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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват . Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение за изпълнение на Съвета за определяне на датата на 
пораждане на действие на Решение 2008/633/ПВР относно достъпа до Визовата 
информационна система (ВИС) за справки от оправомощени органи на държавите 
членки и от Европол с цел предотвратяване, разкриване и разследване на 
терористични действия и други тежки престъпления 
(10506/2015 - C8-0193/2015 - 2015/0807(CNS))

(Специална законодателна процедура — консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на Съвета (10506/2015),

– като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен 
с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол № 36 относно преходните 
разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0193/2015),

– като взе предвид Решение 2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 2008 г. относно 
достъпа до Визовата информационна система (ВИС) за справки от 
оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел предотвратяване, 
разкриване и разследване на терористични действия и други тежки 
престъпления1, и по-специално член 18, параграф 2 от него,

– като взе предвид своята резолюция от 9 юли 2015 г. относно Европейската 
програма за сигурност2,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A8-0287/2015),

1. одобрява проекта на Съвета;

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 
Парламента, да го информира за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

1 ОВ L 218, 13.8.2008, стр. 129.
2 Приети текстове, P8_TA(2015)0269.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Достъп до Визовата информационна система (ВИС) за справки от 
оправомощени органи на държавите членки и от Европол с цел 
предотвратяване, разкриване и разследване на терористични 
действия и други тежки престъпления

Позовавания 10506/2015 – C8-0193/2015 – 2015/0807(CNS)

Дата на консултация с ЕП 15.7.2015

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

LIBE
7.9.2015

Докладчици
       Дата на назначаване

Timothy 
Kirkhope
7.9.2015

Разглеждане в комисия 15.9.2015 1.10.2015

Дата на приемане 1.10.2015

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

33
2
1

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Rachida Dati, 
Frank Engel, Tanja Fajon, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Nathalie 
Griesbeck, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Timothy Kirkhope, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, 
Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Claude 
Moraes, József Nagy, Soraya Post, Birgit Sippel, Branislav Škripek, 
Traian Ungureanu, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Beatrix von Storch, 
Kristina Winberg

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Andrea Bocskor, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Miriam 
Dalli, Gérard Deprez, Angelika Mlinar, Christine Revault D’Allonnes 
Bonnefoy

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъстващи на окончателното 
гласуване

Karoline Graswander-Hainz

Дата на внасяне 6.10.2015
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ОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33 +
ALDE Gérard Deprez, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar, Sophia in 't Veld

ECR Jussi Halla-aho, Timothy Kirkhope, Branislav Škripek, Beatrix von Storch

EFDD Kristina Winberg

ENF Lorenzo Fontana, Harald Vilimsky
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Kudrycka, József Nagy, Traian Ungureanu
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Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel

VERTS/ALE Jan Philipp Albrecht

2 -
ENF Vicky Maeijer

NI Udo Voigt

1 0
GUE/NGL Malin Björk

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


