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БЕЛЕЖКА КЪМ ИНИЦИАТИВА 
от: Република Словения, Френската република, Чешката република, 

Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република 

Полша, Италианската република, Великото херцогство Люксембург, 

Кралство Нидерландия, Словашката република, Република Естония, 

Република Австрия и Португалската република 

дата: 7 януари 2008 г. 

Относно: Обяснителен меморандум към Решение 200.../.../ПВР на Съвета относно 

Европейската съдебна мрежа и към Решение 200.../.../ПВР 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, изменено с Решение 

2003/659/ПВР на Съвета 

 

 

Приложено се изпраща на делегациите обяснителен меморандум по отношение на 

инициативите, представени от Република Словения, Френската република, Чешката 

република, Кралство Швеция, Кралство Испания, Кралство Белгия, Република Полша, 

Италианската република, Великото херцогство Люксембург, Кралство Нидерландия, 

Словашката република, Република Естония, Република Австрия и Португалската република 

с оглед приемането от Съвета на Решение 200.../.../ПВР 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, изменено с Решение 

2003/659/ПВР на Съвета, и на Решение 200.../.../ПВР на Съвета относно Европейската 

съдебна мрежа. 
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1. Общо въведение 

 

Проектът за решение на Съвета за укрепване на Евроюст (по-нататък наричан 

„предложението за Евроюст II“) и проектът за решение на Съвета относно Европейската 

съдебна мрежа (по-нататък наричан „предложението за ЕСМ II“) представляват едно цяло. 

Тяхната цел е да се укрепят и двете структури (1.1) и да се изяснят техните взаимоотношения 

(1.2). Предложенията са резултат от подробно разглеждане на различни нива (1.3). 

 

1.1. Укрепване на Евроюст и на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ) в развиващия се 

сектор 

 

Целта на двете предложения е да се засилят ролята и способностите на Евроюст и на ЕСМ в 

съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и да се постигне по-висока степен 

на единодействие между тях. Това развитие е необходимо сега, когато ЕСМ функционира от 

девет години, а Евроюст от пет години, особено поради настъпилите през този период 

значими промени в начина, по който се осъществява сътрудничеството по 

наказателноправни въпроси. 

 

Първата промяна е разширяването на Европейската съдебна мрежа с включването на 12 нови 

държави-членки, като съответно се разширява обхватът на съдебното сътрудничество в 

Съюза. 
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Второто развитие се отнася до правната рамка. Конвенцията от 29 май 2000 г. за 

взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите-членки на Европейския съюз 

(и Протоколът към нея от 2001 г.) специално потвърждава правилото, установено в 

Шенгенската конвенция от 19 юни 1990 г., че следва да съществуват преки контакти между 

компетентните съдебни органи на местно равнище. Тази „децентрализация“ на съдебното 

сътрудничество изисква повишена оперативна ефективност на структурите, които оказват 

подкрепа на националните съдебни органи. Фактът, че принципът на взаимно признаване 

започва да се прилага на практика, е нещо повече от обикновена последица на това развитие. 

Променя се духът, степента на сътрудничество и резултатите от него по наказателноправни 

въпроси, за което свидетелства и силно положителният опит от използването на 

европейската заповед за арест. В повечето случаи сътрудничеството, основано на преки 

контакти и взаимно признаване, е ефикасно. Остават обаче някои практически трудности, а 

сложните транснационални случаи се умножават, поради което нараства необходимостта от 

оказването на помощ и подкрепа на компетентните национални съдебни органи. 

 

Освен това Съюзът се снабдява все повече със специфични ресурси за борба срещу най-

тежките форми на престъпност, извършвани в европейски мащаб. Съответно, съвместните 

екипи за разследване могат да разчитат на правна рамка, която ги улеснява при 

провеждането на разследвания и обмена на информация между членовете на екипите. Такива 

екипи се използват все повече през последните години. Освен това Европол, чиято основна 

задача е да обработва и анализира информация с цел да се улеснят разследванията, се 

реформира основно: Конвенцията от 1995 г. е в процес на заменяне с решение на Съвета за 

укрепване на Европол. И накрая, въз основа на подхода „полицейска дейност, водена от 

разузнавателни данни“, Съюзът постепенно възприема съгласувана европейска стратегия за 

вътрешната сигурност и политиката по отношение на престъпността, по-специално в 

областта на организираната престъпност и тероризма. 

 

Полаганите от Европейския съюз усилия съвпадат със събития, които оказват въздействие на 

национално и международно равнище. На национално равнище, предвид нарастващото 

внимание към транснационалния аспект на наказателноправните въпроси, става все по-

необходимо да се установи синергично единодействие между различните съдебни органи, 

извършващи специфичните си задължения в този сектор в рамките на една държава. На 

международно равнище, нарастващото въздействие на глобализацията върху организираната 

престъпност и тероризма води до необходимост от по-силни партньорства, по-специално 

между Европейския съюз и трети страни. 

 

Във връзка с това сътрудничеството по наказателноправни въпроси търпи значително 

развитие след създаването на ЕСМ и Евроюст. Това развитие изисква укрепването и на двете 

структури, за да се осигури ефективният им принос към тази обща рамка. 
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1.2. Изясняване на взаимоотношенията между Евроюст и ЕСМ 

Петгодишното съвместно съществуване на Евроюст и ЕСМ показа необходимост както от 

запазване на двете структури с тяхната специфика, така и от подобряване на 

взаимоотношенията им. 

 

С Решението за Евроюст от 28 февруари 2002 г. се установи принципът на сътрудничество и 

допълняемост между двете структури, а секретариатът на ЕСМ стана част от 

администрацията на Евроюст. Въпреки това останаха някои елементи за доизясняване. 

Предложенията за Евроюст II и ЕСМ II са предназначени да внесат различни структурни 

подобрения: 

− административна работа: предложенията засилват бюджетната позиция на ЕСМ; 

− национална база: с установяването на система на Евроюст за национална координация, 

която по-специално обединява кореспондентите на Евроюст и някои точки за контакт 

на ЕСМ, се създава точка на пресичане между двете структури на национално равнище 

с цел да се улесни сътрудничеството и да се насочват националните органи към 

Евроюст или към ЕСМ, в зависимост от специфичните особености на съответния 

случай; 

− реципрочно информиране: двете предложения създават задължения за обмен на 

информация с цел да се осигури безпрепятствено сътрудничество; 

− аспекти, свързани с информационните технологии: и в двете предложения се дава 

възможност защитената мрежа на ЕСМ, след създаването ѝ, да бъде свързана със 

системата на Евроюст за управление на случаите, за да се създаде единна интегрирана 

система. 

 

Автономията на ЕСМ не се засяга с това предложение. Сътрудничеството между Евроюст и 

ЕСМ ще продължи въз основа на взаимното партньорство. 

 

 

1.3. Резултат от подробното обсъждане 

 

Двете предложения представляват логичен завършек на подробното обсъждане на бъдещето 

на Евроюст и на ЕСМ. Основните етапи от този процес могат да се обобщят както следва: 

− 25—26 септември 2006 г.: „Семинар за перспективите до 2020 г.: Бъдещето на Евроюст 

и ЕСМ“, Виена, 25—26 септември 2006 г.: заключенията от семинара се съдържат в 

док. 14123/06; 

− обсъждане в рамките на ЕСМ в края на 2006 г., изложено в документа, озаглавен 

„Документ с перспективите за ЕСМ“ (16444/06). 
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− 20 септември 2007 г.: Съобщение на Комисията относно бъдещето на Евроюст и на 

ЕСМ, док. 13079/07 EUROJUST 56 EJN 30 COPEN 145; 

− въпросникът, изготвен от Евроюст (док. 11143/07), и съответните отговори на 

държавите-членки; 

− 23 октомври 2007 г.: Приносът на Евроюст във връзка със Съобщението на Комисията 

относно ролята на Евроюст и на ЕСМ в борбата срещу организираната престъпност и 

тероризма в Европейския съюз (док. 14253/07); 

− 29—30 октомври 2007 г., Лисабон, семинар „Евроюст: перспективи за бъдещето“ (вж. 

общ доклад от семинара, док. 15542/07 EUROJUST 63 EJN 38 COPEN 166) 

− 6—7 декември 2007 г.: Заключенията на Съвета относно съобщението на Комисията 

относно ролята на Евроюст и на ЕСМ в борбата срещу организираната престъпност и 

тероризма в Европейския съюз (док. 15176/1/07 REV 1 EUROJUST 61 EJN 36 COPEN 

159). 

