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Относно: Проект за решение на Съвета за укрепване на Евроюст за изменение на 

Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на 

Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност и 

изменено с Решение 2003/659/ПВР на Съвета.  

 

 

Приложено се изпраща на делегациите
1
 инициатива на делегациите на Словения, Франция, 

Чехия, Швеция, Испания, Белгия, Полша, Италия, Люксембург, Нидерландия, Словакия, 

Естония, Австрия и Португалия. 
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Приложение: 

 

 

 

  

                                                 
1
 Пояснителна бележка ще бъде включена към 5038/08 COPEN 2 EUROJUST 2 EJN 2. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Проект за решение на Съвета за укрепване на Евроюст за изменение на Решение 

2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с 

оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност1 и изменено с 

Решение 2003/659/ПВР на Съвета  

 

 

СЪВЕТЪТ НА ЕС, 

като взе предвид Договора за ЕС, и по-специално член 31 и член 34, параграф 2, буква в) от 

него, 

 

като взе предвид инициативата на Република Словения, Република Франция, Република 

Чехия, Кралство Швеция, Кралство Белгия, Кралство Испания, Република Полша, Република 

Италия, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, Република Словакия, 

Република Естония, Република Австрия и Република Португалия, 

 

като взе предвид становището на Европейския парламент, 

като има предвид, че: 

(1) Евроюст бе създаден с Решение 2002/187/ПВР като орган на ЕС с юридическа 

правосубектност, за да стимулира и подобрява координацията и сътрудничеството 

между компетентните съдебни органи на държавите-членки. 

(2) След повече от пет години работа е време да се оцени придобитият от Евроюст опит и 

да се укрепи по-нататък неговата оперативна ефективност като се вземат предвид 

натрупаните от тази структура достижения. 

(3) Настъпи моментът да се осигури по-добра оперативност на Евроюст и да се сближи 

статутът на националните членове.  

(4) Създаването на звено за спешна координация в рамките на Евроюст е необходимо за 

трайното укрепване на Евроюст, както и за да му се даде възможност за намеса при 

спешни случаи. 

                                                 
1
 ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр. 1 + ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр. 44—46 (за изменение на 

членове 35, 36 и 37 и член 38, параграф 1.) 
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(5) В държавите-членки следва да се създадат системи на Евроюст за национална 

координация, които да координират работата на националните кореспонденти на 

Евроюст, националните кореспонденти по въпросите на тероризма, националния 

кореспондент на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), други лица за контакт по линия 

на ЕСМ и представителите на мрежата на съвместните екипи за разследване и на 

мрежите, създадени с Решение 2002/494/ПВР на Съвета (мрежи за военни 

престъпления), Решение ..../..../ПВР на Съвета (служби за възстановяване на активи) и 

Решение ..../..../ПВР на Съвета (корупция). 

(6) Въпросът за дублирането на усилията и по-ясното разделение на работата между 

Евроюст и Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) следва да бъде разрешен, като се запази 

спецификата на ЕСМ. Запазвайки специфичния си характер на мрежа и своите 

национални и оперативни способности, ЕСМ следва да може да използва бюджета на 

Общността за оперативни разходи. 

(7) Също така е необходимо да се укрепи способността на Евроюст за работа с външни 

партньори, като трети страни, Европол, ОЛАФ и ФРОНТЕКС. 

(8) Евроюст разполага с възможност да изпраща магистрати за връзка в трети страни. 

 

РЕШИ СЛЕДНОТО: 

Член 1 

 

Решение 2002/187/ПВР се изменя, както следва: 

 

1) В член 2 

a) параграф 2 се заменя със следния текст: 

„2. Всеки национален член се подпомага от един заместник и от друго лице, 

действащо като помощник-член. Постоянното работно място на 

националния член, или на неговия заместник в отсъствие на националния 

член, трябва да бъде в седалището на Евроюст.  При необходимост и със 

съгласието на колегиалния орган, посочен в член 10, работата на 

националния член може да се подпомага от няколко души, действащи в 

качеството на помощници или командировани национални експерти 

съгласно член 30.“ 
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б) след параграф 2 се създават следните параграфи: 

„3. Заместникът замества националния член в случай на отсъствие. 

Националният член може да се замества и от помощник. За да могат да 

заместват националния член, заместникът и помощникът трябва да 

отговарят на критериите, предвидени в параграф 1.  

4. Евроюст също така е свързан и със системата на Евроюст за национална 

координация в съответствие с член 12.  Оперативните разходи на тази 

система могат да се покриват от бюджета на Евроюст в съответствие с 

член 33. 

5. Евроюст може да изпраща магистрати за връзка в трети страни в 

съответствие с разпоредбите на настоящото решение.“ 

 

2) В член 4 параграф 1 се заменя със следния текст: 

„1. Общата компетентност на Евроюст обхваща: 

a) формите на престъпност и престъпленията по отношение на които 

Европол е компетентен да действа по всяко време съгласно член 2 от 

Конвенцията за Европол от 26 юли 1995 г. и приложението към нея
1
. 

