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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 позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на Директива 

на Европейския парламент и на Съвета относно условията за влизане и 

пребиваване на граждани на трети държави с цел провеждане на научно 

изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за ученически обмен 

или образователни проекти и работа по програми „au pair“ (преработен текст) 

(14958/2/2015 – C8-0131/2016 – 2013/0081(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: второ четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (14958/2/2015 – C8-

0131/2016), 

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство 

Швеция в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на 

субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на 

законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност, 

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 18 септември 2013 г.1, 

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от 28 ноември 2013 г.2,  

– като взе предвид позицията си на първо четене3 относно предложението на 

Комисията до Парламента и Съвета (COM(2013)0151), 

– като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 76 от своя правилник, 

– като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по граждански 

свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0166/2016), 

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене; 

2. одобрява съвместното изявление на Парламента и Комисията, приложено към 

настоящата резолюция; 

3. отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета; 

4. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 

съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС; 

                                                 
1  OВ C 341, 21.11.2013 г., стр. 50.  
2  ОВ C 114, 15.4.2014 г., стр. 42. 
3  Приети текстове, 25.2.2014 г., P7_TA(2014)0122. 
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5. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 

проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 

генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз; 

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

 

Проект на съвместно изявление на Парламента и Комисията относно основанията 

за отхвърляне, посочени в член 20, параграф 2, буква е) 

Според тълкуванието на Европейския парламент и на Комисията член 20, параграф 2, 

буква е) от настоящата директива дава право на държавите членки да отхвърлят молба 

само в конкретни случаи, като вземат под внимание особените обстоятелства на 

гражданина на третата държава и принципа на пропорционалност и въз основа на 

доказателства или сериозни и обективни причини. Комисията ще гарантира, че при 

транспонирането на директивата държавите членки прилагат разпоредбата в 

съответствие с това тълкувание, и ще уведоми Парламента и Съвета за това по силата 

на задълженията си по член 39. 

Европейският парламент и Комисията са на мнение, че включването на тази разпоредба 

в директивата не би трябвало да се превръща в прецедент при бъдещи инструменти в 

областта на законната миграция. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Условия за влизане и пребиваване на граждани на трети страни с 

цел научни изследвания, образование, ученически обмен, платен и 

неплатен стаж, доброволческа дейност и работа по програми „au 

pair“ (преработен текст) 
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