 

Обмислянето вече достигна достатъчно зрял етап. Следващата стъпка изисква законодателно 

предложение с цел да се обсъдят, като се преговаря поотделно за всеки член, всички 

подробности около мерките, които трябва да се вземат за укрепването на Евроюст и на ЕСМ. 

 

Проект за решение на Съвета за укрепване на Евроюст 

 

2.1. Общо описание 

Следните точки представляват основните насоки за предложението: 

 

а) вид правен инструмент: предложението за Евроюст II изменя, но не заменя решението 

за Евроюст от 2002 г. 

 

б) Звено за спешна координация (нов член 5а): необходимо е да се гарантира, че 

Евроюст е на разположение постоянно и че може да се намеси в спешни ситуации, 

когато има нужда от координация. За постигането на тази цел предложението 

предвижда да се създаде звено за спешна координация. 

 



 

5038/08  ee/MK/ags 6 

 DG H 2B  LIMITE BG 

в) Задачи на Евроюст, когато действа като колегиален орган (член 7): опитът показва, че 

действието на колегиалния орган по определен случай се възприема сериозно от 

съответните национални органи. На практика подобна официална намеса от страна на 

колегиалния орган се среща рядко, но оказва важно въздействие, въпреки 

незадължителния си характер. Този вид намеса трябва да бъде разширена така, че да 

обхване различни безизходни ситуации, в които съответните национални органи или 

национални членове не могат да постигнат съгласие. 

 

г) Правомощия на националните членове в качеството им на национални съдебни органи 

(член 9а): член 9, параграф 3 от решението за Евроюст от 2002 г. позволява на 

държавите-членки да предоставят съдебни правомощия на своите национални 

членове, но го оставя на тяхната преценка. Опитът показва, че от една страна това 

поражда различия, което се отразява на работата на Евроюст, а от друга страна има 

национални членове без основни правомощия, които очевидно биха били полезни за 

изпълнението на техните задължения. Във връзка с това предложението за Евроюст II 

(нов член 9а) предвижда създаването на обща основа за равностойни съдебни 

правомощия на националните членове. 

 

д) Система на Евроюст за национална координация (член 12): предложението за 

Евроюст II предвижда във всяка държава-членка да се създаде система на Евроюст за 

национална координация. Това е гъвкава структура с две основни цели: първо, да 

създаде връзка на национално равнище между Евроюст, ЕСМ и различните 

европейски мрежи, които работят активно в този сектор, и второ, да улесни на 

национално равнище подаването в Евроюст на сведения относно криминални 

разследвания. Предложението не води до разкриване на офиси на Евроюст в 

държавите-членки. 

 

е) Предаване на информация (член 13): решението за Евроюст от 2002 г. остава 

уклончиво по отношение на задължението на националните органи да изпращат на 

Евроюст информация относно съдебните производства. От друга страна, Решение 

2005/671/ПВР вече е установило конкретни и важни задължения във връзка със дела 

за тероризъм. Предложението за Евроюст II продължава развитието в тази посока, 

като по-специално дава възможност на Евроюст да открива връзки между текущи 

дела. 

 

ж) Връзки с Европейската съдебна мрежа (ЕСМ): вж. по-горе (1.2) 
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з) Сътрудничество с трети страни: решението за Евроюст от 2002 г. дава възможност на 

Евроюст да си сътрудничи с трети страни. Освен това Евроюст е сключил няколко 

споразумения за сътрудничество с тази цел. Предложението за Евроюст II укрепва 

дейността на Евроюст в този сектор по два начина: на първо място, като дава 

възможност на Евроюст да командирова магистрати за връзка в трети държави 

(член 26а), и на второ място, като позволява на Евроюст да координира изпълнението 

на исканията за съдебно сътрудничество, отправени от трета държава и изискващи 

изпълнение в повече от една държава-членка (член 27а). 

 

2.2. Описание на всеки член поотделно 

 

2.2.1. Член 1: изменение на решението за Евроюст 

 

Член 1 е основният член от проекта за решение, тъй като съдържа всички изменения към 

решението за Евроюст от 2002 г. 

 

2.2.1.1. Член 1, параграф 1: изменения към член 2 от решението за Евроюст 

 

Действащият член 2, параграф 2 гласи: „Всеки национален член може да се подпомага от 

едно лице. Ако е необходимо и със съгласието на колегиалния орган съгласно член 10, 

няколко лица може да подпомагат националния член. Един от тези сътрудници може да 

замества националния член.“ 

 

В предложението този параграф се изменя с цел да се увеличи националното 

представителство в рамките на Евроюст. Докато понастоящем държавата-членка просто има 

право да определя заместник и/или помощник, с предложението това става задължително 

оттук нататък. В предложението обаче задължението да работи в Хага е само за едно от 

трите лица (национален член, заместник или помощник), определени от държавата-членка: 

следователно минималната цел е да се гарантира, че всяка държава-членка винаги разполага 

с поне едно лице, което е в готовност да действа в рамките на Евроюст. Благодарение на 

модерните методи за комуникация националният член, заместникът или помощникът, чието 

работно място не е в Хага, може да действа от своята държава-членка. 
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Следва също така да се отбележи, че се предлага да се предвиди изрична разпоредба за 

определянето на допълнителни лица, които да подпомагат националния член, било то като 

помощници или като командировани национални експерти. Това би следвало да улесни 

командироването на помощника и да гарантира, че въпреки че е назначен към 

администрацията на Евроюст, той може да спомага за текущата работа на съответната 

държава-членка. 

 

Освен това към член 2 бяха добавени три параграфа. 

 

Новият параграф 3 е свързан с вече повдигнатия в настоящия параграф 2 въпрос за 

заместването на националния член. Настоящият вариант предвижда само, че заместникът 

може да замества националния член. С оглед да се гарантира постоянното функциониране на 

Евроюст, с новия параграф 3 се въвежда задължение за заместника да замества националния 

член, като се предвижда същата възможност и за помощника. 

 

В параграф 4 от този член, касаещ състава на Евроюст, се прави позоваване на системата за 

национална координация, посочена в новия член 12. Целта на позоваването е да се покаже 

ясно, че националната система, макар и да попада в рамките на компетентност на 

съответната държава-членка, е свързана с Евроюст и неговите дейности и задачи, поради 

което за Евроюст трябва да е възможно да участва в някои от разходите на системата за 

национална координация (вж. член 12, параграф 8). 

 

Параграф 5 прави връзка с член 26а, който предвижда Евроюст да командирова магистрати 

за връзка извън Съюза. 

 

Член 1, параграф 2: изменения към член 4 от решението за Евроюст 

 

Член 4 описва материалната компетентност (ratione materiae) на Евроюст. Настоящата 

формулировка на члена е свързана с контекста на преговорите, довели до решението от 

2002 г. По онова време желанието на Съвета беше да се гарантира, че от една страна Евроюст 

и Европол имат паралелна компетентност, а от друга, че Евроюст разполага с минимална 

компетентност в някои сектори. Това двояко съображение се дължеше на факта, че 

компетентността на Европол беше в процес на развитие. 
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Поради това в периода между общото споразумение, постигнато от Съвета на 6 декември 

2001 г., и официалното приемане на решението за Евроюст на 28 февруари 2002 г. Съветът 

прие на 12 декември 2001 г. решение за разширяване на компетентността на Европол в 

областта, обхваната от приложението към Конвенцията за Европол
1
. Компетентността на 

Европол беше изменена отново с Протокола към Конвенцията за Европол от 27 ноември 

2003 г.
2
 

 

Предложението не променя компетентността на Евроюст относно материалната 

компетентност (ratione materiae). В него просто се отчита фактът, че конкретните видове 

компетентност, понастоящем посочени в член 4, параграф 1, буква б) от решението за 

Евроюст от 2002 г., са изцяло обхванати от член 4, параграф 1, буква а) от решението, тъй 

като попадат в рамките на материалната компетентност (ratione materiae) на Европол в 

резултат от горепосочените промени. 

 

Ясно е обаче, че член 4, параграф 1 ще трябва да бъде преразгледан по време на преговорите 

по предложението за Евроюст II в светлината на развитието на проекта за решение за 

Европол, понастоящем в процес на договаряне, което вероятно отново ще доведе до промяна 

на материалната компетентност (ratione materiae) на Европол. 

