цялост и се 

прилага пряко само в държавите 

членки, участващи в засиленото 

сътрудничество. Ето защо по 

отношение на държавите членки, 

които не участват в Европейската 

прокуратура, Евроюст запазва 

пълната си компетентност по 

отношение на видовете 

престъпления, изброени в приложение 

І към настоящия регламент. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Оценката на Решение 

2002/187/ПВР на Съвета и 

дейностите, извършвани от Евроюст 

(окончателен доклад от 30 юни 

2015 г.), също следва да бъдат взети 

предвид. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 7 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (7a) Задачата на Евроюст да 

улеснява сътрудничеството между 

съдебните органи се изпълнява в 

контекста на други правни 

инструменти, по-специално Рамково 

решение 2009/948/ПВР на Съвета1а, 

чиито разпоредби следва да бъдат 

приведени в съответствие с 
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настоящия регламент. 

 ____________________ 

 1а Рамково решение 2009/948/ПВР на 

Съвета от 30 ноември 2009 година 

относно предотвратяване и уреждане 

на спорове за упражняване на 

компетентност при наказателни 

производства 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Настоящият регламент зачита 

основните права и спазва принципите, 

признати от Хартата на основните права 

на Европейския съюз. 

(8) Настоящият регламент зачита 

напълно основните права и свободи и 

спазва напълно принципите, признати 

от Хартата на основните права на 

Европейския съюз. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) Следва да бъдат определени 

видовете тежки престъпления, засягащи 

две или повече държави членки, за 

които Евроюст е компетентна. Освен 

това следва да бъдат определени 

случаите, които въпреки че не обхващат 

две или повече държави членки, налагат 

организирането на наказателно 

преследване върху обща основа. Такива 

случаи следва да обхващат разследвания 

и действия по повдигане и поддържане 

на обвинението, засягащи само една 

държава членка и трета държава, както 

и случаи, засягащи само една държава 

членка и Съюза. 

(9) Следва да бъдат определени по 

ясен начин видовете тежки 

престъпления, засягащи две или повече 

държави членки, за които Евроюст е 

компетентна. Освен това следва да 

бъдат определени случаите, които 

въпреки че не обхващат две или повече 

държави членки, налагат 

организирането на наказателно 

преследване върху обща основа. Такива 

случаи следва да обхващат разследвания 

и действия по повдигане и поддържане 

на обвинението, засягащи само една 

държава членка и трета държава, както 

и случаи, засягащи само една държава 

членка и Съюза. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) При осъществяване на 

оперативните си функции във връзка с 

определени наказателни дела, по молба 

на компетентните органи на държавите 

членки или по собствена инициатива, 

Евроюст следва да действа чрез един 

или няколко от националните си 

членове или като колегиален орган. 

(10) При осъществяване на 

оперативните си функции във връзка с 

определени наказателни дела, по молба 

на компетентните органи на държавите 

членки или по собствена инициатива, 

Евроюст следва да действа чрез един 

или няколко от националните си 

членове или като колегиален орган. По 

същия начин, по искане на 

компетентен орган на държава 

членка или на Комисията Евроюст 

следва да може също така да 

подпомага разследвания, които 

засягат само една държава членка, но 

имат последици за целия Съюз. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) С цел да се гарантира, че 

Евроюст може да подкрепя и 

координира трансграничните 

разследвания по подходящ начин, е 

необходимо всички национални членове 

да разполагат с еднакви оперативни 

правомощия, за да сътрудничат 

помежду си и с националните органи по 

по-ефективен начин. На националните 

членове следва да се предоставят 

подходящи правомощия, чрез които 

Евроюст да може да изпълни надлежно 

мисията си. Тези правомощия следва да 

включват достъп до съответната 

информация в националните публични 

регистри, издаване и изпълняване на 

(11) С цел да се гарантира, че 

Евроюст може да подкрепя и 

координира трансграничните 

разследвания по подходящ начин, е 

необходимо всички национални членове 

да разполагат с еднакви оперативни 

правомощия, за да сътрудничат 

помежду си и с националните органи по 

по-съгласуван и по-ефективен начин. На 

националните членове следва да се 

предоставят подходящи правомощия, 

чрез които Евроюст да може да изпълни 

надлежно мисията си. Тези правомощия 

следва да включват достъп до 

съответната информация в 

националните публични регистри, 
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молби за взаимна помощ и взаимно 

признаване, пряк контакт и обмен на 

информация с компетентните органи, 

участие в съвместните екипи за 

разследване и със съгласието на 

националния компетентен орган или в 

случай на спешност — разпореждане на 

действия по разследване и 

контролирани доставки. 

