Основните приоритети на програма „Правосъдие“ за 2021 г. по настоящата покана са:
1. Съдебно сътрудничество по граждански дела
Целта е да се насърчи съдебното сътрудничество по граждански дела и да се допринесе за
ефективното прилагане на инструментите на ЕС. Приоритет се дава на проекти, насочени
към по-добро практическо прилагане на инструментите за гражданско правосъдие, поспециално:
 по-добро изпълнение на съдебни решения чрез по-добри процедури,
разглеждане на дела и сътрудничество при трансгранични граждански и
търговски спорове;
 подобряване на положението на децата, участващи в граждански дела, напр.
чрез по-добри процедури, разглеждане на дела и сътрудничество в области
на семейното право, международно отвличане и издръжка на деца или
въпроси, свързани с гражданското състояние на децата;
 улесняване на трансграничните процедури, например при връчване на
документи и събиране на доказателства, при наследяване или трансгранично
разпространение на публични документи, чрез по-добра информация и
повишаване на осведомеността.
2. Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси
Целта е да се насърчи съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси и да се
допринесе за ефективното и последователно прилагане на инструментите на ЕС за взаимно
признаване по наказателни дела.
a) Приоритет се дава на изпълнението и практическото прилагане на посочените в
информацията по-долу инструменти, свързани с взаимното признаване:
 Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по
наказателноправни въпроси.
 Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета относно европейската заповед за
арест и процедурите за предаване между държавите членки.
 Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета за прилагане на принципа за взаимно
признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат
наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за
целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз.
 Рамково решение 2008/947/ПВР на Съвета за прилагане на принципа на
взаимното признаване към съдебни решения и решения за пробация с оглед на
надзора върху пробационните мерки и алтернативните санкции.

 Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета за прилагане между държавите –
членки на Европейския съюз, на принципа за взаимно признаване към актове за
налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното
задържане.
 Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета относно прилагането на принципа за
взаимно признаване на финансови санкции.
 Регламент (ЕС) 2018/1805 относно взаимното признаване на решения за
обезпечаване и конфискация.
b) Приоритетът се дава също така на:
 ефективния принос към Европейската програма за сигурност (European Agenda
on Security) по отношение на съдебните реакции срещу тероризма, по-специално
за засилване на превенцията на радикализацията, особено в затворите;
 въпроси, свързани със задържането под стража в досъдебното производство и
алтернативи на задържането, по-специално повишаване на осведомеността
относно съдебната практика на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) и
препоръките на Съвета на Европа в тази област;
 функционирането на Договорите за взаимна правна помощ или други договори,
съдържащи разпоредби относно международна правна помощ с трети държави
(напр. Споразумение между ЕС и САЩ, Конвенция за киберпрестъпления от
Будапеща), включително по отношение на обмена на електронни данни.
Предложения, които не са в съответствие с тези приоритетни теми (1. и 2.) също могат да
получат финансиране, ако кандидатите могат да обосноват това с необходимостта от
подобряване на прилагането на достиженията на правото на ЕС в областта на
гражданското или наказателното правосъдие въз основа на съответна оценка на нуждите,
почиваща на доказателства, сочещи, че са необходими допълнителни дейности, за да се
постигне правилното прилагане на правото на ЕС в областта на съдебното сътрудничество
в тази област.
3. Подкрепа на държавите членки за създаването и укрепването на национални
мрежи, действащи в областта на съдебното сътрудничество по граждански и
наказателни дела
Основната цел е да се допринесе за ефективното и последователно прилагане на
достиженията на правото на ЕС, свързани със съдебното сътрудничество по граждански,
търговски и наказателни дела.
В областта на гражданските и търговските дела ще се предоставя подкрепа на членовете на
Европейската съдебна мрежа (ЕJN) по граждански и търговски дела и на националните
органи, съдилища и професионални сдружения, които те представляват. Приоритет се дава
на подпомагането на създаването и укрепването на вътрешните национални мрежи по
граждански и търговски дела, за да се осигури по-добро прилагане и разглеждане на делата