 

Член 1, параграф 3: създаване на член 5а в решението за Евроюст 

 

Член 5а е нов член. В него се предвижда създаването на звено за спешна координация (ЗСК) 

в рамките на Евроюст. Звеното е ключов фактор в подобряването на възможността на 

Евроюст да бъде на разположение. Чрез него Евроюст ще може по всяко време да оказва 

подкрепа на националните органи. 

 

В параграф 1 е изложен принципът на създаване на ЗСК. 

 

Параграф 2 определя състава на ЗСК (по един национален член, заместник или помощник за 

всяка държава-членка). В него се предвижда също, че ЗСК трябва да бъде достъпно за 

контакти и да има възможност за действие денонощно и без прекъсване. Това не означава, че 

ЗСК винаги трябва да бъде в пълен състав, а че трябва да бъде достъпно за контакти и по 

всяко време да може да мобилизира членовете си (чрез модерните методи за комуникация). 

                                                 
1
 OВ C 362, 18.12.2001 г., стр. 1. 

2
 ОВ C 2, 6.1.2004 г., стр. 1. 
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Параграф 3 описва видовете положения, които обуславят съществуването на ЗСК, например 

спешни случаи, при които искане за съдебно сътрудничество трябва да бъде изпълнено в 

няколко държави-членки. При подобни случаи отправилият искането съдебен орган може да 

поиска от ЗСК да осигури координираното му изпълнение. Органът най-напред изпраща 

искането си до представителя на своята страна (национален член, заместник или помощник) 

в рамките на ЗСК (вж. също параграф 5 за практическите аспекти). След това съответният 

представител предава искането на членовете на ЗСК, представляващи държавите-членки, в 

които трябва да бъде изпълнено искането. Параграф 3 предвижда също така, че 

представителят на страната, в която трябва да бъде изпълнено искането, трябва да има 

правомощието сам да го изпълни в случай, че в неговата държава-членка по произход няма 

компетентен национален орган за тази цел или определянето на този орган би отнело твърде 

много време. 

 

Следва да се отбележи, че член 9а, параграф 6 изрично предвижда, че съдържащата се в него 

дерогация (не може да се поставя задължение за предоставяне правомощия на съдия на 

национален член на Евроюст или на негов заместник или помощник, ако този член е 

прокурор, нито пък обратното) се прилага също и за правомощията, упражнявани по член 5а, 

параграф 3. 

 

Параграф 4 има за цел да посочи ясно, че членът на ЗСК, когато действа в рамките на ЗСК, 

запазва правомощията, които са му предоставени съгласно член 9а. В допълнение към тези 

правомощия параграф 3 предвижда възможността въпросният член да изпълни искането в 

случаи, при които в неговата държава-членка по произход няма компетентен орган за тази 

цел или установяването на този орган би отнело твърде много време. 

 

И накрая, параграф 5 е свързан с практическите аспекти на дейността на ЗСК и предвижда, 

че Евроюст трябва да вземе мерки, за да гарантира, че националните органи лесно и по всяко 

време могат да се свържат пряко със ЗСК. Това би могло да стане например чрез единен 

телефонен номер („съдебно 112“) и електронен адрес за връзка със ЗСК. В ЗСК ще трябва 

също така да има служители, които да са на постоянно разположение за обработване на 

исканията и за свикване на заседания на съответните членове на ЗСК. 

 

Член 1, параграф 4: изменения към член 6 от решението за Евроюст 

 

Член 6 е свързан със задачите на Евроюст, когато действа чрез своите национални членове. 

 

Сега действащият член е трансформиран в първи параграф, за да може да се създаде втори 

параграф. 
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Параграф 1, буква а) съдържа видовете искания, които националният член може да отправя 

към националните органи. Съгласно настоящата формулировка уводната част на този 

параграф предвижда националният член да може да поиска от компетентните органи на 

съответните държави-членки да „преценят“ някои мерки. Думата „преценят“ беше заличена, 

защото ненужно отслабва параграфа, тъй като исканията от националните членове вече 

нямат задължителен характер. 

 

В параграф 1, буква а) бяха създадени два нови вида искания. Целта е да се попълни 

съществуващият списък. Точка vi) изрично дава възможност на националния член да поиска 

националният компетентен орган да използва специални средства за целите на разследването 

(като използване на агент под прикритие или прихващане на телекомуникационни 

съобщения). В точка vii) се създава допълнителна категория: националният член трябва да 

има възможност да отправя всички искания, които смята за основателни. 

 

Параграф 1, буква ж) е заличен, тъй като въпросът, който повдига, а именно ролята на 

националния член при препращането на съдебни поръчки, е разгледан по-подробно в 

член 9а, параграф 1, буква а). 

 

В новия параграф 1, буква ж) се добавя възможността националният член да се намеси, 

когато дадено искане за съдебна помощ не е изпълнено, както и да поиска от компетентния 

съдебен орган в своята държава-членка да го изпълни. Това искане, като другите искания, 

споменати в този параграф, няма задължителен характер. 

 

Новият параграф 2 просто съдържа задължението за компетентните национални органи да 

отговарят незабавно на искания, отправени съгласно параграф 1. 

 

Член 1, параграф 5: изменения към член 7 от решението за Евроюст 

 

Член 7 се отнася до задачи на Евроюст, когато действа като колегиален орган. 

Съществуващото съдържание на този член е запазено, но е трансформирано в параграф 1, за 

да се даде възможност за създаване на нови параграфи. Новите параграфи имат за цел да 

предоставят на колегиалния орган възможността да се намесва в различни безизходни 

ситуации. 

 

Във връзка с това параграф 2 дава възможност на колегиалния орган да се намесва в спорове 

за компетентност, когато съответните двама национални члена не могат да постигнат 

съгласие относно препоръката, която трябва да се изпрати на националните органи. 

Колегиалният орган издава писмено становище с незадължителен характер, което трябва да 

се препрати на въпросните национални органи. 
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Параграф 3 е сходен с параграф 2 и се отнася за случаи, при които към колегиалния орган е 

отправено искане за действие след като националният орган е отказал да изпълни искане за 

съдебно сътрудничество или след възникнали затруднения при изпълнението на това искане. 

 

Целта на параграф 4 е да се направи възможно съвместните екипи за разследване да 

получават европейско финансиране. Екипите са много полезни, особено по отношение на 

организираната престъпност и тероризма поради съществуващите специфични правила 

относно обмена на информация и събирането на доказателства. Създаването и управлението 

на съвместен екип за разследване обаче може да изисква значителни ресурси. Поради това е 

основателно да се даде възможност на Евроюст, с решение от колегиалния орган, да участва 

във финансирането на такива екипи. Именно Евроюст ще определя условията за отпускане 

на финансирането, като се подразбира, че това ще става по общите правила на Общността. 

Все пак е необходимо този въпрос да се обсъди допълнително в светлината на финансовия 

регламент на Общността. 

 

Член 1, параграф 6: изменения към член 8 от решението за Евроюст 

 

В настоящия си вид член 8 предвижда, че националните органи трябва да дадат обосновка, 

ако откажат да се съобразят с искане от Евроюст, действащ като колегиален орган. В него не 

се предвижда задължение за даване на обосновка, ако е отказано искане, отправено от 

национален член. Дори в случай на искане от колегиалния орган този член позволява 

значителни изключения от задължението за даване на обосновка. В тези разпоредби се 

наблюдават особено съществени слабости. 

 

Новият член 8 променя това положение: отсега нататък обосновка трябва да се дава за всеки 

отказ за съобразяване с официално искане на Евроюст, независимо от това дали искането е 

отправено от колегиалния орган (член 7) или от национален член (член 6). Опитът показва, 

че Евроюст използва пестеливо правомощието си да изпраща официални искания. 

Изпращането на такова искане показва, че на въпросния случай се отдава специално 

значение, а за да може Евроюст да бъде ефективен, е необходимо той поне да бъде уведомен 

за основанията за неспазване на официалното искане. 