издаване и изпълняване на молби за 

взаимна помощ и взаимно признаване, 

пряк контакт и обмен на информация с 

компетентните органи, участие в 

съвместните екипи за разследване и със 

съгласието на националния компетентен 

орган или в случай на спешност — 

разпореждане на действия по 

разследване и контролирани доставки. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 12 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Необходимо е Евроюст да се 

сдобие с административна и 

управленска структура, която ѝ 

позволява да изпълнява функциите си 

по-ефективно и да зачита принципите, 

приложими към агенциите на Съюза, 

като наред с това се запазват 

особеностите на Евроюст и се гарантира 

нейната независимост при 

осъществяване на оперативните ѝ 

функции. За тази цел следва да бъдат 

изяснени функциите на националните 

членове, колегиума и административния 

директор и да бъде създаден 

изпълнителен съвет. 

(12) Необходимо е Евроюст да се 

сдобие с административна и 

управленска структура, която ѝ 

позволява да изпълнява функциите си 

по-ефективно и да зачита напълно 

принципите, приложими към агенциите 

на Съюза, както и основните права и 

свободи, като наред с това се запазват 

особеностите на Евроюст и се гарантира 

нейната независимост при 

осъществяване на оперативните ѝ 

функции. За тази цел следва да бъдат 

изяснени функциите на националните 

членове, колегиума и административния 

директор и да бъде създаден 

изпълнителен съвет. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Създаването в рамките на 

Евроюст на дежурен координационен 

център (ДКЦ) е необходимо, за да се 

осигури непрекъснат достъп до Евроюст 

и тя да може да се намесва при спешни 

случаи. Всяка държава членка следва да 

(17) Създаването в рамките на 

Евроюст на дежурен координационен 

център (ДКЦ) е необходимо, за да се 

осигури ефикасност на Евроюст и 

непрекъснат достъп до Евроюст и тя да 

може да се намесва при спешни случаи. 
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отговаря за това нейните 

представители в ДКЦ да могат да 

действат денонощно, седем дни в 

седмицата. 

Всяка държава членка следва да 

гарантира, че нейните представители в 

ДКЦ да могат да действат денонощно, 

седем дни в седмицата. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 21 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(21) Когато Евроюст предава лични 

данни на орган на трета държава или на 

международна организация или 

Интерпол по силата на международно 

споразумение, сключено съгласно 

член 218 от Договора, трябва да се 

гарантира, че са спазени разпоредбите 

за защита на личните данни на 

настоящия регламент в съответствие с 

достатъчните гаранции, предоставени 

по отношение на защитата на 

неприкосновеността на личността и 

личния живот и на основните права и 

свободи на лицата. 

(21) Когато Евроюст предава лични 

данни на орган на трета държава или на 

международна организация или 

Интерпол по силата на международно 

споразумение, сключено съгласно 

член 218 от Договора, трябва да се 

гарантира, че са напълно спазени 

разпоредбите за защита на личните 

данни на настоящия регламент в 

съответствие с достатъчните гаранции, 

предоставени по отношение на защитата 

на неприкосновеността на личността и 

личния живот и на основните права и 

свободи. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 23 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(23) За постигането на своите цели 

Евроюст следва да може да удължава 

сроковете за съхраняване на личните 

данни, като се спазва принципът на 

ограничаване в рамките на целта, 

приложим към обработването на лични 

данни в контекста на дейностите на 

Евроюст. Такива решения следва да се 

вземат след внимателно разглеждане на 

всички засегнати интереси, 

включително тези на субектите на 

данни. Когато е изтекъл давностният 

срок за наказателно преследване във 

(23) За постигането на своите цели 

Евроюст следва да може да удължава 

сроковете за съхраняване на личните 

данни, като се спазва принципът на 

ограничаване в рамките на целта, 

приложим към обработването на лични 

данни в контекста на дейностите на 

Евроюст. Такива решения следва да се 

вземат след внимателно и обективно 

разглеждане на съответните случаи, 

на всички засегнати интереси и в 

същата степен на интересите на 

субектите на данни. Когато е изтекъл 
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всички заинтересовани държави членки, 

всички решения за удължаване на 

срокове за обработването на лични 

данни следва да се вземат само ако 

съществува конкретна необходимост да 

се предостави помощ съгласно 

настоящия регламент. 

давностният срок за наказателно 

преследване във всички заинтересовани 

държави членки, решенията за 

удължаване на срокове за обработването 

на лични данни следва да бъдат 

изрични и мотивирани и да се вземат 

само ако съществува конкретна и ясно 

обоснована необходимост да се 

предостави помощ съгласно настоящия 

регламент. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Евроюст следва да поддържа 

отношения на сътрудничество с 

други органи и агенции на Съюза, с 

Европейската прокуратура, с 

компетентните органи на трети 

държави, както и с международни 

организации, доколкото е необходимо за 

изпълнението на функциите ѝ. 

