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Изменение 1
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Съображение А а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Аа. като има предвид, че във връзка с 
принципите на субсидиарност и 
пропорционалност не може да се 
приеме общностен инструмент в 
областта на съдебното 
сътрудничество по гражданскоправни 
въпроси с трансгранично значение, 
освен в случай, че се докаже, че е 
невъзможно на национално равнище 
да се реши проблемът с препятствие, 
което спъва реализацията на 
вътрешния пазар,

Or. fr

Изменение 2
Katalin Lévai

Предложение за резолюция
Съображение Б а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ба. като има предвид, че няма 
общоевропейски регистър, който да 
предоставя надеждна информация 
относно имуществото на 
длъжниците, от съществено 
значение е да се създаде ефикасен 
начин за обмен на информация между 
държавите-членки и изпълнителните 
органи и да се подобри достъпът до 
националните регистри и да се 
увеличи информацията, налична в 
тях, като се зачита принципът на 
защита на личния живот на 
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длъжника,

Or. en

Изменение 3
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Съображение В

Предложение за резолюция Изменение

В. като има предвид, че лошите 
длъжници са сериозен проблем, който 
се задълбочава още повече, когато 
вземанията са с трансграничен характер, 
особено за малките предприятия, които 
не разполагат със специализирани 
адвокати или специални отдели за 
събиране на вземания и често са
поставени в неудобната позиция да 
трябва да отделят на този проблем 
персонал, финансови средства и преди 
всичко време, вместо да извършват 
своите производствени дейности,

като има предвид, че, казано с прости 
думи, събирането на вземания е
сериозен проблем, който се задълбочава 
още повече, когато вземанията са с 
трансграничен характер, особено за 
малките предприятия, които не 
разполагат със специализирани 
адвокати или специални отдели за 
събиране на вземания и често са 
поставени в неудобната позиция да 
трябва да отделят на този проблем 
персонал, финансови средства и преди 
всичко време, вместо да извършват 
своите производствени дейности,

Or. en

Изменение 4
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Съображение В а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Ва. като има предвид, че избягването, 
просроченото плащане и 
неплащането на дългове често са 
усложнени от недостатъчното 
внимание на страните по време на 
техните преддоговорни и договорни 
отношения; като има предвид, че е 
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необходим по-силно да се акцентира 
върху търговската информираност и 
евентуалната употреба на 
незадължителни клаузи от 
"европейски тип" съгласно Общата 
референтна рамка (ОРР), което би 
гарантирало, че страните надлежно  
разглеждат тези въпроси в началото 
на търговските си отношения;

Or. en

Изменение 5
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Съображение В б (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Вб. като има предвид, че 
Директивата относно забавянето на 
плащания1 не се спазва достатъчно и 
не е достатъчно известна; като има 
предвид, че ако тази директива сега 
бъде осъвременена и приложена по 
подходящ начин, тя би могла да има 
значително въздействие за 
намаляване на просрочените 
плащания и неплащания на дългове,
1 Директива 2000/35/ЕО на Европейския 
Парламент и на Съвета от 29 юни 2000 
година относно борбата със забавяне на 
плащане по търговските сделки (OВ L 200, 
8.8.2000 г., стр. 35).

Or. en

Изменение 6
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Съображение В в (ново)
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Предложение за резолюция Изменение

Вв. като има предвид, че в 
националното договорно право и в 
националните законодателства 
относно несъстоятелността 
съществуват огромни различия по 
това, как кредиторите биха могли да 
си гарантират изплащането на дълга 
при изготвяне на договора, особено 
чрез употребата на клаузи за 
запазване на собствеността или други 
подобни механизми, които понякога 
биват заобикаляни поради тези 
различия,