 

Член 1, параграф 7: изменения към член 9 от решението за Евроюст 

 

Член 9 се отнася за статута и правомощията на националните членове. Това е членът, в който 

най-ясно са изложени правомощията с „променлива геометрия“, произтичащи от решението 

за Евроюст от 2002 г., тъй като предоставя на държавите-членки широко поле за 

маневриране. 
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Промените, направени в параграф 1, са предназначени да увеличат продължителността на 

мандата на националните членове и непряко тяхната възможност да действат по-свободно и 

ефикасно. Във връзка с това минималната продължителност на мандата на национален член е 

определена на четири години и е предвидена разпоредба за подновяването на мандата. 

Всъщност четиригодишният мандат е необходим, за да се осигури последователност в 

работата на Евроюст и на самите национални членове. Възможно е, разбира се, в 

съответствие с националното законодателство мандатът на националния член да се прекрати 

в някои случаи преди изтичането на четиригодишния период. В този случай, за да се 

избегнат многобройни и необосновани промени, въпросната държава-членка трябва да 

информира Съвета и да обоснове решението си. 

 

Промяната, направена в параграф 2, е резултат от промените в член 6. 

 

Параграфи 3 и 6 бяха заличени; установените от тях правила са обхванати от новия член 9а. 

 

Промените, направени в параграф 4 и новия параграф 4а, изясняват и засилват 

съществуващото правило, което гласи, че „националният член има достъп до информацията, 

която се съдържа в националните криминални досиета или всеки друг регистър на неговата 

държава-членка по същия начин, както е предвидено в националното му право за прокурор, 

съдия или полицейски служител с равностойна компетенция.“ Новата формулировка, 

предложена за параграф 4, изрично предвижда достъпът да бъде разширен, като обхване 

регистрите за задържани лица, регистрите за водени разследвания и ДНК регистрите. 

Параграф 4 изяснява задължението за предоставяне на достъп на националния член до тези 

регистри: достъпът трябва да бъде с обхват най-малко колкото на съдия, прокурор или 

полицейски служител, в зависимост от вида задължения, които има националният член. И 

обратно, на национален член не е задължително да се предоставя достъп, с какъвто неговите 

колеги съдии, прокурори или полицейски служители, в зависимост от случая, не разполагат 

на национално равнище. 

 

Член 1, параграф 8: създаване на нов член 9а в решението за Евроюст 

 

Новият член 9а представлява разпоредба, която играе ключова роля за укрепването на 

Евроюст . Той регулира въпроса за „правомощията“, предоставени на националните членове 

в качеството им на национални органи — въпрос, който понастоящем се регулира от 

разпоредбите на член 9, параграфи 3 и 6, които оставят държавите-членки изцяло свободни 

да вземат решения по този проблем. Това на практика води до голямо неравенство между 

националните членове, което засяга функционирането и ефикасността на Евроюст. 
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Във връзка с това необходимостта да се създаде разумна, равностойна и обща основа на 

правомощията на националните членове беше изтъквана на всички етапи от обсъждането на 

реформата на Евроюст. 

 

Говорейки за необходимостта от сближаване, е полезно да се припомни, че поради 

конституционните изисквания в повечето държави-членки и предлаганите в член 31 от 

Договора за ЕС възможности, тези правомощия на националните членове трябва да се 

разбират като правомощия, използвани от националния член, който действа в качеството си 

на национален орган от своята държава-членка по произход. По тази причина 

предоставянето на такива правомощия на националните членове по никакъв начин не 

превръща Евроюст в наднационална структура. 

 

В първите три параграфа се изброяват видовете правомощия, които съставляват 

минималната основа, и всяка държава-членка е, разбира се, свободна да ги разширява. 

Останалите параграфи се отнасят главно за това как трябва да се упражняват тези 

правомощия. 

В първия параграф е установен общият принцип, според който всяка държава-членка трябва 

да определи правомощията, които предоставя на своя национален член. По-нататък в него се 

описват трите вида правомощия, от които трябва да бъде съставена минималната основа: 
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• параграф 1, буква а) се отнася до всички действия, съпътстващи исканията за съдебно 

сътрудничество. Следва да се отбележи, че параграф 4 предвижда тези действия по 

принцип да се извършват от националния орган: поради това действието от страна на 

националния член е субсидиарно. В този параграф не се разглежда отправянето или 

изпълнението на искане, което остава в рамките на компетенцията на компетентния 

национален орган. Целта тук е да се даде възможност на националния член да подкрепи 

своя компетентен национален орган в работата по тези искания. Опитът на Евроюст 

през последните 5 години показва, че има многобройни случаи на искания за съдебно 

сътрудничество, при които преките контакти между компетентните национални органи 

не вършат работа или не са достатъчни, или при които е целесъобразно да се окаже 

подкрепа от националния член, например поради сложността на случая. В примерите се 

включват трудностите при определянето на компетентния за получаване на искането 

орган, необходимостта да се осигури едновременно изпълнение на няколко искания, 

езикови проблеми или правни пречки, които не могат да бъде преодолени от 

националните органи поради липса на взаимно разбирателство. В други случаи 

Евроюст организира координационно заседание, в което участват национални органи. 

Обичайна практика е национален орган, участващ в подобни заседания, да отправи 

искане или да измени искане по време на заседанието, или да поиска допълнителна 

информация във връзка с въпросното искане. Ако държавата-членка, в която трябва да 

се изпълни искането, е представена на това заседание единствено от националния член, 

липсата на правомощия на националния член поражда излишно забавяне и намалява 

ефективността на заседанието, а оттам и на разследването. По тази причина е 

необходимо да се позволи на националния член да играе активна роля в подобни 

ситуации. 

• параграф 1, буква б) се отнася до съвместните екипи за разследване. Всяка национална 

система трябва да позволява на националния член да подготви създаването на 

съвместен екип за разследване, и по-специално да участва в този екип. Много често 

случаите, при които е необходимо да се създаде съвместен екип за разследване, са 

всъщност тези, заради които е създаден Евроюст (по-специално тежки 

транснационални престъпления, изискващи в по-голяма от средната степен усилия за 

координация). Освен това националният член трябва систематично да бъде канен да 

участва в даден съвместен екип за разследване, когато екипът получава финансова 

подкрепа от Евроюст, тъй като до известна степен подкрепата показва „европейския“ 

аспект на екипа. 
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• параграф 1, буква в) се отнася до аналитичните работни файлове на Европол. Тук целта 

е да се даде възможност на Евроюст да се ангажира максимално с аналитичните 

работни файлове на Европол, и по-специално да се даде възможност на Евроюст, чрез 

националния член и съответните национални структури (национално звено „Европол“), 

да изисква откриване на аналитичен работен файл и да участва в неговите резултати. 

Този параграф трябва да бъде преразгледан отново в светлината на преговорите по 

решението за заменяне на Конвенцията за Европол, така че в същия правен инструмент 

да се обхване ангажирането на Евроюст в аналитичните работни файлове. Виж също 

член 26, параграф 1а. 

 

В параграф 2 се изброяват по-широки правомощия от посочените в параграф 1, но те трябва 

да се предоставят на националния член само когато действа като оправомощен за тях от 

компетентния национален орган и съобразно конкретния случай. Правомощията се отнасят 

до: 

 

• отправяне и изпълнение на искания за съдебно сътрудничество 

• разпореждане за претърсване и изземване на територията на неговата държава-членка 

• разрешаване и координиране на контролирани доставки на територията на неговата 

държава-членка. 

 

Необходимостта да се включи параграф 2 стана очевидна в работата на Евроюст в няколко 

случая. Типичен пример е случаят с координационно заседание, организирано от Евроюст, 

например по дело за измама. Засегнати са четири държави-членки. Всички компетентни 

национални органи участват в заседанието, с изключение на четвъртата държава-членка, 

която е представена единствено от националния член, защото компетентният прокурор, 

работещ по делото, не желае (неговата държава-членка изглежда засегната само периферно) 

или не може (трябва да се яви по дело в съда същия ден) да участва в заседанието. Много 

често такива заседания водят до решения за оперативни и спешни мерки. Това може да 

включва вземане на мерки на национално равнище (разпореждане за претърсване на жилище, 

например) или изменяне на искане, което не отговаря на всички изисквания в изпълняващата 

държава-членка (необходимо е, например, съответното правонарушение да се опише по-

подробно). Подобна ситуация е обичайна и следователно е полезно да се гарантира, че в този 

случай компетентният орган, който не може да участва в заседанието, може да делегира 

известни правомощия на националния член. Този параграф води единствено до въвеждането 

на възможност за националния орган да взема решения относно такова делегиране; 

националният не е задължен да го направи. 
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Посочените в параграф 2 правомощия подлежат на дерогацията, предвидена в параграф 6. 