б) други престъпления, извършени заедно с формите на престъпност и 

престъпленията, посочени в буква а).“ 

 

3) Създава се член 5а, както следва: 

„Член 5a 

Звено за спешна координация (ЗСК) 

 

1. С цел изпълнение на задачите си при спешни ситуации Евроюст създава 

„звено за спешна координация“ (ЗСК). 

                                                 
1
 Подлежи на преглед в светлината на договарянето на решението за Европол. 
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2. ЗСК се състои от един представител от всяка държава-членка, като това 

може да е националният член или негов заместник или помощник, които 

имат право да заместват националния член.  ЗСК поддържа възможност за 

контакти и за действие денонощно и без прекъсване. 

3. Когато при спешни случаи дадено искане за съдебно сътрудничество трябва 

да бъде изпълнено в няколко държави-членки, компетентният орган може да 

го изпрати на ЗСК чрез представителя на своята държава-членка в ЗСК.  

 Представителят на съответната държава-членка в ЗСК изпраща искането на 

компетентните органи на съответните държави-членки за изпълнение. 

Когато няма определен компетентен национален орган или при 

невъзможност своевременно да се определи такъв, членът на ЗСК има 

правомощие сам да изпълни искането. 

4. Представителят, посочен в параграф 2, може да използва правомощията, 

които са му предоставени по силата на член 9а, с цел последващи действия 

във връзка с решенията, взети от ЗСК, включително, когато е приложимо, и 

правомощието да изпълнява искането, посочено в параграф 3. 

5. Евроюст взема необходимите мерки, с които се гарантира, че националните 

органи могат лесно и по всяко време да се свържат пряко със ЗСК.“ 

 

4) Член 6 се заменя със следния текст: 

Член 6 

Задачи на Евроюст, когато действа чрез своите национални членове 

 

„1. Когато Евроюст действа чрез съответните си национални членове, той: 

a) може, като посочи основанията за това, да помоли компетентните 

органи на съответните държави-членки: 
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i) да предприемат разследване или преследване на конкретни 

деяния; 

ii) да приемат, че един от тях може да е в по-добра позиция да 

предприеме разследване или да извърши конкретни действия; 

iii) да осъществяват координация между компетентните органи на 

съответните държави-членки; 

iv) да създават съвместни екипи за разследване, като следват 

разпоредбите на съответните инструменти за сътрудничество; 

v) да му предоставят всякаква информация, необходима за 

изпълнение на неговите задачи; 

vi) да предприемат специални мерки за целите на разследването; 

vii) да предприемат всякакви други мерки, които са основателни с 

оглед на разследването или преследването; 

б) прави необходимото за това компетентните органи на съответните 

държави-членки да се информират взаимно относно разследванията и 

преследванията, за които той е информиран; 

в) по искане на компетентните органи на държавите-членки им съдейства 

за осигуряване на най-добрата възможна координация на 

разследванията и преследванията; 

г) оказва съдействие за подобряване на сътрудничеството между 

компетентните национални органи; 

д) сътрудничи и се консултира с ЕСМ, включително като използва и 

спомага за подобряване на нейната документална база данни; 

е) в случаите, посочени в член 3, параграфи 2 и 3, и със съгласието на 

колегиалния орган, подпомага разследванията и преследванията по 

отношение на компетентните органи само на една държава-членка; 

ж) в случай на частично или незадоволително изпълнение на искане за 

съдебна помощ може да поиска от компетентния съдебен орган 

допълнително разследване с цел цялостно изпълнение на искането.  
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2. Държавите-членки гарантират също така, че компетентните национални 

органи отговарят незабавно на исканията, отправени съгласно настоящия 

член.“ 

5) Член 7 се заменя със следния текст: 

„Член 7 

Задачи на Евроюст, когато действа като колегиален орган 

 

1. Когато Евроюст действа като колегиален орган, той: 

a) може, по отношение на формите на престъпност и престъпленията, 

посочени в член 4, параграф 1, като посочи основанията си за това, да 

поиска от компетентните органи на съответните държави-членки: 

i) да предприемат разследване или преследване на конкретни 

деяния; 

ii) да приемат, че един от тях може да е в по-добра позиция да 

предприеме разследване или преследване на конкретни деяния; 

iii) да осъществяват координация между компетентните органи на 

съответните държави-членки; 

iv) да създадат екип за съвместно разследване, като спазват 

разпоредбите на съответните инструменти за сътрудничество; 

v) да му предоставят всякаква информация, необходима за 

изпълнение на неговите задачи; 

б) прави необходимото за това компетентните органи на държавите-

членки да се информират взаимно за разследванията и преследванията, 

за които той е бил информиран и които имат отражение на равнище ЕС 

или могат да засегнат и други държави-членки освен пряко засегнатите 

такива; 

