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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.



PR\1076978BG.doc 3/6 PE571.415v01-00

BG

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ .5

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ..............................................................................................6



PE571.415v01-00 4/6 PR\1076978BG.doc

BG



PR\1076978BG.doc 5/6 PE571.415v01-00

BG

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за одобряване на 
сключването от Евроюст на меморандума за разбирателство между Службата за 
хармонизация във вътрешния пазар и Евроюст
(11595/2015 – C8-0303/2015 – 2015/0811(CNS))

(Консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на Съвета (11595/2015),

– 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 (C8-
0303/2015),

– 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 26, параграф 2 от него,

– като взе предвид решенията на Съда на Европейския съюз от 16 април 2015 г.2,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0000/2015),

1. одобрява проекта на Съвета;

2. отправя покана към 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, както и на националните парламенти.

1 ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1.
2 Решения по съединени дела C-317/13 и C-679/13, Парламент с/у Съвет, EU:C:2015:223, и дело C-
540/13, Парламент с/у Съвет, EU:C:2015:224.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въпросният проект на решение формализира сключването от Евроюст на Меморандум 
за разбирателство между Службата за хармонизация във вътрешния пазар (OHIM), за 
която комисията по правни въпроси е компетентна съобразно приложение VI от 
Правилника за дейността на Европейския парламент, и Евроюст.

Целта на Меморандума за разбирателство (МР) е да засили сътрудничеството между 
Евроюст и OHIM при спазване на съответните им мандати. 

Разпоредба, която заслужава особено внимание, е член 3, параграф 5 от МР, съобразно 
който обменът на информация или опит, предвидени в Меморандума, не включват 
предаването на оперативна информация, включваща данни, свързани с 
идентифицирано или идентифицируемо лице. Това разяснение беше приветствано като 
положително от Съвместния надзорен орган на Евроюст. Докладчикът в пълна степен 
одобрява този подход и призовава Съвета да бъде бдителен по отношение на 
осъществяваното изпълнение на гаранцията за защита на данните, включена в член 3, 
параграф 5 от МР. 

Друга интересна разпоредба е член 6 относно решаването на спорове. Съобразно 
параграф 1 от член 6 спорове, свързани с тълкуването или прилагането на МР, трябва 
да се решават чрез консултации и преговори между представители на Евроюст и OHIM, 
като по този начин се изключва арбитраж от трета страна. Това е в съответствие с 
повечето от другите споразумения от този вид1. 

От друга страна, параграф 2 на същата разпоредба определя, че в случай на сериозно 
неспазване на разпоредбите на МР, или ако Евроюст или OHIM счита, че такова може 
да се случи в близко бъдеще, която и да е от тях може да преустанови прилагането на 
МР временно, докато не се осъществят консултациите и преговорите, посочени в 
параграф 1. Тази клауза за преустановяване е необичайна в сравнение с други 
споразумения, сключени от Евроюст. 

При все това, изглежда, че Евроюст и OHIM са се споразумели да сключат МР защото, 
според съображение 6 от него, те имат волята и готовността да развият стратегическо 
сътрудничество, които би могло да им помогне да постигнат съответните си цели. 
Може да се направи извод, че Евроюст и OHIM признават, че условията на МР, 
включително член 6 от него, допринасят за по-добро изпълнение на техните задачи. От 
това положение следва, че МР е в общ интерес на Евроюст и OHIM и следва да бъде 
одобрено като такова от Съвета. 

1 Вж. например член 9 от Меморандума за разбирателство относно сътрудничеството между Агенцията 
на Европейския съюз за основните права (FRA) и Евроюст, член 9 от Меморандума за разбирателство 
относно сътрудничеството между Frontex и Евроюст, и член 7 от Меморандума за разбирателство 
относно сътрудничеството между Евроюст и Европейския център за мониторинг на наркотици и 
наркомании (ЕЦМНН). Изключение има в член 21 от споразумението между Евроюст и Европол, където 
се предвижда арбитраж на специална комисия. 