Ако националният член е прокурор и ако прокурорът поради конституционни разпоредби не 

може да разпореди претърсване, защото това е в сферата на съдийската компетентност, 

съответната държава-членка не е задължена да предоставя тези правомощия на своя 

национален член. Държавата-членка само трябва да гарантира, че националният член е 

оправомощен да отправи искане до компетентния съдия. 

 

Параграф 3 предвижда, че националният член трябва да може да разрешава и да координира 

извършването на контролирани доставки в спешни случаи и когато няма определен 

компетентен национален орган или е невъзможно своевременно да се определи такъв. 

Опитът показва, че в определени спешни случаи фактът, че националният член няма такова 

правомощие, води до отменяне на операцията и задържане на главните действащи лица 

преди те да пресекат границата, което прави невъзможно идентифицирането на членовете на 

съответната престъпна мрежа. Освен това предоставянето на националните членове на 

правомощието да разрешават извършването на доставка в такива ситуации представлява 

разумно развитие, доколкото подобно разрешение е специфичен вид решение. Това е 

необходимо поради прекосяването на граница, но в сравнение с други мерки за съдебно 

сътрудничество не изисква непременно предприемането на конкретни стъпки. 

 

При съчетаване на параграф 2, точка iii) и параграф 3 се вижда, че магистратът трябва да има 

правомощието да разрешава извършването на контролирани доставки в два случая: когато 

това правомощие му е делегирано за конкретния случай и в някои спешни случаи. 

 

Параграф 4 се отнася единствено до параграф 1, буква а) и вече беше споменат по-горе. 

 

Параграф 5 гарантира, че компетентните органи се уведомяват, когато даден национален 

член упражнява предоставените му правомощия. 

 

Параграф 6 съдържа съществена дерогация, която гарантира съгласуваността на 

националните системи чрез запазването на разделението на ролите между прокуратурата и 

съда. Параграф 6 на практика означава, че ако националният член е прокурор, държавата-

членка по произход не трябва да му предоставя правомощията, изброени в параграфи 1—3, 

които са изключително от компетентността на съда, и обратното. В случай на такава 

ситуация националният член, който е прокурор, трябва въпреки това да има правомощието 

да поиска от компетентния съдия да разпореди или да предприеме въпросната мярка. Следва 

да се отбележи, че параграф 6 се прилага също така за правомощията, упражнявани от 

националния член в рамките на ЗСК, съгласно член 5а, параграф 3. 
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Параграфи 7 и 8 включват принципи, които вече се съдържат в съществуващия член 9, 

параграф 3, а същото важи и за параграф 9 във връзка със съществуващия член 9, параграф 6. 

 

Член 1, параграф 9: изменения към член 10 от решението за Евроюст 

 

Единственото изменение в член 10 е свързано с приемането на Процедурния правилник на 

Евроюст. Сега действащото решение предвижда единодушно приемане от колегиалния 

орган. За да се улесни вътрешно работата на Евроюст, тук се предлага Процедурният 

правилник да се приема с мнозинство от две трети. 

 

Член 1, параграф 10: изменения към член 12 от решението за Евроюст 

 

Член 12 е значително изменен в предложението. В настоящия си вид член 12 се отнася само 

до определянето на национални кореспонденти на Евроюст. Предложеният тук член 12 има 

за цел да засили националната база на Евроюст, като се създаде система на Евроюст за 

национална координация (СЕНК). 

 

Системата на Евроюст за национална координация не е нова структура, която да се създава 

на национално равнище. Нейната цел е да свързва ключовите национални участници, 

отговарящи за различните аспекти от европейското съдебно сътрудничество. Свързването на 

националните кореспонденти на Евроюст с определени точки за контакт на ЕСМ също ще 

засили връзката между двете структури. 

 

Параграф 1 включва разпоредба относно определянето на един или повече национални 

кореспонденти на Евроюст и го прави задължително. 

 

Параграф 2 предвижда създаването на системата на Евроюст за национална координация. 

Следва да се отбележи, че определянето на национален кореспондент на Евроюст по 

въпросите на тероризма представлява задължение, произтичащо от Решение 2005/671/ПВР 

от 20 септември 2005 г. относно обмена на информация и сътрудничеството по отношение на 

терористични престъпления (което от своя страна потвърждава задължението, вече 

установено в Решение 2003/48/ПРВ от 19 декември 2002 г.). 

 

Параграф 3 гласи, че членовете на системата на Евроюст за национална координация 

запазват своята позиция и статут; по този начин тяхното членство в системата на Евроюст за 

национална координация представлява една от няколкото им задачи и не засяга основната им 

функция. 
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Параграф 4 предвижда гладка работа на системата на Евроюст за национална координация, 

като възлага на един от националните кореспонденти на Евроюст да отговаря за 

функционирането на системата. 

 

Параграф 5 съдържа задачите на системата на Евроюст за национална координация: 

o Връзката със системата на Евроюст за управление на случаите (параграф 5, буква а) 

добавя стойност към системата за управление на случаите, която е предназначена да бъде 

помощен инструмент за националните органи. 

o Разпределянето на случаи между Евроюст и ЕСМ (параграф 5, буква б) е сред мерките, 

взети за подобряване на връзките между двете структури. 

o Системата на Евроюст за национална координация също ще улесни връзките между 

националния член и компетентния национален орган по конкретни случаи (параграф 5, 

буква в). 

o На последно място, създаването на връзка между системата на Евроюст за национална 

координация и националното звено „Европол“ има за цел не само да се подобрят 

взаимоотношенията между Евроюст и Европол на национално равнище, но и да се засили 

връзката между Европол и националните съдебни органи по криминални разследвания, в 

които има участие на Европол (параграф 5, буква г). 

 

Параграф 6 приема настоящия вариант на член 9, параграф 3. 

 

Параграф 7 изяснява, че системата на Евроюст за национална координация не е 

предназначена да служи като канал за предаване на искания за съдебно сътрудничество, 

което би било стъпка назад спрямо принципа за преки контакти между компетентните 

съдебни органи на местно равнище. 

 

Параграф 8 създава правната основа, необходима за приноса на Евроюст към текущите 

разходи на системата на Евроюст за национална координация. Това е вариант, който зависи 

от желанията на отделните държави-членки и от решението на Евроюст. За да се приложи 

този параграф, Евроюст трябва да изготви конкретен план в съответствие с получените 

искания. Например, разходи, свързани с ресурси за информационни технологии и връзка със 

системата за управление на случаите биха могли да бъдат поемани от Евроюст. 
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Член 1, параграф 11: изменения към член 13 от решението за Евроюст 

 

Член 13 също беше преработен съществено в предложението, с цел да се гарантира, че 

Евроюст разполага с необходимата информацията за криминални разследвания, за да 

изпълнява задачите си. В настоящия вариант на решението за Евроюст не се казва изрично, 

че националните органи трябва да предават информация на Евроюст по тяхна собствена 

инициатива. Решение 2005/671/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. относно обмена на 

информация и сътрудничеството по отношение на терористични престъпления обаче не 

съдържа специфични задължения в това отношение. Задължението за предаване на 

информация не следва да се ограничава до тероризма, който е само една от приоритетните 

области на Евроюст. 

 

Промените в параграф 2 са малки: първата отразява направените измененията в другите 

членове, а втората гарантира, че националните членове се уведомяват взаимно по дела, които 

ги засягат. 

 

Параграф 3 прави връзка с Решение 2005/671/ПВР на Съвета от 20 септември 2005 г. 

Задълженията съгласно това решение и съгласно член 13 са кумулативни. Когато 

задълженията съгласно Решение 2005/671/ПВР са по-широки или по-специфични от тези 

съгласно член 13, ще се прилагат първите. 

 

Параграф 4 изисква националните членове да се уведомяват за всяко създаване на съвместен 

екип за разследване. Както беше казано по-рано, има очевидна връзка между случаите, за 

които е създадена правна рамка за съвместните екипи за разследване, и тези, за които е 

създаден Евроюст, затова е логично, че националните членове следва да се уведомяват за 

създаването на всеки такъв екип, както и да се информират относно неговите операции. 