в) по искане на компетентните органи на държавите-членки им съдейства 

за осигуряване на най-добрата възможна координация на 

разследванията и преследванията; 

г) оказва съдействие за подобряване на сътрудничеството между 

компетентните органи на държавите-членки, по-специално въз основа 

на анализ на Европол; 
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д) сътрудничи и се консултира с ЕСМ, включително като използва и 

спомага за подобряване на нейната документална база данни; 

е) може да съдейства на Европол, по-специално като му предоставя 

становища въз основа на анализите, извършвани от Европол; 

ж) може да предоставя логистична подкрепа в случаите, посочени в 

букви а), в) и г) по-горе. Тази логистична подкрепа може да включва 

съдействие за писмен и устен превод и за организиране на 

координационни срещи. 

2. Когато двама или повече национални членове не могат да постигнат 

съгласие относно решаването на даден спор за компетентност по отношение 

на предприемането на разследвания или преследване съгласно член 6, 

колегиалният орган издава писмено становище с незадължителен характер 

относно начина, по който случаят следва да се реши. Становището на 

колегиалния орган се изпраща незабавно на съответните държави-членки. 

3. Независимо от разпоредбите, които се съдържат в приетите по силата на 

дял VI от ДЕС инструменти, искащият компетентен орган може да докладва 

на Евроюст за всеки отказ или затруднение по отношение на изпълнението 

на искане за съдебно сътрудничество и да поиска колегиалният орган да 

издаде писмено становище с незадължителен характер относно начина, по 

който случаят следва да се реши. Становището на колегиалния орган се 

изпраща незабавно на съответните държави-членки. 

4. По искане на съответните компетентни национални органи и в 

сътрудничество с тях колегиалният орган може да реши съответните 

разходи, направени от съвместен екип за разследване, създаден по силата на 

член 13 от Конвенцията за взаимна помощ по наказателни дела между 

държавите-членки на Европейския съюз от 29 май 2000 г. или на Рамково 

решение 2002/465/ПВР, да се разглеждат като оперативни разходи на 

Евроюст по смисъла на член 41, параграф 3 от Договора.“ 

 

6) Член 8 се заменя със следния текст: 
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„Член 8 

Последици от решенията на Евроюст 

 

Ако компетентните органи на съответните държави-членки решат да не се 

съобразят с искане, което е посочено в член 6, параграф 1, букви а) и ж), или в 

член 7, параграф 1, буква а) и параграфи 2 и 3, те информират Евроюст за 

своето решение и основанията за него.“ 

 

7) В член 9: 

a) Параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст: 

„1. По отношение на статута си националните членове се подчиняват на 

националното право на своята държава-членка. Продължителността на 

мандата на националния член е най-малко 4 години. Мандатът може да се 

подновява от държавата-членка на произход. Националният член не може да 

бъде отзован преди края на мандата без Съветът да е предварително 

информиран и да е посочена съответната причина. Когато национален член е 

председател или заместник-председател на Евроюст продължителността на 

мандата му е такава, че най-малкото му позволява да изпълнява функциите 

си до неговото приключване. 

2. Цялата информация, която се обменя между Евроюст и държавите-членки, 

включително искания по член 6, параграф 1, букви а) и ж), се изпраща чрез 

националния член.“ 

б) Параграф 3 се заличава. 

в) Параграф 4 се заменя със следния текст: 

„4. За да изпълни целите на Евроюст, националният член разполага с пълен 

достъп до: 
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a) информацията, която се съдържа в: 

i) националните регистри за съдимост,  

ii) регистрите за задържани лица,  

iii) регистрите за водени разследвания,  

iv) ДНК регистрите. 

б) други регистри на неговата държава-членка, в които се съдържа 

информация, необходима за изпълнението на неговите задачи.“ 

г) Създава се следният параграф 4а:  

„4a. Редът и условията за достъп, посочени в параграф 4, са най-малкото еднакви 

с предвидените в националното право по отношение на прокурори, съдии 

или полицейски служители с равностойни компетенции.“ 

д) Параграф 6 се заличава. 

 

8) Създава се следният член 9а: 

„Член 9a 

Правомощия на националния член, предоставяни на национално равнище  

 

1. Всяка държава-членка определя естеството и степента на съдебните 

правомощия, които предоставя на своя национален член във връзка със 

съдебното сътрудничество по отношение на нея. В тях се включват най-

малко следните правомощия, равностойни на: 

а) получаване, предаване, подготовка за изпълнение, предоставяне на 

допълнителна информация и контрол върху изпълнението на искания 

за съдебно сътрудничество по отношение на приетите по силата на дял 

VI от ДЕС инструменти, включително такива, които пораждат 

действие на принципа на взаимното признаване. 
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б) подготовка на създаването и участие в съвместни екипи за разследване, 

създадени съгласно член 13 от Конвенцията за взаимна помощ по 

наказателни дела между държавите-членки на Европейския съюз от 

29 май 2000 г. или Рамково решение 2002/465/ПВР, касаещи 

собствената им държава-членка, включително всички съвместни екипи 

за разследване, подкрепяни от Евроюст в съответствие с член 7, 

параграф 4 от настоящото решение. 