Or. en

Изменение 7
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Съображение Г

Предложение за резолюция Изменение

Г. като има предвид, че е налице 
сериозен проблем в случаите с лоши 
длъжници, които са без скрупули по 
отношение на изпълнението на 
техните граждански задължения, 
напр. лица, които са взели или 
задържали имущество, върху което 
нямат права, или не са изпълнили 
търговските си договорености; като 
има предвид, че такива лица често 
държат значителни активи в 
различни дружества, подставени 
лица и тръстови фондове и че 
успешно изпълнение не може да се 
постигне без необходимата 
информация; като има предвид, че 
често е необходимо тази информация 
да се получи без да се известява лошия 
длъжник, който често пъти 

заличава се



AM\764781BG.doc 7/29 PE418.430v01-00

BG

прехвърля имущество в друга 
юрисдикция за кратко време,

Or. en

Изменение 8
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Съображение Г а (ново)

Предложение за резолюция Изменение

Га. като има предвид, че приемането 
на общностно законодателство 
относно ефективното изпълнение на 
съдебните решения трябва да засяга 
всички длъжници, без да прави 
априорна разлика между 
добросъвестни и недобросъвестни 
длъжници,

Or. fr

Изменение 9
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Съображение Д

Предложение за резолюция Изменение

Д. като има предвид, че в допълнение 
някои суверенни държави са известни 
с това, че не признават арбитражни 
или съдебни решения, издадени от 
съдилищата на друга държава, което 
води до образуването на т.нар. 
„хищнически фондове”, които 
придобиват вземането на много ниски 
цени и след това целят извличане на 
печалба от изпълнението; като има 
предвид, че би било по-добре и по-
справедливо да се предоставят на 

заличава се
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първоначалните кредитори 
средствата за правна защита,

Or. en

Изменение 10
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Съображение Е

Предложение за резолюция Изменение

Е. като има предвид, че са налице 
няколко държави, които не 
притежават никакво имущество 
извън пределите на собствените си 
граници и като има предвид, че ако 
кредиторът не може да разчита да 
получи изпълнение в съответната 
държава, тогава единственото 
ефективно средство за правна 
защита е чрез съдилищата в 
чужбина, включително съдилищата 
на Европейския съюз,

заличава се

Or. en

Изменение 11
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Съображение Ж

Предложение за резолюция Изменение

Ж. като има предвид, че всяко действие 
на Общността за предоставяне на 
информация трябва да се разглежда в 
контекста на този вид случаи, при които 
липсата на информация води до 
сериозна несправедливост; като има 
предвид, че ако кредиторът не разполага 
с информация относно имуществото на 

Ж. като има предвид, че всяко действие 
на Общността за предоставяне на 
информация трябва да се разглежда в 
контекста на този вид случаи, при които 
липсата на информация води до 
сериозна несправедливост; като има 
предвид, че ако кредиторът не разполага 
с информация относно имуществото на 
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лошия длъжник, което може да бъде 
отнето при изпълнение на съдебно 
решение, кредиторът не би могъл да 
изпълни решението,

длъжника, което може да бъде отнето 
при изпълнение на съдебно решение, 
кредиторът не би могъл да изпълни 
решението,

Or. en

Изменение 12
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, при все това, че е 
от основно значение всички предложени 
мерки да бъдат пропорционални; освен 
това като има предвид, че те не 
трябва просто да копират това, 
което вече може да бъде постигнато 
чрез наличните национални мерки и 
трябва да се ограничават до 
транснационални вземания, като 
следва да се избягва ненужна и 
нецелесъобразна хармонизация;

И. като има предвид, при все това, че е 
от основно значение всички предложени 
мерки да бъдат пропорционални, като 
следва да се избягва ненужна и 
нецелесъобразна хармонизация; като 
има предвид, че следователно е за 
предпочитане да съществува 
самостоятелна процедура на ЕС; 
като има предвид, че трябва да се 
разгледа въпросът дали подобна 
процедура на ЕС следва да се ограничи 
до трансгранични ситуации или в 
интерес на равнопоставеността тя 
следва да бъде опция, налична и във 
вътрешността на държавите-
членки;