(25) Евроюст следва да си 

сътрудничи с други органи и агенции 

на Съюза, с Европейската прокуратура, 

с компетентните органи на трети 

държави, както и с международни 

организации, доколкото е необходимо за 

изпълнението на функциите ѝ. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 25 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (25а) Европейският прокурор следва 

да има право да участва във всички 

заседания на Евроюст, при условие че 

на тях се разглеждат въпроси, които 

прокурорът счита от значение за 

функционирането на Европейската 

прокуратура. 

Обосновка 

Необходимо е съображение, което изрично да отразява съдържанието на член 12, 

параграф 3 и член 16, параграф 7 от предложението. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 26 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(26) С цел подобряване на 

оперативното сътрудничество между 

Евроюст и Европол, и най-вече с цел 

установяване на връзки между данните, 

с които вече разполагат двете агенции, 

Евроюст следва да предостави на 

Европол достъп до данните, с които 

разполага, и да ѝ позволи да извършва 

търсене в тези данни. 

(26) С цел подобряване на 

оперативното сътрудничество между 

Евроюст и Европол, и най-вече с цел 

установяване на връзки между данните, 

с които вече разполагат двете агенции, 

Евроюст следва да предостави на 

Европол достъп до данните, с които 

разполага, въз основа на принципа на 

попадение/липса на попадение (hit/no-

hit system). Евроюст и Европол следва 

да могат да сключат договореност за 

работа, която да осигури по 

реципрочен начин в рамките на 

техните съответни мандати достъп 

до и възможност за търсене в цялата 

информация, която е предоставена за 

целите на кръстосаните проверки в 

съответствие със специалните 

предпазни мерки и с гаранциите за 

защита на данните, предвидени в 

настоящия регламент. Всеки достъп 

до данните, с които разполага 

Европол, следва да бъде ограничен с 

технически средства до 

информацията в рамките на 

съответните мандати на тези органи 

на Съюза. 

Обосновка 

Съображение 26 от настоящия регламент следва да бъде приведено в съответствие 

със съображение 28 от Регламент 2016/794. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) Евроюст следва да може да (27) Евроюст следва да може да 
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обменя лични данни с други органи на 

Съюза, доколкото е необходимо за 

изпълнението на функциите ѝ. 

обменя лични данни с други органи на 

Съюза, доколкото е необходимо за 

изпълнението на функциите ѝ, при 

което се зачитат напълно защитата 

на неприкосновеността на личния 

живот и основните права и свободи. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Съображение 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) С цел повишаване на 

прозрачността и демократичния контрол 

по отношение на Евроюст е необходимо 

да се осигурят механизми за участие на 

Европейския парламент и на 

националните парламенти в 

оценяването на дейността на Евроюст. 

Парламентарното участие не трябва 

да накърнява принципите на 

независимост по отношение на 

действия, предприети по определени 

оперативни случаи, или задълженията за 

дискретност и поверителност.  

(31) С цел повишаване на 

прозрачността и демократичния контрол 

по отношение на Евроюст е необходимо 

да се осигурят механизми за участие на 

Европейския парламент в оценяването 

на дейността на Евроюст, и по-

специално с оглед на предаването на 

годишния отчет, изготвен от 

Евроюст. Подобна процедура следва да 

се въведе и за участието на 

националните парламенти. Тези 

механизми обаче не следва да 

накърняват принципите на 

независимост по отношение на 

действия, предприети по определени 

оперативни случаи, или задълженията за 

дискретност и поверителност. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Евроюст подкрепя и засилва 

координацията и сътрудничеството 

между националните разследващи и 

прокурорски органи по отношение на 

тежката престъпност, засягаща две или 

повече държави членки или изискваща 

наказателно преследване върху обща 

основа, на базата на извършените 

1. Евроюст подкрепя и засилва 

координацията и сътрудничеството 

между националните разследващи и 

прокурорски органи по отношение на 

тежката престъпност от 

компетентността на Евроюст в 

съответствие с член 3, параграф 1, 

засягаща две или повече държави 
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оперативни действия и на 

информацията, предоставена от 

органите на държавите членки и от 

Европол. 

членки или изискваща наказателно 

преследване върху обща основа, на 

базата на извършените оперативни 

действия и на информацията, 

предоставена от органите на държавите 

членки, от Европейската прокуратура 

и от Европол. 

(Вж. изменението на член 2, параграф 3. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Евроюст осъществява своите 

функции по молба на компетентните 

органи на държавите членки или по 

собствена инициатива. 

3. Евроюст осъществява своите 

функции по молба на компетентните 

органи на държавите членки или на 

Европейската прокуратура или по 

собствена инициатива.  