в) изпълнение на всички задачи, извършвани от компетентните 

национални органи във връзка с аналитичните работни файлове на 

Европол.  

2. В качеството си на национални съдебни органи, националните членове 

могат, съгласувано с компетентен национален орган или по негово искане и 

действайки съобразно конкретния случай, да упражняват следните 

делегирани правомощия:  

i) изготвяне и изпълнение на искания за съдебно сътрудничество по 

отношение на приети съгласно дял VI от ДЕС инструменти, 

включително такива, които пораждат действие на принципа на 

взаимното признаване; 

ii) разпореждане за претърсване и изземване; 

iii) разрешаване и координиране на контролирани доставки. 

3. В спешни случаи и когато няма определен компетентен национален орган 

или е невъзможно своевременно да се определи такъв, националните 

членове могат да разрешават и да координират извършването на 

контролирани доставки. 

4. Правомощията, упражнявани по силата на параграф 1, буква а), винаги се 

упражняват от компетентен национален орган. 

5. Когато правомощията, посочени в параграфи 1 и 3, са упражнени от 

национален член, компетентният орган се уведомява незабавно. 

6. Когато поради конституционни разпоредби относно разделението на 

властите между прокуратурата и съда на националния член се забранява 

предоставянето на едно или повече от правомощията, посочени в 

параграфи 1, 2 и 3 и в член 5а, параграф 3, той трябва да е оправомощен най-

малкото да изготви искане до компетентния орган, който е компетентен за 

изпълнението на тези правомощия. 
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7. Всяка държава-членка определя също така правото на националния член да 

действа по отношение на чужди съдебни органи, в съответствие с поетите от 

нея международни ангажименти. 

8. При назначаване на своя национален член и по всяко друго време по 

целесъобразност, държавата-членка уведомява Евроюст и генералния 

секретариат на Съвета за своето решение по отношение на прилагането на 

параграфи 1—3, за да може последният да информира другите държави-

членки. Последните се задължават да приемат и признаят предоставените по 

този начин правомощия, доколкото те са съобразени с поетите 

международни ангажименти. 

9. При изпълнение на своите задачи националният член по целесъобразност 

уведомява дали действа в съответствие със съдебните правомощия, които са 

му предоставени съгласно настоящия член.“ 

 

9) Член 10, параграф 2 се заменя със следния текст: 

„2. След консултация със Съвместния надзорен орган, предвиден по член 23 

относно разпоредбите за обработка на личните данни, Съветът одобрява 

Процедурния правилник на Евроюст по предложение на колегиалния орган, 

което предварително е било прието от последния с мнозинство от две трети. 

Разпоредбите на Процедурния правилник, които засягат обработката на 

лични данни, могат да бъдат одобрени отделно от Съвета.“ 

 

10) Член 12 се заменя със следния текст: 

„Член 12 

Система на Евроюст за национална координация 

 

1. Всяка държава-членка определя един или повече национални кореспонденти 

на Евроюст. 
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2. Всяка държава-членка създава система на Евроюст за национална 

координация, за да осигури координираност на работата, извършвана от: 

i) националните кореспонденти на Евроюст; 

ii) националните кореспонденти по въпросите на тероризма; 

iii) националния кореспондент за ЕСМ и още най-много три други звена за 

контакт на ЕСМ; 

iv) националните членове или звена за контакт на мрежата за съвместни 

екипи за разследване и на мрежите, създадени с Решение 2002/494/ПВР 

на Съвета (мрежи за военни престъпления), Решение ..../../ПВР на 

Съвета (служби за възстановяване на активи) и Решение ..../../ПВР на 

Съвета (корупция). 

3. Лицата, посочени в параграфи 1 и 2, запазват своята позиция и статут 

съгласно националното право. 

4. Един от националните кореспонденти на Евроюст отговаря за 

функционирането на системата на Евроюст за национална координация. 

5. Системата на Евроюст за национална координация: 

a) е свързана със системата на Евроюст за управление на случаите;  

б) помага на Евроюст да определи дали даден случай следва да се 

разглежда от Евроюст или от ЕСМ;  

в) улеснява в рамките на държавата-членка изпълнението на задачите на 

Евроюст, по-специално като позволява на националния член да 

установи подходящите органи за изпълнение на исканията за съдебно 

сътрудничество;  

г) поддържа тесни отношения с националното звено „Европол“, и по-

специално: 

i) информира се и се консултира относно участието на съответната 

държава-членка в аналитични работни файлове (AWF), както и 

относно работата по такива файлове (AWF) и резултатите от тях.  
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ii) информира се за всяко искане на Европол за предприемане на 

разследване или за създаване на съвместен екип за разследване и 

информира националните звена на Европол за такива искания, 

отправени от Евроюст. 