Or. en

Изменение 13
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Съображение И

Предложение за резолюция Изменение

И. като има предвид, при все това, че е 
от основно значение всички предложени 

И. като има предвид, при все това, че е 
от основно значение всички предложени 
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мерки да бъдат пропорционални; освен 
това като има предвид, че те не трябва 
просто да копират това, което вече 
може да бъде постигнато чрез
наличните национални мерки и трябва 
да се ограничават до 
транснационални вземания, като
следва да се избягва ненужна и 
нецелесъобразна хармонизация;

мерки да бъдат пропорционални; освен 
това като има предвид, че те не трябва 
просто да копират наличните 
национални мерки и следва да се 
избягва ненужна и нецелесъобразна 
хармонизация;

Or. en

Изменение 14
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Съображение Й

Предложение за резолюция Изменение

Й. като има предвид, че беше изразена 
определена загриженост, че някои от 
идеите, представени в 
гореспоменатата Зелена книга от 6 
март 2008 г. биха могли да нарушат 
основни права като правото на личен 
живот (защита на данните), да накърнят 
процедурни гаранции и да се 
противопоставят на конституционните 
традиции на много държави-членки,

като има предвид, че беше изразена 
известна загриженост, че някои от 
идеите относно ефективното 
изпълнение на съдебните решения в 
Европейския съюз чрез прозрачност на 
имуществото на длъжниците биха 
могли да нарушат основни права като 
правото на личен живот (защита на 
данните), да накърнят процедурни 
гаранции и да се противопоставят на 
конституционните традиции на много 
държави-членки,

Or. en

Изменение 15
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. изразява съгласие с Комисията, че 1. изразява съгласие с Комисията, че 
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трансграничното събиране на вземания 
чрез изпълнение на съдебни решения е 
сериозен пазарен проблем, но счита, че 
нито едно от предложените от 
Комисията решения няма да помогне за 
решаването на най-сложния проблем -
този с лошите длъжници, които 
безскрупулно не изпълняват 
гражданските си задължения и 
разполагат със способи за тяхното 
избягване;

трансграничното събиране на вземания 
чрез изпълнение на съдебни решения е 
сериозен проблем на вътрешния пазар, 
но счита, че има нужда от повече 
работа по предложените от Комисията 
решения за адекватно решаване на 
най-сложния проблем - този с лошите 
длъжници, които безскрупулно не 
изпълняват гражданските си задължения 
и разполагат със способи за тяхното 
избягване;

Or. en

Изменение 16
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 1

Предложение за резолюция Изменение

1. изразява съгласие с Комисията, че 
трансграничното събиране на вземания 
чрез изпълнение на съдебни решения е 
сериозен пазарен проблем, но счита, че 
нито едно от предложените от 
Комисията решения няма да помогне за 
решаването на най-сложния проблем -
този с лошите длъжници, които 
безскрупулно не изпълняват 
гражданските си задължения и 
разполагат със способи за тяхното 
избягване;

1. изразява съгласие с Комисията, че 
трансграничното събиране на вземания 
чрез изпълнение на съдебни решения е 
сериозен проблем на вътрешния пазар; 
счита, че предложените от Комисията 
решения могат да помогнат също и за 
решаването на най-сложния проблем -
този с лошите длъжници, които 
безскрупулно не изпълняват 
гражданските си задължения и 
разполагат със способи за тяхното 
избягване;

Or. en

Изменение 17
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 1
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Предложение за резолюция Изменение

1. изразява съгласие с Комисията, че 
трансграничното събиране на вземания 
чрез изпълнение на съдебни решения е 
сериозен пазарен проблем, но счита, че 
нито едно от предложените от 
Комисията решения няма да помогне 
за решаването на най-сложния 
проблем - този с лошите длъжници, 
които безскрупулно не изпълняват 
гражданските си задължения и 
разполагат със способи за тяхното 
избягване;

1. изразява съгласие с Комисията, че 
трансграничното събиране на вземания 
чрез изпълнение на съдебни решения е 
сериозен проблем на вътрешния пазар;