(Вж изменението на член 2, параграф 1) 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Евроюст е компетентна по 

отношение на видовете престъпления, 

изброени в приложение 1. Евроюст 

обаче не е компетентна по отношение 

на престъпленията, за които е 

компетентна Европейската 

прокуратура. 

1. До датата, на която 

Европейската прокуратура поеме 

задачите по разследване и повдигане и 

поддържане на обвинението, 

възложени ѝ с член [75] от 

Регламента [по прилагане на 

засиленото сътрудничество за 

създаване на Европейската 

прокуратура], Евроюст е компетентна 

по отношение на видовете 

престъпления, изброени в 

приложение 1. От датата, на която 

Европейската прокуратура поема 

задачите си и по отношение на 

видовете престъпления, за които тя 
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упражнява компетентност, Евроюст 

ще упражнява компетентност 

единствено в рамките на съответния 

си мандат, като се избягва 

припокриване с действията на 
Европейската прокуратура. 

 Евроюст упражнява обаче своята 

компетентност в случаите, засягащи 

държавите членки, които не 

участват в засиленото 

сътрудничество за създаване на 

Европейска прокуратура, и по искане 

на тези държави членки или по 

искане на Европейската прокуратура. 

Практическите подробности по 

упражняването на 

компетентността в съответствие с 

настоящия параграф се уреждат от 

договореност за работа, посочена в 

член 38, параграф 2а.  

 Позоваването на „престъпления, 

засягащи финансовите интереси на 

Съюза“ в приложение 1 от 

настоящия регламент се тълкува в 

съответствие с настоящия параграф. 

(Вж. изменението на член 3, параграф 4). 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Евроюст запазва 

компетентност: 

 а) за престъпленията, посочени в 

Директива [(EС) 2017/... за борбата с 

измамите и защитата на 

финансовите интереси на 

Европейския съюз чрез наказателното 

право (т.нар. „Директива за защита 

на финансовите интереси“), 

доколкото Европейската прокуратура 

не е компетентна или не упражнява 

компетентността по отношение на 
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същите; 

 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. 

Обосновка 

Тъй като Евроюст ще има остатъчна компетентност за престъпления срещу 

финансовите интереси на ЕС, която е резултат от засиленото сътрудничество за 

създаването на Европейската прокуратура ,и е от решаващо значение текстът на 

проекта за този регламент да е ясен относно естеството на остатъчната 

компетентност на Евроюст. 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Евроюст е компетентна също 

така по отношение на свързаните 

престъпления. За свързани 

престъпления се считат следните 

деяния: 

2. Евроюст е компетентна по 

отношение на престъпленията, 

свързани с видовете престъпления, 

посочени в приложение 1. За свързани 

престъпления се считат следните 

деяния: 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. По молба на компетентен орган 

на държава членка или на Комисията 

Евроюст може да подпомага 

разследвания и действия по повдигане и 

поддържане на обвинението, засягащи 

само тази държава членка и Съюза. 

4. По молба на компетентен орган 

на държава членка, на Европейската 

прокуратура или на Комисията 

Евроюст може да подпомага 

разследвания и действия по повдигане и 

поддържане на обвинението, засягащи 

само тази държава членка и Съюза. 

(Вж изменението на член 3, параграф 1) 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) информира компетентните 

органи на държавите членки за 

разследвания и действия по повдигане и 

поддържане на обвинението, за които е 

била информирана и които имат 

отражение на съюзно равнище, или 

които може да засегнат държави членки, 

различни от пряко засегнатите държави 

членки; 

а) информира компетентните 

органи на държавите членки и 

Европейската прокуратура за 

разследвания и действия по повдигане и 

поддържане на обвинението, за които е 

била информирана и които имат 

отражение на съюзно равнище, или 

които може да засегнат държави членки, 

различни от пряко засегнатите държави 

членки;  

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) подпомага компетентните 

органи на държавите членки за 

осигуряване на възможно най-добрата 

координация на разследванията и 

действията по повдигане и поддържане 

б) осигурява възможно най-добра 

координация на разследванията и 

действията по повдигане и поддържане 

на обвинението, провеждани от 

компетентните органи на 
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на обвинението; държавите членки; 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) оказва съдействие за 

подобряване на сътрудничеството 

между компетентните органи на 

държавите членки, по-специално въз 

основа на анализите на Европол; 

в) подобрява сътрудничеството 

между компетентните органи на 

държавите членки, по-специално въз 

основа на анализите на Европол; 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 да) подпомага Европейската 

прокуратура съгласно член 41. 