 

Параграф 5 съдържа общо задължение за изпращане на информация в Евроюст. Основният 

критерий е, че даден случай следва да засяга три държави, от които поне две са държави-

членки на ЕС. Националните органи трябва да направят оценка за това дали въпросната 

информация е необходима за изпълнението на функциите на Евроюст; за да се улесни тази 

задача, се посочва, че подобна информация трябва по-специално да се предаде, когато са 

замесени паралелни съдебни поръчки, при необходимост от координация или в случай на 

положителен или отрицателен конфликт на компетентност. Последното изречение на 

параграф 5 изисква наличие на процедури на национално равнище за контрол на спазването 

на това задължение. 
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Като първа стъпка параграф 6 ограничава обхвата на параграф 5, като предвижда списък с 

престъпления, за които се прилага задължението за предаване на информация на Евроюст. 

Ограничението важи за срок от 3 години. То е предназначено да улесни приемането, на 

национално равнище и в рамките на Евроюст, на необходимите мерки относно избора и 

обработката на информация. 

 

Параграф 7 допълва параграф 6, като гласи, че ограничението в параграф 6 ще престане да се 

прилага след 3 години. 

 

Параграф 8 съдържа допълнителни задължения. Докато параграф 5 се отнася до видовете 

случаи, за които Евроюст трябва да бъде информиран, подходът в параграф 8 е да определи 

етапите от отделните процедури за съдебно сътрудничество, за които Евроюст трябва винаги 

да бъде информиран. 

 

Параграф 9 създава общо задължение за националните органи да предоставят информация 

при поискване от националния член, като се има предвид, че съгласно другите параграфи те 

трябва да действат по своя собствена инициатива. 

 

Параграф 10 съдържа само едно кратко изречение, но то е изключително важно за 

практическото прилагане на член 13. Ако задълженията, които членът създава, се спазват, 

Евроюст ще получава значителен обем от информация. За да бъде използваема, 

информацията трябва да бъде кодирана в системата за управление на случаите, поради което 

е изключително важно националните органи да я предават по структуриран начин. 

Държавите-членки и Евроюст трябва да определят как ще се организира това структурирано 

предаване. За да се запазят ресурсите на Евроюст и тъй като изборът изисква познаване на 

съответната национална система, задачите за подбор на информацията и кодиране не следва 

да се възлагат на Евроюст. 

 

Изход от това положение може да се потърси в централизирането на информацията при 

националните кореспонденти на Евроюст, за да се гарантира, че системата за управление на 

случаите се захранва на това равнище. Централизирането обаче не е единствената 

възможност — може да се помисли и за други варианти, при условие че с тях се постига 

същата цел. 

Освен мерките на национално равнище, Евроюст трябва също да разработи стандартни 

инструменти (по-конкретно формули за кодиране) за захранване на базата данни на 

национално равнище. 
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Член 1, параграф 12: създаване на член 13а в решението за Евроюст 

 

Член 13а следва от новото съдържание на член 13. Член 13 се отнася до подаването в 

Евроюст на информация, която Евроюст да може да обработва с цел да се създаде добавена 

стойност, докато член 13а гарантира, че националните органи се ползват от резултатите. 

 

Параграф 1 установява общо задължение за Евроюст да информира по своя инициатива 

националните органи за резултатите от обработката на информацията. Най-очевидният 

пример за такива резултати е откриването на връзки между случаи, по които работят 

различни органи. 

 

Параграф 2 съдържа още задължение за Евроюст да действа при поискване от националните 

органи. 

 

Член 1, параграф 13: изменения към член 14, параграф 4 и член 16, параграф 1 от решението 

за Евроюст 

 

Решението за Евроюст от 2002 г. посочва създаването на „индекс по данни, свързани с 

разследванията“. Една от основните мерки, които бяха взети от Евроюст за обработка на 

данните, беше да се създаде система за обработка на данни, наречена система за управление 

на случаите, която включва индекс (съдържащ препратки към делата, по които работи 

Евроюст) и временни работни файлове. Във връзка с това се предлага „индекс от/по“ да се 

замени със „система за управление на случаите, съдържаща“. 

 

Член 1, параграф 14: изменения към член 15, параграф 4 и член 16, параграфи 1 и 2 от 

решението за Евроюст 

 

Член 1, параграф 14 има същата цел като член 1, параграф 13; той заменя думата „индекс“ 

със „система за управление на случаите“. 

 

Член 1, параграф 15: изменения към член 15 от решението за Евроюст 

 

В настоящата си формулировка член 15 е изключително ограничаващ по отношение на 

данните, които Евроюст има разрешение да обработва. Това води до значителни трудности 

на практика, тъй като не отразява реалността на работата, която се изисква от Евроюст 

съгласно останалата част от решението. При сегашното положение, самото получаване от 

Евроюст на копие от искане за съдебно сътрудничество представлява операция по обработка 

на данни, която може да бъде счетена за надхвърляща поставените от настоящия член 15 

граници, ако искането за съдебно сътрудничество съдържа и други данни, освен изброените 

в член 15, параграф 1. 
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По тази причина предложението разширява възможностите за обработка, като прави списъка 

примерен и като включва изрично нови категории. 

 

Разширяването е смекчено от факта, че останалите разпоредби за защита на данните остават 

в сила: данните, обхванати от новия вариант на член 15, параграф 1, могат да се обработват 

само ако обработката е в съответствие с останалата част от решението, по-специално 

принципът за необходимост съгласно член 14, параграф 1. 

 

Член 1, параграф 16: изменения към член 16 от решението за Евроюст 

 

В член 16 се създава параграф 2а, за да се позволи електронното свързване на системата за 

управление на случаите със защитената телекомуникационна мрежа на ЕСМ. Това е една от 

мерките, необходими за по-доброто интегриране на Евроюст и на ЕСМ като част от едно 

цяло. 

 

Член 1, параграф 17: изменения към член 23 от решението за Евроюст 

 

Новото изречение, добавено към член 23, параграф 10, се отнася до работата на Съвместния 

надзорен орган по защита на данните. Този орган разполага с ограничени ресурси, тъй като 

вече съществува съвместен секретариат за контролните органи, създадени за Европол, за 

митническата информационна система и за Шенгенската информационна система. Вярно е, 

че Съвместният надзорен орган на Евроюст се различава от тези органи по това, че органът, 

върху който осъществява надзор, а именно Евроюст, представлява съдебно звено, но няма 

основание надзорният орган да не разчита на услугите на съвместния секретариат. 

 

Член 1, параграф 18: изменения към член 26 от решението за Евроюст 

 

Член 26, който се отнася до връзките между Евроюст и партньорите, които не са национални 

органи на държавите-членки, беше изменен съществено с оглед да се засилят връзките с 

Европол (параграф 1а) и с ЕСМ (параграф 2), както и да се създадат връзки с други 

европейски агенции (параграфи 7 и 8) и международни агенции (параграфи 9 и 10). 
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Параграф 1а дава възможност на Евроюст да инициира отваряне на аналитичен работен файл 

на Европол. Този параграф следва да бъде тълкуван във връзка с член 9а, параграф 1, 

буква а), където също е засилена връзката между Евроюст и Европол чрез националните 

контакти. Целта е да се даде възможност на Евроюст да се обръща към държавите-членки, за 

да може да се открие аналитичен работен файл. Подобно на член 9а, параграф 1, буква в) 

този параграф трябва да бъде преразгледан в светлината на развитието, постигнато при 

преговорите по решението за заменяне на Конвенцията за Европол, доколкото участието на 

Евроюст в аналитични работни файлове е обхванато от този инструмент. 

 

Параграф 2 се отнася до връзките между Евроюст и ЕСМ и до известна степен отразява 

разпоредбата на член 11 от проекта за решение за ЕСМ II. Текстът запазва настоящото 

съдържание на параграф 2, но засилва връзката: 

– параграф 2, буква б) установява изрични правила за предвиждане на взаимно 

информиране между точките за контакт на ЕСМ и националните членове. 

– параграф 2, буква г) подобрява работата на ЕСМ като предвижда служителите на 

Евроюст да подпомагат мрежата и като позволява оперативните разходи на ЕСМ да се 

поемат от бюджета на Евроюст, какъвто е случаят понастоящем. Например, такива 

оперативни разходи могат да бъдат разходите за координационно заседание, 

организирано от няколко точки за контакт на ЕСМ по конкретен случай, където не се 

налага Евроюст да участва по друг начин, освен чрез бюджетната си подкрепа. 