Or. en

Изменение 18
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. счита, че този наръчник, който ще 
бъде достъпен на уебсайта на 
Европейската съдебна мрежа, ще бъде 
полезен като основни насоки за това 
какво е налице при другите 
юрисдикции;

заличава се

Or. en

Изменение 19
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. счита, че този наръчник, който ще 2. счита, че този наръчник, който ще 



AM\764781BG.doc 13/29 PE418.430v01-00

BG

бъде достъпен на уебсайта на 
Европейската съдебна мрежа, ще бъде 
полезен като основни насоки за това 
какво е налице при другите 
юрисдикции;

бъде достъпен на уебсайта на 
Европейската съдебна мрежа, ще бъде 
полезен като насоки за това как да се 
изпълнява трансгранично събиране на 
вземания във всяка държава-членка;

Or. en

Изменение 20
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. счита, че този наръчник, който ще 
бъде достъпен на уебсайта на 
Европейската съдебна мрежа, ще бъде 
полезен като основни насоки за това 
какво е налице при другите 
юрисдикции;

(Не засяга българската езикова версия.)

Or. en

Изменение 21
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. счита все пак, че този наръчник ще 
бъде с ограничена полезност,
трудоемък и скъп за съставяне и 
актуализиране и неизбежно ще 
изостава спрямо промените в 
правото; счита, че наръчникът ще 
бъде от полза само на лица, които 
желаят сами да прибягнат до 
изпълнение в чужда държава; 
изтъква, че в по-голямата част от 
случаите кредиторът ще трябва да 

3. отбелязва, че този наръчник би 
могъл да се окаже трудоемък и скъп за 
съставяне и актуализиране, а за лица, 
които търсят защита, би могло да 
бъде по-лесно да работят с един 
режим, и че в голяма част от 
случаите кредиторите ще трябва да 
потърсят съвет от адвокати в 
съответната чужда юрисдикция; 
счита, че въпреки това по-съкратен 
вариант на наръчника може да бъде 
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потърси съвет от адвокат в чуждата 
юрисдикция относно наличните 
способи за изпълнение;

полезен при липсата на работещ 
трансграничен режим;

Or. en

Изменение 22
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 3

Предложение за резолюция Изменение

3. счита все пак, че този наръчник ще 
бъде с ограничена полезност, 
трудоемък и скъп за съставяне и 
актуализиране и неизбежно ще 
изостава спрямо промените в 
правото; счита, че наръчникът ще бъде 
от полза само на лица, които желаят 
сами да прибягнат до изпълнение в 
чужда държава; изтъква, че в по-
голямата част от случаите кредиторът 
ще трябва да потърси съвет от адвокат 
в чуждата юрисдикция относно 
наличните способи за изпълнение;

3. счита, че този наръчник ще бъде 
полезен; счита, че наръчникът ще бъде 
от полза както на професионалисти, 
така и на лица, които желаят сами да 
прибягнат до изпълнение в чужда 
държава; изтъква, че в по-голямата част 
от случаите кредиторът ще трябва да 
потърси юридически съвет относно 
наличните способи за изпълнение;

Or. en

Изменение 23
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 3 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

3a. препоръчва подобен наръчник или 
съкратена негова версия да бъдат 
достъпни онлайн, да бъдат удобни за 
ползване, да бъдат написани на прост 
език и да бъдат поддържани в 
осъвременен вид;
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Or. en

Изменение 24
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява силната си увереност, че 
създаването на национални 
справочници на чуждестранни адвокати, 
упражняващи техните права на 
вътрешния пазар съгласно Директива 
77/249/ЕИО* и Директива 98/5/ЕО** ще 
бъде икономически по-ефективно и 
по-полезно за кредиторите;

4. изразява силната си увереност, че 
създаването на национални 
справочници на чуждестранни адвокати, 
упражняващи техните права на 
вътрешния пазар съгласно Директива 
77/249/ЕИО1 и Директива 98/5/ЕО2би 
било полезно; посочва, че подобни 
национални справочници биха могли 
да са достъпни чрез връзки от 
уебсайт на Комисията;