Обосновка 

Като се има предвид, че Европейската прокуратура беше учредена „на основата на 

Евроюст“ (вж. член 86 от ДФЕС), една от основните функции на Евроюст е да 

подпомага Европейската прокуратура. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква д б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дб) сътрудничи с агенциите и 

органите на Съюза, създадени в 

пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие съгласно дял V 

от ДФЕС, и консултира при 

необходимост тези агенции и органи; 
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Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква д в (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дв) подкрепя и по целесъобразност 

участва в работата на центровете на 

Съюза за специализирани експертни 

знания, развити от Европол и други 

органи на Съюза; 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато две или повече държави 

членки не могат да постигнат съгласие 

относно това коя от тях следва да 

предприеме разследване или действия 

по повдигане и поддържане на 

обвинението в резултат на молба, 

отправена в съответствие с параграф 2, 

буква б), Евроюст издава писмено 

становище по случая. Становището 

се адресира своевременно до 

засегнатите държави членки. 

4. Когато две или повече държави 

членки не могат да постигнат съгласие 

относно това коя от тях следва да 

предприеме разследване или действия 

по повдигане и поддържане на 

обвинението в резултат на молба, 

отправена в съответствие с параграф 2, 

буква б), Евроюст взема решение по 

случая. Решението се изпраща 

своевременно на засегнатите държави 

членки. 

(Вж. също изменението на член 4, параграф 5 и член 4, параграф 5, буква а). 

Обосновка 

Тъй като член 85, параграф 1, буква в) от ДФЕС установява по ясен начин 

компетентността на Евроюст да урежда спорове за компетентност, Евроюст 

следва да има правомощие за вземане на решения, а не за предоставяне на становища, 

като посочените решения могат да бъдат обвързващи за държавите членки. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 5 
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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 

взема решение 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. 

Решението се изпраща своевременно 

на засегнатите държави членки. 

(Вж изменението на член 4, параграф 4 и на член 5, буква а) 

Обосновка 

Тъй като член 85, параграф 1, буква в) от ДФЕС установява по ясен начин 

компетентността на Евроюст да урежда спорове за компетентност, Евроюст 

следва да има правомощие за вземане на решения, а не за предоставяне на становища, 

като посочените решения могат да бъдат обвързващи за държавите членки. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 5 — параграф 2 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Без да се засяга параграф 2, 

дейността на колегиума е 

съсредоточена върху оперативни 

въпроси, както и други въпроси, които 

са пряко свързани с оперативната 

работа. Колегиумът извършва 

административна дейност само 

доколкото е необходимо за 

изпълнението на оперативните му 

функции.  
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Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) да се свързват пряко и да 

обменят информация с всеки 

компетентен национален орган на 

държавата членка; 

б) да се свързват пряко и да 

обменят информация с всеки 

компетентен национален орган на 

държавата членка или с агенция или с 

компетентен орган на Съюза; 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) разпореждат действия по 

разследване; 

а) да разпореждат или поискват 

и извършват действия по разследване, 

както е предвидено в Директива 

2014/41/ЕС на Европейския парламент 

и на Съвета1a; 

 __________________ 

 1а Директива 2014/41/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 3 април 2014 г. относно Европейска 

заповед за разследване по 

наказателноправни въпроси (ОВ L 130, 

1.5.2014 г., стр. 1). 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Колегиумът се състои от: 1. Колегиумът се състои от всички 

национални членове. 

а) всички национални членове, 

когато колегиумът изпълнява 

оперативните си функции по член 4; 

 



 

AD\1136523BG.docx 21/34 PE607.846v02-00 

 BG 

б) всички национални членове и 

двама представители на Комисията, 

когато колегиумът осъществява 

управленските си функции по член 14; 

 

Обосновка 

Настоящето изменение има за цел да намали риска от намеса от страна на 

Комисията. 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Колегиумът може да покани 

всяко лице, чието становище може да 

представлява интерес, да участва в 

заседанията му като наблюдател. 

4. Без да се засягат разпоредбите 

на член 39, параграф 1, буква в) 

колегиумът може да покани всяко лице, 

чието становище може да представлява 

интерес, да участва в заседанията му 

като наблюдател. 

Обосновка 

Това изменение има за цел да се запази участието на звената за контакт от 

Европейската съдебна мрежа, посочено в член 39, параграф 1, буква в) от 

предложението. 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 – буква к 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

к) избира председател и 

заместник-председатели в 

съответствие с член 11; 

заличава се 

(вж изменението на член 11) 

Обосновка 

С цел запазване на самостоятелността и независимостта на Евроюст, няма да се 

допуска участието на представител на Комисията в избора на председател и 
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заместник-председатели. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До [30 ноември всяка година] 

колегиумът приема програмен 

документ, съдържащ многогодишната и 

годишната програми, въз основа на 

проект, представен от 

административния директор, като взема 

предвид становището на Комисията. 

Той го изпраща на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията. 