– параграф 2, буква е) не засяга пряко ЕСМ, но разглежда отношенията между Евроюст и 

три по-малки мрежи, включени в съдебното сътрудничество по наказателноправни 

въпроси. В правните инструменти, с които се създават тези мрежи, не се споменават 

техните секретариати и администрация. С цел да се рационализира тяхната 

администрация и да се предвидят взаимни връзки между четирите мрежи, ЕСМ и 

Евроюст, в параграф 2, буква е) се предвижда Евроюст да осигурява секретариата на 

трите мрежи. За тяхната работа ще отговаря „генерален секретар“ от персонала на 

Евроюст. 

 

Параграфи 7—10 създават правната основа за сътрудничеството между Евроюст и Фронтекс, 

ситуационния център (SitCen), Интерпол и Световната митническа организация. 
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Член 1, параграф 19: създаване на член 26а в Решението за Евроюст 

 

Член 26а въвежда нов елемент в отношенията между Евроюст и трети държави, а именно 

възможността Евроюст да командирова магистрати за връзка в страни, с които развива 

сътрудничество по конкретни случаи. Този вид командироване е ефективен за улесняване на 

взаимното сътрудничество, както се вижда от множеството случаи, когато магистратите и 

служителите за връзка участват в двустранни отношения между държавите (вж. по-

специално Съвместно действие 96/277/ПВР от 22 април 1996 г. относно рамката за обмен на 

магистрати за връзка за подобряване на съдебното сътрудничество между държавите-членки 

на Европейския съюз 
1
 и Решение 2003/170/ПВР от 27 февруари 2003 г. за общото използване 

на служителите за връзка, които са изпратени в чужбина от органите по наказателно 

преследване на държавите-членки 
2
. Европол също може да използва тази схема и да 

командирова двама служители за връзка във Вашингтон (и един в Интерпол). 

 

Параграф 1 гласи, че командированият магистрат може да бъде национален член, заместник 

или помощник, но може също така да бъде магистрат, командирован в Евроюст от 

държавата-членка. Без да е посочено в параграф 1, ако национален член, заместник или 

помощник е командирован и престане да отговаря на изискванията по член 2, мястото на 

съответния магистрат се заема от държавата-членка на произход. 

 

Параграф 2 постановява, че командированите от Евроюст магистрати за връзка ще действат 

от името на Съюза, а не конкретно от името на държавата на произход. В него също така се 

съдържат основни правила за задължението на магистратите за връзка да докладват за 

дейността си. 

 

Параграф 3 изяснява въпроса за контактите между магистратите за връзка и националните 

органи. Те могат да осъществяват пряк контакт помежду си. Поради това не е необходимо да 

се осъществява контакт чрез националните членове, които обаче трябва да бъдат надлежно 

информирани за осъществените контакти. 

 

Параграф 4 предвижда магистратите за връзка да могат да работят със системата за 

управление на случаите, като им разрешава достъп до съдържанието ѝ и подаване на данни 

към нея. 

 

Параграф 5 се отнася до бюджетните аспекти и контрола от страна на Съвета, на чието 

одобрение подлежи всяко командироване. 

 

                                                 
1
 ОВ L 105, 27.4.1996 г., стр. 1 

2
 ОВ L 67, 12.3.2003 г., стр. 27. 
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Член 1, параграф 20: създаване на член 27а в Решението за Евроюст 

 

Член 27а, параграф 1 дава възможност на Евроюст да координира изпълнението на няколко 

искания за съдебно сътрудничество, отправени от трета държава, когато те са част от едно и 

също разследване и трябва да бъдат изпълнени в повече от една държава-членка. Тъй както 

Евроюст е ефективен инструмент за координирането на множество едновременни търсения 

по искане на държава-членка, би следвало той да е в състояние да окаже подобно съдействие 

на трети държави, за които координирането би било по-сложно отколкото за националните 

органи на държавите-членки. 

 

Основното положение, посочено в параграф 2, е прякото получаване в Евроюст на искания 

от трета държава. Това е възможно само ако е предвидено в съответните международни 

правила. Първоначално, такива случаи няма да има или ще са редки. Засега действащите 

двустранни споразумения за съдебна помощ между държавите-членки и трети държави без 

съмнение не съдържат такива правила, такива не са включени и във вече подписаните 

споразумения за съдебна помощ между Европейския съюз и трети държави (напр. 

Съединените щати, Исландия и Норвегия). Но в бъдещите споразумения може да се включи 

такова правило. 

 

Тъй като прилагането на параграф 2 ще бъде доста ограничено за известно време напред, 

параграф 3 предвижда Евроюст да може да действа и при получаване на искане от трета 

държава чрез национален орган. 

 

И накрая, параграф 4 предвижда в неотложни случаи звеното за спешна координация, 

посочено в член 5а, да се използва при спешни случаи за координиране на изпълнението на 

искания за сътрудничество от трети държави. 

 

Член 1, параграф 21: създаване на член 27б в Решението за Евроюст 

 

Член 27б запълва една празнина в правната рамка на Евроюст — липсата на посочени 

правила за договорна или извъндоговорна отговорност. Предложеният член 27б е оформен в 

съответствие с предложението за решение за замяна на Конвенцията за Европол (член 52); то 

може да бъде преразгледано в светлината на водените понастоящем преговори във връзка с 

Европол. 
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Член 1, параграф 22: изменения в член 29 от решението за Евроюст 

 

Това изменение прави по-гъвкави правилата за гласуване при назначаването на 

административния директор от колегиалния орган. Понастоящем председателят на 

колегиалния орган се определя с мнозинство от две трети от членовете на първо гласуване и 

с обикновено мнозинство на трето гласуване. 

 

Добавката към параграф 2 има за цел да засили стабилността на Евроюст, като улесни 

подновяването на мандата на административния директор. С тази промяна мандатът му може 

да се поднови без да е необходимо да се обявява покана за кандидатстване и, съответно, без 

дълга процедура на подбор с участие на други кандидати. Опростеното подновяване на 

мандата е възможно обаче само ако колегиалният орган вземе решение с мнозинство от три 

четвърти, както за използването на процедурата, така и за назначаването на 

административния директор. С други думи, опростената процедура е възможна само ако има 

много широка подкрепа за подновяването. 

 

Член 1, параграф 23: изменения в член 32 от решението за Евроюст 

 

Изменението на член 32, параграф 3 позволява на Съвета и на Комисията да използват 

експертната помощ на Евроюст при изготвяне на законодателството. 

 

Член 1, параграф 24: изменения в член 33 от решението за Евроюст 

 

Това изменение е следствие от измененията, внесени в други членове (член 2 и член 12). 

 

Член 1, параграф 25: изменения в член 35 от решението за Евроюст 

 

Изменението на член 35, параграф 1 предоставя възможност за консултиране с ЕСМ, когато 

се съставя годишният бюджет на Евроюст. Този параграф следва да се чете във връзка с 

член 13 от проекта за ЕСМ ІІ, съгласно който годишният бюджет на Евроюст трябва да 

включва специален раздел за ЕСМ, като така се утвърждава текущата практика. 
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Член 1, параграф 26: изменения в член 41 от решението за Евроюст 

 

Сегашният член 41 става излишен, тъй като касае преходния период между про-Евроюст и 

началото на дейността на Евроюст. 

 

Текстът заменя тази разпоредба с член, описващ подробно нотификациите, които трябва да 

направят държавите-членки съгласно решението. Тези нотификации са важни, по-конкретно 

в светлината на член 9, параграф 1. 

 

Членове 2 и 3 

 

Членове 2 и 3 съдържат заключителните разпоредби на проекта за решение и не се нуждаят 

от коментар. 

 

3. Проект за решение на Съвета относно ЕСМ 

 

3.1. Общо описание 

 

За разлика от предложението за Евроюст ІІ, предложението за ЕСМ ІІ заменя с нов правен 

инструмент действащата правна рамка — Съвместно действие 98/428/ПВР. Това се налага 

главно от необходимостта от различна форма на акта, заради правното естество на 

съвместните действия. Предложеният проект за ЕСМ ІІ има същите насоки като проекта за 

Евроюст: укрепване на ЕСМ, придържане към настоящия ѝ изпитан и тестван общ подход, 

както и утвърждаване на текущата практика. 