Or. en

Изменение 25
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 4

Предложение за резолюция Изменение

4. изразява силната си увереност, че 
създаването на национални 
справочници на чуждестранни адвокати, 
упражняващи техните права на 
вътрешния пазар съгласно Директива 
77/249/ЕИО* и Директива 98/5/ЕО** ще 

4. счита, че други инициативи като 
създаването на национални 
справочници на чуждестранни адвокати, 
упражняващи техните права на 
вътрешния пазар съгласно Директива 
77/249/ЕИО3 и Директива 98/5/ЕО1

                                               
1 Директива на Съвета 77/249/ЕИО от 22 март 1977 относно улесняване на ефективното упражняване от 
адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977, стр. 17).
2 Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване 
на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в 
която е придобита квалификацията, (OВ L 77, 14.03.1998 г., стр. 36).
3 Директива на Съвета 77/249/ЕИО от 22 март 1977 относно улесняване на ефективното упражняване от 
адвокатите на свободата на предоставяне на услуги (ОВ L 78, 26.3.1977, стр. 17).



PE418.430v01-00 16/29 AM\764781BG.doc

BG

бъде икономически по-ефективно и 
по-полезно за кредиторите;

могат да бъдат допълнение към 
наръчника;

Or. en

Изменение 26
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. счита, че въпросът за подобряване на 
достъпа до търговските регистри може 
да се реши в рамките на програмата за 
електронно правосъдие, при условие, че 
е защитено правото на личен живот, 
включително защитата на данните;

5. счита, че въпросът за подобряване на 
достъпа до търговските регистри на 
недискриминационна основа може да 
се реши в рамките на програмата за 
електронно правосъдие, при условие, че 
е защитено правото на личен живот, 
включително защитата на данните; 
счита, че извършването на преглед на 
търговските регистри ще подобри 
достъпа до подобни регистри;

Or. en

Изменение 27
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 5

Предложение за резолюция Изменение

5. счита, че въпросът за подобряване 
на достъпа до търговските регистри 
може да се реши в рамките на 
програмата за електронно 
правосъдие, при условие, че е 
защитено правото на личен живот, 

заличава се

                                                                                                                                                  
1 Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване 
на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава-членка, различна от държавата, в 
която е придобита квалификацията, (OВ L 77, 14.03.1998 г., стр. 36).
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включително защитата на данните;

Or. en

Изменение 28
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 6

Предложение за резолюция Изменение

6. има сериозни опасения относно 
предоставянето на достъп до регистрите 
с населението, социалноосигурителните 
и данъчните регистри;

6. противопоставя се на 
предоставянето на неоправдан, 
неселективен и произволен достъп до 
всякакви видове данни в регистрите с 
населението, социалноосигурителните и 
данъчните регистри и подкрепя 
създаването на адекватна и 
пропорционална рамка за гарантиране 
на ефективното изпълнение на 
съдебни решения в Европейския съюз;

Or. en

Изменение 29
Klaus-Heiner Lehne

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. счита, че независимо, че достъпът 
до регистрите на населението 
(където са налице) би могъл да бъде 
полезен за проследяване на злощастни 
лица, които не изплащат задължения 
за издръжка или лични заеми, това би 
било скъпо и непропорционално и не 
би решило по никакъв начин проблема 
с лошите длъжници, като един 
увеличен достъп до регистрите на 
населението би могъл да доведе до 

заличава се
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злоупотреби от страна на 
журналисти или търговци, 
използващи техники за телефонни 
обаждания по домовете;

Or. en

Изменение 30
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 7

Предложение за резолюция Изменение

7. счита, че независимо, че достъпът
до регистрите на населението (където са 
налице) би могъл да бъде полезен за 
проследяване на злощастни лица, които 
не изплащат задължения за издръжка 
или лични заеми, това би било скъпо и 
непропорционално и не би решило по 
никакъв начин проблема с лошите 
длъжници, като един увеличен 
достъп до регистрите на населението 
би могъл да доведе до злоупотреби от 
страна на журналисти или търговци, 
използващи техники за телефонни 
обаждания по домовете;