Програмният документ става официален 

след окончателното приемане на общия 

бюджет и при необходимост се 

коригира съответно.  

1. До [30 ноември всяка година] 

колегиумът приема програмен 

документ, съдържащ многогодишната и 

годишната програми, въз основа на 

проект, представен от 

административния директор, след като е 

поискано становището на Комисията. 

Той го изпраща на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията. 

Програмният документ става официален 

след окончателното приемане на общия 

бюджет и при необходимост се 

коригира съответно. 

Обосновка 

Настоящето изменение има за цел да намали риска от намеса от страна на 

Комисията. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Годишната работна програма 

включва подробните цели и очакваните 

резултати, включително показателите за 

изпълнението. В нея също така са 

описани действията, които ще се 

финансират, и са посочени финансовите 

и човешките ресурси, разпределени за 

всяко действие, в съответствие с 

принципите за бюджетиране и 

управление по дейности. Годишната 

работна програма е съгласувана с 

многогодишната работна програма по 

2. Годишната работна програма 

включва подробните цели и очакваните 

резултати, включително показателите за 

изпълнението. В нея също така са ясно 

описани действията, които ще се 

финансират, и са посочени финансовите 

и човешките ресурси, разпределени за 

всяко действие, в съответствие с 

принципите за бюджетиране и 

управление по дейности. Годишната 

работна програма е съгласувана с 

многогодишната работна програма по 
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параграф 4. В годишната работна 

програма ясно се указва кои функции са 

добавени, променени или отменени в 

сравнение с предходната финансова 

година. 

параграф 4. В годишната работна 

програма ясно се указва кои функции са 

добавени, променени или отменени в 

сравнение с предходната финансова 

година. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Административният директор 

може да бъде отстранен от длъжност 

единствено с решение на колегиума по 

предложение на Комисията. 

7. Административният директор 

може да бъде отстранен от длъжност 

единствено с решение на колегиума. 

Обосновка 

Настоящето изменение има за цел да намали риска от намеса от страна на 

Комисията. 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Представителите на дежурния 

координационен център действат 

незабавно за изпълнението на молбата в 

своята държава членка. 

3. Представителите на дежурния 

координационен център действат 

ефикасно и незабавно за изпълнението 

на молбата в своята държава членка. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 21 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. За целите на параграфи 3—6 

компетентните органи на 

държавите членки обменят 

информацията, посочена в тези 
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разпоредби, най-късно в срок от 14 

дни. 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Евроюст предоставя на 

компетентните национални органи 

информация за резултатите от 

обработването на данни, включително 

за наличието на връзки със случаи, 

които вече са въведени в деловодната 

система. Тази информация може да 

включва лични данни. 

1. Евроюст предоставя на 

компетентните национални органи без 

неоправдано забавяне информация за 

резултатите от обработването на данни, 

включително за наличието на връзки със 

случаи, които вече са въведени в 

деловодната система. Тази информация 

може да включва лични данни. 

 

Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на лица, които 

съгласно националното законодателство 

на съответните държави членки се 

считат за свидетели или за пострадали в 

рамките на наказателно разследване или 

повдигане и поддържане на 

обвинението по един или няколко 

видове престъпления и престъпленията 

по член 3, или на лица, ненавършили 18 

години, Евроюст може да обработва 

само посочените в точка 2 от 

приложение 2 лични данни. 

Обработването на такива лични данни 

може да се извърши единствено ако това 

е абсолютно необходимо за изпълнение 

на изрично определената функция на 

Евроюст, в рамките на нейната 

компетентност и с цел изпълнение на 

оперативните ѝ функции. 

2. По отношение на лица, които 

съгласно националното законодателство 

на съответните държави членки се 

считат за свидетели или за пострадали в 

рамките на наказателно разследване или 

повдигане и поддържане на 

обвинението по един или няколко 

видове престъпления и престъпленията 

по член 3, или на лица, ненавършили 18 

години, Евроюст може да обработва 

само посочените в точка 2 от 

приложение 2 лични данни. 

Обработването на такива лични данни 

може да се извърши единствено ако това 

е абсолютно необходимо за изпълнение 

на изрично определената функция на 

Евроюст, в рамките на нейната 

компетентност и с цел изпълнение на 

оперативните ѝ функции. Защитата на 

неприкосновеността на личния 

живот, както и основните права и 
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свободи се зачитат напълно. 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Личните данни, обработвани от 

Евроюст, не могат да бъдат съхранявани 

след първата настъпила дата измежду 

следните: 

1. Личните данни, обработвани 

от Евроюст, се съхраняват от 

Евроюст само докато това е 

необходимо и пропорционално за 

целите, за които данните се 

обработват. Личните данни, 

обработвани от Евроюст, не могат да 

бъдат съхранявани след първата 

настъпила дата измежду следните: 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато жалба, подадена от субект 

на данни съгласно член 32, параграф 2 

от Регламент (ЕО) № 45/2001, се отнася 

за решение по член 32 или 33, 

Европейският надзорен орган по защита 

на данните се консултира с 

националните надзорни органи или с 

компетентния съдебен орган в 

държавата членка — източник на 

данните, или държавата членка, която е 

пряко засегната. Решението на 

Европейския надзорен орган по защита 

на данните, с което може да се стигне до 

отказ за съобщаване на всякаква 

информация, се взема в тясно 

сътрудничество с националния надзорен 

орган или компетентния съдебен орган. 