6. Отношенията между националния член и националните кореспонденти не 

препятстват преките отношения между националния член и неговите 

компетентни органи. 

7. Разпоредбите на настоящия член не могат да се тълкуват по начин, който 

засяга преките контакти между компетентните съдебни органи, предвидени 

в инструментите за съдебно сътрудничество, като член 53 от Конвенцията от 

19 юни 1990 г. за прилагане на Шенгенското споразумение и член 6 от 

Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимна помощ по наказателни дела между 

държавите-членки на Европейския съюз. 

8. Разходи по системата на Евроюст за национална координация като наемане, 

оборудване, телекомуникации и заплати на административния персонал, 

могат да се считат за оперативни разходи на Евроюст в съответствие с член 

30.“ 

 

11) В член 13: 

a) В параграф 2: 

i) изразът „в съответствие с член 9“ се заличава 

ii) в края на параграфа се добавя следното ново изречение: „По-специално 

националните членове, които не са уведомени за случай, който ги засяга, се 

уведомяват незабавно.“ 

б) Създават се следните нови параграфи 3—10: 

„3. Настоящият член не засяга други задължения относно предаването на 

информация на Евроюст, включително във връзка с Решение 

2005/671/ПВР на Съвета относно тероризма. 
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4. Държавите-членки правят необходимото за това националните членове 

да бъдат информирани за подготовката на създаването на съвместни 

екипи за разследване, независимо дали те се създават по член 13 от 

Конвенцията от 29 май 2000 г. за взаимна помощ по наказателни дела 

между държавите-членки на Европейския съюз или на Рамково 

решение 2002/465/ПВР, както и за по-нататъшните събития, свързани с 

тези екипи. 

5. Държавите-членки правят необходимото за това техният национален 

член да се информира своевременно и на ранен етап, и веднага щом 

има наличната информация за всички наказателни разследвания, 

засягащи три или повече държави, от които поне две са държави-

членки, попадащи в сферата на компетентност на Евроюст и доколкото 

е необходимо за изпълнение на функциите на Евроюст, по-специално 

когато е необходимо да се подадат паралелно съдебни поръчки в 

няколко държави или когато е необходима координация от страна на 

Евроюст или в случай на положителни или отрицателни спорове за 

компетентност.  Държавите-членки гарантират, че задължението за 

докладване се контролира на национално равнище. 

6. Като първа стъпка държавите-членки прилагат параграф 5 по 

отношение на случаи, свързани със следните престъпления: 

1. трафик на наркотици; 

2. трафик на хора и оръжия, 

3. трафик на ядрени отпадъци; 

4. трафик на произведения на изкуството; 

5. търговия със застрашени видове  

6. търговия с човешки органи, 

7. пране на пари, 

8. измами, включително измами, насочени срещу финансовите 

интереси на Общността,  

9. подправяне на парични знаци, включително евро, 

10. тероризъм, включително финансиране на терористична дейност, 
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11. престъпления срещу околната среда, 

12. други форми на организирана престъпност. 

7. 3 години след изтичане на срока, посочен в член 42 държавите-членки 

прилагат останалата част от параграф 5. 

8. Държавите-членки гарантират, че техният национален член е 

информиран също така за 

i) всички искания за съдебно сътрудничество по отношение на 

приети по силата на дял VI от ДЕС инструменти, включително 

такива, които пораждат действие на принципа на взаимното 

признаване, изпратени от техните компетентни органи в случаи, 

включващи най-малко три държави, от които поне две са 

държави-членки; 

ii) всички контролирани доставки и разследвания под прикритие, 

засягащи най-малко три държави, поне две от които са държави-

членки; 

iii) всички откази на искания за съдебно сътрудничество по 

отношение на приети съгласно дял VI от ДЕС инструменти, 

включително такива, които пораждат действие на принципа на 

взаимното признаване; 

iv) всички искания за взаимна правна помощ, които постъпват от 

държава, която не е държава-членка, когато е видно, че тези 

искания са част от разследване, във връзка с което са отправени 

други искания, изпратени от същата държава до поне две други 

държави-членки.  

9. Освен това, компетентните органи предоставят на националния член 

всякаква друга информация, която националният член смята за 

необходима за изпълнението на задачите си. 

10. Информацията, посочена в настоящия член, се предава на Евроюст по 

структуриран начин.“ 

 

12) Създава се член 13а, както следва: 
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„Член 13a 

Информация, предоставяна от Евроюст на националните органи 

 

1. По собствена инициатива Евроюст предоставя на компетентните 

национални органи текуща и обратна информация за резултатите от 

обработването на информация, включително за наличието на връзки със 

случаи, които вече са въведени в системата за управление на случаите.  