7. счита, че подходящият достъп до 
регистрите на населението (където са 
налице) би могъл да бъде полезен за 
проследяване на злощастни лица, които 
не изплащат задължения за издръжка 
или лични заеми и за избягване на 
злоупотреби;

Or. en

Изменение 31
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 8

Предложение за резолюция Изменение

8. счита, че при все, че в някои 
юрисдикции по-добрият достъп до 
социалноосигурителните и данъчните 
регистри е довел до успех, налице са 

8. счита, че при все, че в някои 
юрисдикции по-добрият достъп до 
социалноосигурителните и данъчните 
регистри е довел до успех, е 
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възможни конфликти с разпоредбите 
относно защитата на данните и 
поверителността; изтъква, че подобно 
действие ще изисква сериозни 
законодателни промени в някои 
държави-членки и ще бъде погледнато 
с недоверие от страна на 
обществеността; освен това отбелязва, 
че при използването на информацията за 
цели, различни от тази, за която е била 
събрана, могат да възникнат правни 
проблеми;

необходимо също така да се 
гарантират разпоредбите относно 
защитата на данните и поверителността; 
изтъква, че това е чувствителен 
въпрос за обществеността; отбелязва, че 
при използването на информацията за 
цели, различни от тази, за която е била 
събрана, могат да възникнат правни 
проблеми;

Or. en

Изменение 32
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 10

Предложение за резолюция Изменение

10. поддържа позицията, че 
предложението е непропорционално на
търсения резултат, може да доведе до 
злоупотреби и може да съставлява 
нарушение на правото на личен живот;

10. поддържа позицията, че ако 
предложението е непропорционално на 
търсения резултат, то може да доведе 
до злоупотреби и може да съставлява 
нарушение на правото на личен живот;

Or. en

Изменение 33
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава, че при всички случаи, в 
случай на лоши длъжници, кредиторите 
вероятно ще трябва да се обърнат
към разследващи органи и достъпът до 

11. подчертава, че при всички случаи, в 
случай на лоши длъжници, кредиторите 
могат използват други средства, като 
например разследващи органи;



PE418.430v01-00 20/29 AM\764781BG.doc

BG

публичните регистри няма да им бъде 
от особена полза;

Or. en

Изменение 34
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 11

Предложение за резолюция Изменение

11. подчертава, че при всички случаи, 
в случай на лоши длъжници, 
кредиторите вероятно ще трябва да 
се обърнат към разследващи органи и 
достъпът до публичните регистри 
няма да им бъде от особена полза;

заличава се

Or. en

Изменение 35
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че идеята за подобрено 
сътрудничество между органите по 
изпълнение си заслужава да бъде 
разгледана по-задълбочено, но изтъква, 
че тези органи не съществуват във 
всички държави-членки;

12. счита, че идеята за подобрено 
сътрудничество между органите по 
изпълнение следва да бъде разгледана 
по-задълбочено, но изтъква, че тези 
органи не съществуват във всички 
държави-членки; счита, че би било 
полезно за трансгранични кредитори 
да имат възможността да се 
обърнат към техния национален 
орган, който да проведе самото 
издирване за идентифициране на 
тяхното имущество от името на 
кредиторите;
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Or. en

Изменение 36
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 12

Предложение за резолюция Изменение

12. счита, че идеята за подобрено 
сътрудничество между органите по 
изпълнение си заслужава да бъде 
разгледана по-задълбочено, но изтъква, 
че тези органи не съществуват във 
всички държави-членки;

12. счита, че идеята за подобрено 
сътрудничество между органите по 
изпълнение си заслужава да бъде 
разгледана по-задълбочено;

Or. en

Изменение 37
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 13

Предложение за резолюция Изменение

13. счита, че декларацията за 
имущественото състояние на длъжника 
може успешно да стане част от 
процедурата по изпълнение на съдебно 
решение, като това бъде гарантирано 
със санкции в националното 
законодателство;