1. Всеки субект на данни има 

право да подаде жалба до Европейския 

надзорен орган по защита на данните, 

ако счете, че обработването от 

Евроюст на отнасящи се до него 

лични данни не е в съответствие с 

разпоредбите на настоящия 

регламент. Когато жалба, подадена от 

субект на данни съгласно член 32, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 45/2001, се отнася за решение по 

член 32 или 33, Европейският надзорен 

орган по защита на данните се 

консултира с националните надзорни 

органи или с компетентния съдебен 

орган в държавата членка — източник 

на данните, или държавата членка, 

която е пряко засегната. Решението на 

Европейския надзорен орган по защита 

на данните, с което може да се стигне до 

отказ за съобщаване на всякаква 
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информация, се взема в тясно 

сътрудничество с националния надзорен 

орган или компетентния съдебен орган. 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За целите, установени в 

параграфи 1 и 2, Евроюст може да 

сключва договорености за работа с 

посочените в параграф 1 субекти. 

Тези договорености за работа не 

дават основание за обмен на лични 

данни и не обвързват Съюза, нито 

неговите държави членки. 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 4 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) може да се приеме, че 

държавата членка дава разрешение, 

тъй като не е ограничила изрично 

възможността за последващо 

предаване на данни; или 

заличава се 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) звената за контакт от 

Европейската съдебна мрежа могат да 

участват на срещи с Евроюст след 

покана за конкретно дело.  

в) звената за контакт от 

Европейската съдебна мрежа могат да 

участват на срещи с Евроюст след 

покана за конкретно дело, без право на 

глас. 
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Обосновка 

Настоящето изменение има за цел да разясни ролята на звената за контакт на 

Европейската съдебна мрежа. 

 

Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 4 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Евроюст и Европол могат да 

сключат договореност за работа, 

осигуряваща в рамките на 

съответния им мандат взаимен 

достъп до и възможност за търсене в 

цялата информация, предоставена за 

целите на изпълнението на техните 

задачи в съответствие с членове 2 и 4 

от настоящия регламент. Това 

правило не засяга правото на 

държавите членки, органите на 

Съюза, трети държави и 

международни организации да 

посочват ограничения на достъпа и 

използването на такива данни, и е в 

съответствие с гаранциите за 

защита на данните, предвидени в 

настоящия регламент.  

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Евроюст своевременно обработва 

искането за подкрепа от страна на 

Европейската прокуратура и при 

необходимост разглежда такива 

искания, както ако бяха получени от 

национален орган, компетентен в 

областта на съдебното сътрудничество. 

2. Евроюст своевременно обработва 

искането за подкрепа от страна на 

Европейската прокуратура и разглежда 

такива искания, както ако бяха 

получени от национален орган, 

компетентен в областта на съдебното 

сътрудничество. 
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Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. FRONTEX подпомага 

дейността на Евроюст, включително 

чрез предаването на информация, 

която е обработена в съответствие с 

нейния мандат и задачи съгласно 

Регламент (ЕС) 2016/16241a .  

 _____________ 

 1а Регламент (ЕС) 2016/1624 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 14 септември 2016 г. за 

европейската гранична и брегова 

охрана, за изменение на 

Регламент (ЕС) 2016/399 на 

Европейския парламент и на Съвета 

и за отмяна на 

Регламент (ЕО) № 863/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на 

Съвета и Решение 2005/267/ЕО на 

Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1). 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 55 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 55a 

 Становища относно предложени 

законодателни актове 

 Комисията и засегнатите държави 

членки могат да поискат от Евроюст 

становище по всички предложени 

законодателни актове, посочени в 

член 76 от ДФЕС. 



 

AD\1136523BG.docx 29/34 PE607.846v02-00 

 BG 

Обосновка 

Настоящото изменение включва разпоредбите на член 32, параграф 3 от Решение 

2002/187/ПВР на Съвета, в съответствие с изменение 2008, което необяснимо защо 

не е включено в настоящото предложение на Комисията. 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Евроюст предава годишния си 

отчет на Европейския парламент, който 

може да представи забележки и 

заключения. 