2. Освен това, когато компетентен национален орган поиска от Евроюст да му 

предостави информация, Евроюст я предоставя в сроковете, поискани от 

този орган.“ 

 

13) В член 14, параграф 4 и член 16, параграф 1, изразът „индекс от“ се заменя със „система 

за управление на случаите, съдържаща“ 

 

14) В член 15, параграф 2 и в член 16, параграфи 1 и 2, думата „индекс“ се заменя със 

„система за управление на случаите“. 

 

15) В член 15: 

 a) В параграф 1: 

  i) първото изречение на параграф 1 се заменя със следния текст: 

„1. Що се отнася да обработването на лични данни в съответствие с 

член 14, параграф 1, Евроюст може да обработва лични данни на лица, 

които съгласно националното законодателство на съответните 

държави-членки са обект на наказателно разследване или преследване 

за една или повече от формите на престъпност и престъпленията, 

определени в член 4, като:„ 

  ii) ii) се създава следното ново тире л): 

„ л) телефонни номера, регистрационни данни на превозно средство, 

електронна поща, данни от телефонен обмен и електронна поща, ДНК 

записи и фотографии.“ 

 б) В параграф 2 думата „само“ се заличава. 
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16) В член 16 се създава следният параграф 2а: 

„2a. Системата за управление на случаите позволява въвеждане на данни и 

достъп на национално равнище. Системата за управление на случаите, 

доколкото това е в съответствие с разпоредбите за защита на личните 

данни, съдържащи се в настоящото решение, може да бъде свързана 

със защитената телекомуникационна мрежа, посочена в член 10 от 

Решение ..../..../ПВР.“ 

 

17) В член 23 се създава следното ново изречение в края на параграф 10: 

„Секретариатът на Съвместния надзорен орган може да разчита на 

експертното съдействие на секретариата, създаден с Решение 2000/641/ПВР 

на Съвета.“ 

 

18) В член 26: 

 a) се създава следният параграф 1а: 

„1a. Държавите-членки гарантират, че колегиалният орган има практическа 

възможност да отваря аналитични работни файлове на Европол и че 

може да участва в неговото функциониране.“ 

 б) параграф 2 се заменя със следния текст: 

„2. Евроюст и ЕСМ поддържат помежду си привилегировани отношения 

на основата на консултации и взаимно допълване, по-специално между 

националните членове, звената за контакт на ЕСМ на същата държава-

членка и националните кореспонденти на Евроюст и ЕСМ. За 

гарантирането на ефикасно сътрудничество се предприемат следните 

мерки: 

a) Евроюст има достъп до централизирана информация от ЕСМ в 

съответствие с член 8 от Решение ..../.../ПВР на Съвета относно 

ЕСМ и до защитената телекомуникационна мрежа, създадена 

съгласно член 10 от същото решение.  

б) без да се засяга член 13 от настоящото решение и в съответствие 

с член 4, параграф 4 от Решение ..../../ПВР на Съвета относно 

ЕСМ, звената за контакт на ЕСМ информират Евроюст за всеки 

отделен случай, който засяга две държави-членки и попада в 

сферата на компетентност на Евроюст: 
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- за случаите, когато има вероятност да възникнат спорове за 

компетентност, 

или 

- за случаите, когато е отказано изпълнение на искане за 

съдебно сътрудничество по отношение на приети съгласно 

дял VI от ДЕС инструменти, включително такива, които 

пораждат действие на принципа на взаимното признаване. 

Звената за контакт на ЕСМ също така информират Евроюст за 

всеки отделен случай, който попада в сферата на компетентност 

на Евроюст и засяга най-малко три държави-членки.  

 

Националните членове информират звената за контакт на 

Европейската съдебна мрежа, за всеки отделен случай относно 

всички дела, за които се приема, че мрежата би била в състояние 

да ги обработи по-добре. 

в) секретариатът на ЕСМ е част от секретариата на Евроюст. Той 

функционира като отделно и автономно звено. Той може да 

използва информация от източниците на Евроюст, необходима за 

изпълнението на задачите на Европейската съдебна мрежа. 

Правилникът, приложим за персонала на Евроюст, се прилага и 

за служителите на секретариата на Европейската съдебна мрежа, 

когато това не е несъвместимо с оперативната автономност на 

секретариата на Европейската съдебна мрежа; 

г) Европейската съдебна мрежа се поддържа от администрацията на 

Евроюст. Оперативните разходи на Европейската съдебна мрежа 

следва да могат да се покриват от бюджета на Евроюст съгласно 

член 33 от Решение ..../../ПВР. 

д) Националните членове на Евроюст могат да участват в срещи на 

Европейската съдебна мрежа по покана на последната. 