13. счита, че декларацията за 
имущественото състояние на длъжника 
може успешно да стане част от 
процедурата по изпълнение на съдебно 
решение, като това бъде гарантирано 
със санкции;

Or. en

Изменение 38
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 14
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Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че в тази област не е 
необходимо действие на Общността, 
въпреки че Общността може да 
насърчи държавите-членки, които не 
прилагат декларация за имущественото 
състояние на длъжника да създадат
разпоредби в тяхното законодателство 
за използването на ефективни 
инструменти от този вид;

14. счита, че Общността следва да 
гарантира, че държавите-членки, които 
не прилагат декларация за 
имущественото състояние на длъжника, 
създават адекватни разпоредби в 
тяхното законодателство за 
използването на ефективни 
инструменти от този вид;

Or. en

Изменение 39
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 14

Предложение за резолюция Изменение

14. счита, че в тази област не е 
необходимо действие на Общността, 
въпреки че Общността може да 
насърчи държавите-членки, които не 
прилагат декларация за 
имущественото състояние на 
длъжника да създадат разпоредби в 
тяхното законодателство за 
използването на ефективни 
инструменти от този вид;

14. счита, че в тази област не е 
необходимо действие на Общността, 
докато не се докаже, че 
съществуващите инструменти на 
държавите-членки са неефикасни;

Or. en

Изменение 40
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 15
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Предложение за резолюция Изменение

15. настоятелно призовава декларацията 
за притежаваното в Европа имущество 
да бъде допълнителна и да не заменя 
наличните национални инструменти;

15. настоятелно призовава декларацията 
за притежаваното в Европа имущество 
да бъде допълнителна и да не заменя 
наличните национални инструменти; 
счита, че във всяка декларация за 
имущество, активи, които не са 
собственост на длъжника (като 
например активи на лизинг) следва 
изрично да се упоменат и да се 
посочат отделно от собствените 
активи на длъжника;

Or. en

Изменение 41
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 15

Предложение за резолюция Изменение

15. настоятелно призовава 
декларацията за притежаваното в 
Европа имущество да бъде 
допълнителна и да не заменя 
наличните национални инструменти;

заличава се

Or. en

Изменение 42
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 15 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

15a. настоява дефиницията на 
"имущество" да бъде достатъчно 
широка, за да не предоставя на 
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длъжниците съществуващо 
основание да избягват разкриване на 
активи в тръстове и в компании за 
управление на ценни книжа на трети 
лица или в общи сметки, на които на 
практика са собственици;

Or. en

Изменение 43
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. счита, че декларираното в тази 
декларация имущество не трябва да се 
ограничава до намиращото се в рамките 
на Европейския съюз имущество, а 
следва да включва имуществото по цял 
свят;

16. счита, че декларираното в тази 
декларация имущество не трябва да се 
ограничава до намиращото се в рамките 
на Европейския съюз имущество, а 
следва да включва имуществото по цял 
свят; също така счита, че за да се 
гарантира изпълнението на 
съдебните решения, длъжниците 
трябва да докажат, че имуществото, 
което разкриват, може да бъде 
реализирано за изплащане на 
вземането в разумни срокове и върху 
него няма други тежести; 

Or. en

Изменение 44
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. счита, че декларираното в тази 
декларация имущество не трябва да се 

16. счита, че декларираното в тази 
декларация имущество не трябва да се 
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ограничава до намиращото се в рамките 
на Европейския съюз имущество, а 
следва да включва имуществото по цял 
свят;

ограничава до намиращото се в рамките 
на Европейския съюз имущество, а 
следва да включва имуществото по цял 
свят в пропорции,необходими за 
събиране на вземането;

Or. en

Изменение 45
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 16

Предложение за резолюция Изменение

16. счита, че декларираното в тази 
декларация имущество не трябва да 
се ограничава до намиращото се в 
рамките на Европейския съюз 
имущество, а следва да включва 
имуществото по цял свят;