 

По такъв начин общата структура на съвместното действие е интегрирана в проекта за 

решение и много членове са взети непроменени или продължават да служат за основа на 

новия текст. Тъй като инструментът е твърде кратък, беше решено да не се разделя на 

няколко дяла като съвместното действие. 

 

3.2. Описание на всеки член поотделно 

 

Член 1: създаване 

 

Член 1 удължава валидността на член 1 от съвместното действие. 

 

Член 2: състав 
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Член 2 до голяма степен възпроизвежда член 2 от съвместното действие. 

 

Параграф 3, който е нов по отношение на съвместното действие, утвърждава текущата 

практика: той предвижда определянето на национални кореспонденти за ЕСМ. Това не беше 

направено първоначално, но стана необходимо след като ЕСМ започна да действа, по-

специално поради свързани с вътрешното ѝ функциониране причини, създаване на 

инструменти, приемане на отчети и т.н.  

Националните кореспонденти на ЕСМ не са нито по-важни, нито по-маловажни от 

останалите точки за контакт на ЕСМ при предоставянето на подкрепа на националните 

органи в конкретни случаи, но те действат като координатори за вътрешната дейност на 

ЕСМ. 

 

Параграф 7 се отнася до създаването на секретариат на ЕСМ. Съгласно съвместното 

действие, административната работа за ЕСМ трябваше да бъде поета от генералния 

секретариат на Съвета, но решението за Евроюст от 2002 г. внесе промяна, като направи 

секретариата на ЕСМ част от секретариата на Евроюст. Понастоящем ЕСМ си има собствен 

секретариат от четирима души. 

 

Член 3: начин на работа на ЕСМ 

 

Този член е взет непроменен от съвместното действие. 

 

Член 4: функции на точките за контакт, включително на националния кореспондент 

 

Член 4 беше леко изменен, за да се поясни, че националният кореспондент запазва 

функциите на обикновена точка за контакт. 

 

Създаден беше и нов параграф, който подчертава ролята, която точките за контакт трябва да 

изпълняват в съдебното обучение със своите експертни знания в областта на съдебното 

сътрудничество в борбата с престъпността. Тази функция следва да се изпълнява в 

сътрудничество с Европейската мрежа за съдебно обучение, която играе главна роля в тази 

област. 

 

Член 5: цел на периодичните срещи 

 

Член 5 се запазва непроменен, с изключение на параграф 1, където се уточнява, че на 

периодичните срещи следва да се канят поне две точки за контакт от държава-членка, което 

утвърждава текущата практика. 

 

Член 6: честота на пленарните срещи 
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Член 6 е изменен с цел по-конкретно уреждане на пленарните срещи. Идеята за пленарна 

среща е нова в сравнение със съвместното действие, но също съответства на текущата 

практика. На пленарните срещи се събират всички национални кореспонденти и се отделя 

по-голямо внимание на вътрешното функциониране на ЕСМ отколкото на периодичните 

срещи. Тези пленарни срещи следва да се провеждат веднъж годишно. 

 

Член 7: място на срещите 

 

Член 7 беше леко изменен. В сегашната му версия се посочва, че по принцип срещите се 

провеждат в Съвета, но това вече не отговаря на действителността. На практика всяка 

държава-членка, която председателства Съвета, организира една среща в своята страна, така 

че годишно се състоят две такива срещи. Веднъж годишно, обикновено през февруари, се 

провежда и една среща в Съвета. Това означава, че две от трите годишни срещи се 

провеждат извън Съвета, и параграф 1 беше изменен да отразява това положение. 

 

Член 8: съдържание на разпространяваната в ЕСМ информация 

 

Уводното изречение на член 8 беше изменено да отразява факта, че информацията на 

уебсайта на ЕСМ е достъпна не само за точките за контакт, но и за всички компетентни 

съдебни органи. С изключение на базата данни на точките за контакт, тази информация е 

достъпна и за обществеността. 

 

Параграф 2 беше изменен. В съвместното действие се посочваше „опростен списък на 

съдебните органи и указател на местните органи на всяка държава-членка“; В това 

отношение ЕСМ отиде по-далеч от съвместното действие. Създаването на „Атласа“ 

позволява на всеки съдебен орган, който подава искане за съдебно сътрудничество (или 

европейска заповед за арест), да посочи органа в държавата-членка, към която е отправено 

искането, който е компетентен да получи това искане (или европейска заповед за арест). По 

всеобщо мнение атласът се счита за много полезен инструмент за магистратите в 

улесняването на преките контакти между съдебните органи. Параграф 2 отразява това 

положение; обърнете внимание, че той изисква ЕСМ да продължи започнатата изключително 

полезна работа в тази област, като разшири обхвата на този инструмент едновременно с 

прилагането на принципа за взаимното признаване на съдебните решения по 

наказателноправни въпроси. Например, ЕСМ ще разшири Атласа, като включи заповедите за 

запориране на активи, изпратени съгласно рамковото решение от 22 юли 2003 г. 
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Член 9: актуализиране на информацията 

 

Единствената промяна, направена в член 9, отразява факта, че секретариатът на ЕСМ вече не 

се осигурява от генералния секретариат на Съвета. Въпреки че не е посочено изрично, става 

ясно, че актуализирането на информацията е една от главните задачи на националния 

кореспондент. 

 

Член 10: телекомуникационни инструменти 

 

В съвместното действие се постановяваше създаването на защитена телекомуникационна 

мрежа за ЕСМ, но първоначално изискването беше само за съставяне на доклад за нея. Също 

така се добавяше, че „Съветът определя особеностите на конфигурацията на системата от 

телекомуникации с решение, прието с квалифицирано мнозинство“. 

 

Въпреки че бяха проведени подготвителни обсъждания по създаването на тази мрежа, те не 

доведоха до ясно определени действия и в Съвета не бяха внесени никакви предложения. 

Полезността на такава мрежа обаче се е признавала не веднъж; например, различните 

инструменти за прилагане на принципа на взаимно признаване на съдебните решения по 

наказателноправни въпроси посочват факта, че съдебните решения за изпълнение могат да 

бъдат предавани чрез защитената мрежа на ЕСМ (вж. по-специално член 10, параграф 2 от 

Рамково решение 2002/584/ПВР относно европейската заповед за арест). 

 

Съдебните органи се нуждаят от ефикасен, защитен телекомуникационен инструмент, чрез 

който да осъществяват контакт помежду си, да изпращат електронни съобщения и да 

изпращат искания за съдебно сътрудничество или резултати от изпълнението им. Трябва да 

се отбележи, че в това отношение съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси 

силно изостава в сравнение с много други сектори, в които сигурността е също толкова 

важна, и особено в сравнение с полицейското сътрудничество. 

 

Член 10, параграф 1 се отнася до създаването и функционирането на тази 

телекомуникационна мрежа, като ясно се посочва, както и в член 10, параграф 2, че 

телекомуникационната мрежа трябва да е достъпна и за членовете на Евроюст. 

 

Параграф 2 предвижда също така електронна връзка между тази телекомуникационна мрежа 

и системата за управление на случаите; тази разпоредба отразява член 16, параграф 2а от 

решението за Евроюст, изменено с проекта за Евроюст ІІ. 

 



 

5038/08  av/MK/ags 32 

 DG H 2B  LIMITE BG 

Член 11: взаимоотношения между ЕСМ и Евроюст 

 

Член 11 отразява член 26, параграф 2 от решението за Евроюст ІІ, изменено с проекта за 

Евроюст ІІ. 

 

Член 12: информиране на Съвета и на Европейската комисия 

 

Член 12 от съвместното действие се заменя с единствен параграф, който описва как следва да 

се информират Съветът и Европейската комисия относно дейностите на ЕСМ. Следва да се 

отбележи, че посочването на административния директор на Евроюст, заедно с 

председателството на Съвета, като отговорен за изготвянето на двугодишните доклади е 

следствие от факта, че административният директор на Евроюст отговаря за бюджетните 

въпроси. 

 

Член 13: бюджет 

 

Член 13 изрично постановява, че бюджетът на Евроюст трябва да съдържа отделна част за 

ЕСМ. Този член, който съответства на текущата практика, следва да се чете заедно с член 35, 

параграф 1 от решението за Евроюст, изменено с проекта за Евроюст ІІ. 

 

Членове 14 до 18 

 

Членове 14—18 съдържат заключителните разпоредби и не се нуждаят от коментар. 

 

 

     

 

 

 

 

 