1. Евроюст предава годишния си 

отчет на Европейския парламент и на 

националните парламенти, които 

могат да представят забележки и 

заключения. 

 

Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Председателят на колегиума се 

явява пред Европейския парламент по 

негово искане с цел обсъждането на 

въпроси, свързани с Евроюст, и по-

специално, с цел представянето на 

годишните отчети, като държи 

сметка за задълженията за 

дискретност и поверителност. 

Обсъжданията не се отнасят пряко 

или косвено до конкретни действия 

във връзка с конкретни оперативни 

случаи. 

2. Преди встъпването си в 

длъжност новоназначеният 

председател на колегиума се поканва 

да направи изявление пред 

компетентната(ите) комисия(и) на 

Европейския парламент и да отговори 

на въпросите на техните членове. 

 По време на мандата си той се явява 

пред Европейския парламент по 

тяхно искане с цел обсъждането на 

въпроси, свързани с Евроюст, и по-

специално, с цел представянето на 

годишните отчети, като държи 

сметка за задълженията за 

дискретност и поверителност. 

Обсъжданията не се отнасят пряко 
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или косвено до конкретни действия 

във връзка с конкретни оперативни 

случаи. 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В допълнение към другите 

задължения за информиране и 

консултиране, предвидени в настоящия 

регламент, Евроюст предава на 

Европейския парламент следното за 

информация: 

3. В допълнение към другите 

задължения за информиране и 

консултиране, предвидени в настоящия 

регламент, Евроюст предава на 

Европейския парламент и на 

националните парламенти за 

сведение следното: 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 55 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Евроюст предава годишния си 

отчет на националните парламенти. 

Евроюст предава на националните 

парламенти и документите, 

предвидени в параграф 3. 

заличава се 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 59 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Задължението за поверителност 

важи за цялата информация, получена 

от Евроюст, освен ако тази информация 

вече е била публично оповестена или е 

публично достъпна. 

4. Задължението за поверителност 

важи за цялата информация, получена 

или изпратена от Евроюст, освен ако 

тази информация вече е била публично 

оповестена или е публично достъпна. 
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Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 67 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Отмяна  Отмяна и изменения 

(Вж. също изменението на член 67, параграф 3, букви а и б) 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 67 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 2a. Член 10, параграф 3 от Рамково 

решение 2009/948/ПВР се заменя със 

следното: 

‘3. В хода на преките консултации 

участващите в тях компетентни 

органи отговарят на искания за 

информация от други участващи в 

тези консултации компетентни органи 

всеки път, когато това е разумно 

възможно. Независимо от това, 

когато към компетентен орган е 

отправено искане от друг 

компетентен орган да предостави 

конкретна информация, която може 

да накърни значими национални 

интереси в областта на сигурността 

или да постави под заплаха 

безопасността на физически лица, 

този компетентен орган не е 

задължен да предоставя тази 

информация. 

‘3. По време на преките 

консултации съответните 

компетентни органи отговарят на 

искания за информация от други, също 

включени в консултациите 

компетентни органи.” 

(вж изменението на член 67) 

Обосновка 

Изменението на Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 2009 г. 

относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на компетентност 

при наказателни производства допълва измененията към членове 21 и 23 от 

настоящото приложение и има за цел да премахне изключенията, които биха могли да 
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навредят на обмена на полезна информация. 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 67 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст в сила Изменение 

 2б. Член 12, параграф 2 от Рамково 

решение 2009/948/ПВР се заменя със 

следното: 

‘2. Когато не е бил постигнат 

консенсус в съответствие с член 10, 

всеки от компетентните органи на 

засегнатите държави-членки по 

целесъобразност отнася въпроса до 

Евроюст, ако Евроюст е компетентен 

да действа съгласно член 4, параграф 1 

от Решението за Евроюст. ’ 

‘2. Когато не е било възможно да се 

постигне съгласие, в съответствие с 

член 10, въпросът се предава на 

Евроюст от съответните държави 

членки, чрез съответните 

национални членове, ако Евроюст е 

компетентен в съответствие с член 3 

от регламента за Евроюст.“ 

(Вж изменението на член 67) 

Обосновка 

Настоящето изменение на Рамково решение 2009/948/ПВР на Съвета от 30 ноември 

2009 г. относно предотвратяване и уреждане на спорове за упражняване на 

компетентност при наказателни производства допълва измененията на член 4, 

параграфи 4 и 5 от настоящото приложение и има за цел да въведе задължение 

споровете за компетентност да бъдат отнасяни до Евроюст, в съответствие с член 

85, параграф 1, буква в) от ДФЕС и с оглед постигането на повече съответствие с 

ролята на националните членове. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Приложение I – параграф 1 – тире 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

– организиран грабеж; – организирани кражба или 

грабеж; 
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