Работещите в звената за контакт на Европейската съдебна мрежа 

могат, за всеки отделен случай, да бъдат канени на срещи на 

Евроюст. 
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е) секретариатът на мрежата на съвместните екипи за разследване и 

на мрежите, създадени с Решение 2002/494/ПВР на Съвета 

(мрежи за военни престъпления), Решение ..../../ПВР на Съвета 

(служби за възстановяване на активи) и Решение ..../../ПВР на 

Съвета (корупция) са част от секретариата на Евроюст и действат 

като отделни и автономни звена. Те могат да използват 

информация от източниците на Евроюст, необходима за 

изпълнение на задачите си. Правилата, които се прилагат към 

персонала на Евроюст, се прилагат и към персонала на 

секретариатите, когато това не противоречи на тяхната 

оперативна автономност; Административният директор на 

Евроюст назначава на свое подчинение генерален секретар на 

секретариатите на мрежите.“ 

в) Създават се следните параграфи 7—10: 

„7. Евроюст създава и поддържа тясно сътрудничество с ФРОНТЕКС, 

доколкото това касае изпълнението на задачите на Евроюст и 

постигането на неговите цели, като се взема под внимание 

необходимостта да се избягва дублирането на усилия.  Основните 

елементи на това сътрудничество се определят със споразумение, 

което се одобрява от Съвета след консултация със Съвместния 

надзорен орган относно разпоредбите за защита на данните. 

8. Евроюст създава и поддържа тясно сътрудничество със ситуационния 

център (Sitcen), доколкото това касае изпълнението на задачите на 

Евроюст и постигането на неговите цели, като се взема под внимание 

необходимостта да се избягва дублирането на усилия.  Основните 

елементи на това сътрудничество се определят със споразумение, 

което се одобрява от Съвета след консултация със Съвместния 

надзорен орган относно разпоредбите за защита на данните. 

9. Евроюст създава и поддържа тясно сътрудничество с Интерпол, 

доколкото това касае изпълнението на задачите на Евроюст и 

постигането на неговите цели, като се взема под внимание 

необходимостта да се избягва дублирането на усилия.  Основните 

елементи на това сътрудничество се определят със споразумение, 

което се одобрява от Съвета след консултация със Съвместния 

надзорен орган относно разпоредбите за защита на данните. 
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10. Евроюст създава и поддържа тясно сътрудничество със Световната 

митническа организация, доколкото това касае изпълнението на 

задачите на Евроюст и постигането на неговите цели, като се взема под 

внимание необходимостта да се избягва дублирането на усилия. 

Основните елементи на това сътрудничество се определят със 

споразумение, което се одобрява от Съвета след консултация със 

Съвместния надзорен орган относно разпоредбите на защита на 

данните.“ 

 
19) Създава се член 26а, както следва: 

 

„Член 26a 

Магистрати за връзка, изпратени в трети държави  

1. С цел улесняване на съдебното сътрудничество Евроюст може да изпраща 

в трети държави магистрати за връзка, което се оформя като 

споразумение с приемащата държава и се одобрява от Съвета. 

Магистратът за връзка може да е национален член на Евроюст, негов 

заместник или помощник, или командирован в Евроюст магистрат. 

Изпращането на магистрати за връзка от името на Евроюст става с 

предварителното съгласие на магистрата и на неговата държава-членка. 

2. Магистратите за връзка, работещи по силата на параграф 1, са магистрати 

за връзка, които действат в интерес на Евроюст и на компетентните 

органи на държавите-членки. Дейностите на магистратите за връзка, 

изпратени от Евроюст, подлежат на контрол от Съвместния надзорен 

орган. Веднъж годишно те се отчитат за дейността си пред колегиалния 

орган на Евроюст, който информира Съвета и Европейския парламент по 

съответния начин. Магистратите за връзка информират също така 

националните членове и националните компетентни органи за всички 

случаи, засягащи тяхната държава-членка. 

3. Националните компетентни органи и магистратите за връзка, посочени в 

параграф 1 могат да се свързват пряко помежду си. В такива случаи 

магистратът за връзка информира съответния национален член за тези 

контакти.  
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4. Магистратите за връзка, посочени в параграф 1, имат връзка със 

системата за управление на случаите. 

5. Съответните разходи на магистратите за връзка, изпратени от Евроюст в 

трета държава, се разглеждат като оперативни разходи по смисъла на 

член 41, параграф 3 от Договора. Влизането в преговори с трета страна 

става с предварително одобрение от Съвета. Евроюст информира Съвета 

за своите планове за влизане в такива преговори, като Съветът може да 

изготви заключенията, които смята за подходящи.“ 

 

20) Създава се член 27а, както следва: 

„Член 27a 

Искания за съдебно сътрудничество от трети държави 

 

1. Евроюст координира изпълнението на искания за съдебно 

сътрудничество, отправени от трета държава, когато тези искания са част 

от същото разследване и изискват изпълнение в поне две държави-

членки.  

