
 

Свобода на движение: ЕП гласува нови правила
за приемане на документи
 
В четвъртък Парламентът гласува нови правила на ЕС за по-лесно свободно
движение на граждани чрез опростени процедури за удостоверяване на
автентичността на някои документи като свидетелства за раждане и брак в други
държави членки на ЕС. За да се избегне нуждата от превод, нови многоезични
формуляри на ЕС ще се прикачват към документите.
 
Гласуването утвърди по-ранна неформално споразумение, постигнато от преговарящите
екипи на Парламента и Съвета.
 
 
 
„Ние  се  борим  всеки  ден  за  интересите  на  нашите  граждани.  Тази  инициатива  е
първата стъпка в улесняването на техния трансграничен живот чрез облекчаване на
административните усложнения пред които те се изправяха до сега”, каза докладчика
Мади Делво (С&Д, Люкселбург).
 
Новите правила ще премахнат административните формалности като „легализацията”
или  „апостила”  на  официални  документи,  сред  които  са  тези  удостоверяващи
гражданско  състояние,  родители  или  националност.  Евродепутатите  и  Съвета  се
съгласиха да разширят обхвата на предложения регламент и да включат документи,
доказващи  брачна  дееспособност  или  положение  на  регистрирано  партньорство.
Документи, удостоверяващи липсата на криминално досие също ще бъдат приемани в
други  държави  членки  на  ЕС,  без  да  има  нужда  от  допълнителни  процедури  за
узаконяване.
 
Освен това, правилата ще важат и за документи, които гражданите, живеещи в друга
държава членка, трябва да представят, ако желаят да гласуват и/или да се представят
като  кандидати  в  избори  за  Европейски  парламент  или  за  общински  избори  в
държавата  членка,  в  която  пребивават.
 
Нови многоезични формуляри
 
За да се избегне необходимостта от превод на определени официални документи,
правилата също така ще въведат нови многоезични стандартни удостоверения на ЕС,
които ще се прикачват към документите. Въпросните документи са тези, чиято основна
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цел е да установят един от следните факти: раждане, удостоверяване, че лицето е
живо,  смърт,  брак  (включително  брачна  дееспособност  и  семейно  положение),
регистрирано партньорство (включително дееспособност за сключване на регистрирано
партньорство  и  положение  на  регистрирано  партньорство),  местоживеене  и/или
местопребиваване, както и липсата на криминално досие. Тези многоезични стандартни
удостоверявания следва да спестят на гражданите пари и време,  като се избягва
необходимостта от официални преводи.    
 
Задължение да се информират гражданите
 
 
 
За да се гарантира, че гражданите са информирани за опростените процедури и новите
многоезични формуляри, евродепутатите изготвиха разпоредба, с която се изисква ЕК
и държавите членки да предоставят информация за новите правила чрез уебсайтове и
европейския портал за електронно правосъдие.    
 
 
 
Преразглеждане след две години: да се разшири ли обхвата на новите правила?
 
Евродепутатите също така изготвиха разпоредба, която ще позволи след две години
правилата  да  важат  и  за  официални  документи,  свързани  с  правния  статут  и
представителство на предприятия, дипломите и удостоверенията за обучение, както и
официални документи, удостоверяващи инвалидност. Решението за разширяване на
обхвата  ще бъде взето  по  време на  преразглеждане на  регламента,  когато  ще се
прецени и целесъобразността от създаване на нови многоезични формуляри в бъдеще.  
 
 
Следващи стъпки 
 
Регламентът скоро ще бъде публикуван в Официалния вестник на Европейския съюз и
ще влезе постепенно в сила, като ще се прилага изцяло от 2019 г.  
 
Обща информация
 
 
 
Официалните документи, обхванати в предложения регламент, са тези, чиято основна
цел е да се установят един от следните факти: раждане, удостоверяване, че лицето е
живо, смърт, име, брак (включително брачна дееспособност и семейно положение),
развод,  законна раздяла или унищожаване на  брака,  регистрирано партньорство
(включително дееспособност за сключване на регистрирано партньорство и положение
на регистрирано партньорство), прекратяване на регистрирано партньорство, законна
раздяла  или  анулиране  на  регистрирано  партньорство,  произход,  осиновяване,
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местоживеене и/или местопребиваване,  или гражданство.  Регламентът също така
обхваща  официални  документи,  издадени  за  лице  от  държавата  членка,  чийто
гражданин е това лице, с цел удостоверяване на липсата на съдебно минало за това
лице.
 
 
 
Освен това предложеният регламент следва да обхваща официални документи, чието
представяне  може да  се  изиска  от  граждани  на  Съюза,  пребиваващи в  държава
членка, на която не са граждани, когато, съгласно съответното законодателство на
Съюза,  те  искат  да  гласуват  или  да  се  представят  като  кандидати  в  избори  за
Европейски  парламент  или  за  общински  избори  в  държавата  членка,  в  която
пребивават.
 
 
 
В  допълнение,  предложените  правила  създават  многоезични  стандартни
удостоверения,  за  да  се  облекчи  превеждането  на  дадени  документи.  За  тези
документи вече няма да се изисква превод. Обхванатите документи са: официалните
документи  относно  раждане,  удостоверяване,  че  лицето  е  живо,  смърт,  брак
(включително  брачна  дееспособност  и  семейно  положение),  регистрирано
партньорство  (включително  дееспособност  за  сключване  на  регистрирано
партньорство  и  положение  на  регистрирано  партньорство),  местоживеене  и/или
местопребиваване  и  липса  на  съдебно  минало
 

Обратна връзка 
 
 

Допълнителна информация
Обща информация от ЕП: По-лесно признаване на официални документи:
Интервю с докладчика Мади Делво: Признаване на административни документи в ЕС:
скоро заверка няма да бъде нужна
Текст на договорения проект на регламент, постигнат по време на неформалните
преговори между Парламента и Съвета:
Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи:
Профил на докладчика Мади Делво (С&Д, Люкселбург):

Krasimir SAVOV
COMM

+32 2 28 41996 (BXL)
krasimir.savov@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA%282016%29582006#
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151110STO01877/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%A1-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/news-room/20151110STO01877/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D0%95%D0%A1-%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D1%8F%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14956-2015-REV-2/bg/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14956-2015-REV-2/bg/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0119(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/124776/MADY_DELVAUX_home.html


Armin WISDORFF
Press Officer

(+32) 2 28 40924 (BXL)
(+33) 3 881 73780 (STR)
+32 498 98 13 45
armin.wisdorff@europarl.europa.eu
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