заличава се

Or. en

Изменение 46
Manuel Medina Ortega

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. счита, че при дела с малък 
материален интерес, особено когато 
съдебните разноски са твърде високи, 
закъснялото правосъдие е отказано 
правосъдие и че при дела с голям 
материален интерес е доказано, че най-
голямата пречка е липсата на 
информация относно имуществото; 
затова счита, че достъпът до заповеди за 
временни мерки може да предостави 
добро решение и в двата случая,

19. счита, че както при дела с малък 
материален интерес, така и при дела с 
голям материален интерес съдебните 
разноски, бързината и липсата на 
информация относно имуществото са 
основните пречки; затова счита, че 
достъпът до заповеди за временни 
мерки може да предостави добро 
решение и в двата случая,
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Or. en

Изменение 47
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 19

Предложение за резолюция Изменение

19. счита, че при дела с малък 
материален интерес, особено когато 
съдебните разноски са твърде високи, 
закъснялото правосъдие е отказано 
правосъдие и че при дела с голям 
материален интерес е доказано, че най-
голямата пречка е липсата на 
информация относно имуществото; 
затова счита, че достъпът до 
заповеди за временни мерки може да 
предостави добро решение и в двата 
случая,

19. счита, че при дела с малък 
материален интерес, особено когато 
съдебните разноски са твърде високи, 
закъснялото правосъдие е отказано 
правосъдие и че при дела с голям 
материален интерес може да се окаже, 
че най-голямата пречка е липсата на 
информация относно имуществото; 

Or. en

Изменение 48
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 20

Предложение за резолюция Изменение

20. предлага да се обмисли сериозно 
идеята за въвеждане под някаква 
форма на общностни временни мерки, 
допълнителни към тези на 
националните съдилища; счита, че 
това може да стане под формата на 
проста, гъвкава процедура, която да 
се изпълнява в рамките на ЕС, като 
по този начин се избягват 
закъснението и ненужните разноски; 
счита, че тя също така ще бъде 

заличава се
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ефективна и справедлива спрямо 
тези, които не са страни;

Or. en

Изменение 49
Sharon Bowles

Предложение за резолюция
Параграф 20 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

20a. настоява, че формата на подобни 
временни мерки трябва да включва 
процедурни гаранции за защита на 
ответниците и третите страни, 
засегнати от мерките; счита, че 
такива гаранции включват следните 
елементи, макар и да не се 
ограничават с тях: добра, защитима 
аргументация относно 
основателността на иска и реален 
риск от разпиляване на имуществото 
с цел да се избегне плащане;

Or. en

Изменение 50
Jacques Toubon

Предложение за резолюция
Параграф 21

Предложение за резолюция Изменение

21. предлага тази мярка да се прилага 
също така за арбитражни вземания и 
да бъде взета предвид в контекста на 
предстоящото преразглеждане на 
Регламент Брюксел І;

заличава се

Or. en
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Изменение 51
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 21 а (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21a. настоятелно призовава 
Комисията цялостно да разгледа 
преддоговорни и договорни мерки, 
които биха могли да се свържат с 
разработването на ОРР, както и 
произлизащи от това 
незадължителни инструменти, за да 
гарантира, че страните по 
трансгранични европейски договори 
имат предвид въпросите на 
просрочените плащания и 
неплащанията при сключване на 
договори;

Or. en

Изменение 52
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 21 б (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21б. с нетърпение очаква 
преразглеждането на Директивата 
относно забавянето на плащания и 
настоятелно призовава Комисията да 
го извърши колкото може по-скоро, 
като се има предвид настоящият 
икономически климат;

Or. en
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Изменение 53
Diana Wallis

Предложение за резолюция
Параграф 21 в (нов)

Предложение за резолюция Изменение

21в. предлага да се проведе проучване 
относно различните национални 
правни подходи към запазване на 
собствеността и други подобни 
механизми с оглед на това да се 
осигури тяхното взаимно признаване;

Or. en
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