2. Исканията, посочени в параграф 1, могат да бъдат получени пряко от 

Евроюст, ако това е в съответствие с инструментите, приложими към 

отношенията между тази трета държава и Европейския съюз или 

съответните държави-членки. 

3. Исканията, посочени в параграф 1, могат също така да бъдат предадени 

на Евроюст от национален компетентен орган, действащ по собствена 

инициатива или защото съответната трета държава е поискала намесата 

на Евроюст. 

4. При спешни случаи звеното за спешна координация, посочено в член 5а, 

може да разглежда исканията, посочени в параграф 1.“ 

 

21) Създава се член 27б, както следва: 
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„Член 27б 

Отговорност 

 

1. Договорната отговорност на Европол се регламентира от приложимото към 

съответния договор законодателство. 

2. При извъндоговорна отговорност Евроюст има задължението, независимо от 

отговорността по член 24, да компенсира вредите, които са причинени по 

вина на колегиалния орган или на персонала на Евроюст при изпълнение на 

техните задължения, независимо от различните процедури за предявяване на 

иск за вреди, предвидени в законодателството на държавите-членки. 

3. Параграф 2 се прилага и по отношение на вреди, причинени по вина на 

национален член при изпълнение на неговите задължения, освен когато той 

действа на основание правомощията, които са му предоставени съгласно 

член 9а от настоящото решение. 

4. Пострадалото лице има право да поиска Евроюст да не предявява иск или да 

изтегли подадени такива. 

5. Националните съдилища на държавите-членки, които са компетентни да 

разглеждат спорове, включващи отговорност на Евроюст, както е посочено в 

настоящия член, се определят чрез позоваване на Регламент (ЕО) № 44/2001 

на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и 

изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.“ 

 

22) В член 29: 

 a) В параграф 1 изразът „с единодушие“ се заменя с „с мнозинство от две трети“ 

б) В параграф 2 второто изречение „Той може да се възобновява“ се заменя с „Той 

може да се продължи еднократно без да се обявява конкурс за кандидатстване, 

при условие че колегиалният орган вземе такова решение с мнозинство от три 

четвърти и назначи административния директор със същото мнозинство.“ 
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23) Член 32 се преименува както следва „Информация до Европейския парламент, Съвета и 

Европейската комисия“ и още: 

 - създава се следният параграф 3 

„3. Европейската комисия или Съветът могат да поискат от Евроюст становище 

по всички проекти за инструменти, които се изготвят по дял VI от ДЕС.“ 

 

24) В член 33 параграф 2 се заменя със следния текст: 

„2. Когато национални членове, заместници, помощници и лица в системите на 

Евроюст за национална координация действат в рамките на задачите на 

Евроюст, съответните разходи, включително за персонала на Евроюст, се 

разглеждат като оперативни разходи по смисъла на член 41, параграф 3 от 

Договора.“ 

 

25) В член 35, в края на параграф 1 се добавя следното изречение: „Преди предварителния 

разчет да се изпрати на Европейската комисия, се провежда консултация с ЕСМ по реда 

и условията, определени от нея.“ 

 

26) Член 41 се заменя със следния текст: 

„Член 41 

Докладване 

 

1. Държавите-членки съобщават на Евроюст и на генералния секретариат на 

Съвета за всички промени по отношение на националните членове, 

заместниците и помощниците им, както и имената и данните за контакт на 

лицата, посочени в член 12, параграфи 1 и 2. Генералният секретариат на 

Съвета поддържа актуален списък на тези лица и предава техните имена и 

данни за контакт на разположение на държавите-членки и Европейската 

комисия. 
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2. В съответствие с член 9а, параграф 4, при назначаване на своя национален 

член и по всяко друго време по целесъобразност държавите-членки 

информират Евроюст и генералния секретариат на Съвета за правомощията, 

предоставени на национален член в съответствие с този член. 

3. Окончателното назначаване на национален член влиза в сила от деня, в 

който генералният секретариат на Съвета получи официалната нотификация, 

посочена в параграф 1.“ 

 

Член 2 

Транспониране 

1. При необходимост държавите-членки привеждат своето национално право в 

съответствие с настоящото решение възможно най-рано и във всеки случай не по-късно 

от .... 200*
1
. 

2. Европейската комисия редовно прави преглед на прилагането от държавите-членки на 

Решение 2002/187/ПВР, изменено с Решение 2003/659/ПВР и с настоящото решение, и 

представя на Съвета съответен доклад, придружен по целесъобразност с необходимите 

предложения за подобряване на съдебното сътрудничество и на функционирането на 

Евроюст. Това се отнася особено до способностите на Евроюст да подкрепя държавите-

членки в борбата срещу тероризма. 

 

Член 3 

Влизане в сила 

 

Настоящото решение влиза в сила от деня на публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз. 

 

СЪСТАВЕНО В БРЮКСЕЛ ... 

 

_________________ 

 

                                                 
1
 2 години след влизането в сила. 