в съответствие със законодателството в областта на гражданската област. Националните
мрежи ще насърчават пълното участие на всички национални членове на мрежата, като по
този начин допринасят за увеличаване на националния съществен принос към дейностите
на EJN (по-специално срещите на мрежата) и така ще засилят действията и видимостта на
мрежата като цяло.
В областта на наказателните дела ще се предоставя подкрепа на националните органи,
съдилищата, прокуратурата и професионалните сдружения, които ги представляват, за
създаването и / или укрепването на национални мрежи, за да се гарантира по-доброто
прилагане на инструментите на ЕС за съдебно сътрудничество по наказателноправни
въпроси.
Укрепените национални мрежи могат да насърчават по-доброто прилагане на
инструментите на ЕС в областта на гражданското и наказателното правосъдие чрез
сътрудничество, диалог, споделяне на опит, обмен на информация и дейности за обучение
(когато е целесъобразно и във връзка с други национални системи). Чрез тези дейности
националните проекти ще осигурят взаимодействие на национално равнище, обмен на
знания и събиране на информация. В резултат на това това ще задълбочи изграждането на
мостове в целия ЕС и взаимното доверие между различните правосъдни системи.
4. Подкрепа на държавите членки за връзката им със системата ECRIS-TCN
Системата ECRIS-TCN (Европейска информационна система за съдимост - Граждани на
трети държави) ще замени скъпо струващите искания, адресирани до всички държави
членки, с по-ефективен механизъм за търсене както на буквено-цифрови данни, така и на
данни за пръстови отпечатъци на осъдени граждани на трети държави (TCN), за да се
установи държава членка, притежаваща съответната информация. Тъй като ще бъде полесно да се идентифицират държавите членки, в които има постановени осъдителни
съдебни актове, това ще насърчи по-систематичното използване на ECRIS за TCN, което
значително ще увеличи настоящото използване на системата.
Основната цел на този приоритет е да подкрепи проекти, осъществяващи необходимите
адаптации на националните системи за съдимост за свързване и обмен на пръстови
отпечатъци с централната система ECRIS-TCN.
Документите, насоките и други инструкции, свързани с поканите за представяне на
предложения, са достъпни на страницата за предложение call page в портала Funding &
tender opportunities portal (F&T). Процентът на съфинансиране е 90%.
Дейностите по проекта в рамките на тази покана по принцип включват:
 улесняване на сътрудничеството между компетентните органи и агенции,
практикуващите юристи и / или доставчиците на услуги (включително
мултидисциплинарни мрежи на международно, национално, регионално или местно
ниво);
 взаимно обучение, идентифициране и обмен на най-добри практики, разработване
на работни методи, които могат да бъдат прехвърлени в други участващи държави;

 аналитични дейности, включително събиране на данни, проучвания, изследвания и
др;
 обмен и предоставяне на информация и разработване на информационни
инструменти;
 изграждане на професионален капацитет;
 дейности за разпространение и повишаване на осведомеността;
 дейности по обучение също могат да бъдат финансирани по тази покана, стига те да
имат спомагателен характер и да не са основната цел на проекта.
За приоритет 4 "Подкрепа на държавите членки за връзката им със системата ECRIS-TCN"
проектните дейности по принцип биха включвали аналитична и концептуална, разработка,
разработване на ИТ софтуер, осигуряване на качеството и свързани спомагателни мерки,
необходими за създаването на нови ИТ системи, както и разширяване и адаптиране на
съществуващите национални решения към справяне с целите на приоритет 4. Дейности,
свързани с управление на проекти, комуникация, промоция и разпространение, също са
допустими за финансиране.
Дейностите по тази тема, особено когато са свързани с разработването на ИТ софтуер
(приоритети 1. и 4.), ще вземат предвид съществуващите решения като резултати от
проекта e-CODEX, CEF building blocks и ISA Core vocabularies.
Порталът F&T предлага и услуга за търсене на партньори за избор на организация въз
основа на техния профил или предишното им участие.
Информация за минали проекти в периода 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 г. и
подобни покани също е достъпна в портала F&T в долната част на страницата.
Моля, направете справка за 2015 г. и 2016 г. със съответната покана за сътрудничество по
гражданскоправни въпроси и сътрудничество по наказателноправни въпроси.
Въпроси, свързани с кандидатстването и участието в проектите могат да бъдат отправяни
на следния имейл адрес: EC-JUSTICE-CALLS@ec.europa.eu

