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и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети 

държави, преминаващи външните граници на държавите – членки на 

Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за 

влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на 

Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011, 

COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD) 

 

Уважаеми господин Председател, 

На 18 април 2017 г. комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

информира комисията по правни въпроси, че в хода на текущите 

междуинституционални преговори относно предложението за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане (EES) 

с цел регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно 

отказа за влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на 

държавите – членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до 

Системата за влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на 

Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент (ЕС) № 1077/2011 (наричан по-долу 

„Регламент за Системата за влизане/излизане“) беше постигнато условно съгласие да се 

заличи едно от предвидените в горепосоченото предложение на Комисията правни 

основания, а именно член 88, параграф 2, буква а) от ДФЕС. Поради това комисията по 

граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи отправи искане, в съответствие с 

член 39, параграф 2 от Правилника за дейността, към комисията по правни въпроси да 

провери правното основание на горепосоченото предложение, и по-специално 

евентуалното заличаване на член 88, параграф 2, буква а) от ДФЕС. 

I – Контекст 

Предложението за регламент за Системата за влизане/излизане има за цел да установи 

Система на ЕС за влизане/излизане с оглед на преодоляването на забавянето на 

граничните проверки, като същевременно се подобрят i) граничните проверки на 

граждани на трети държави; ii) системното и надеждно идентифициране на лицата, 

пресрочили разрешения срок на престой; и iii) вътрешната сигурност и борбата срещу 

тероризма и организираната престъпност. В обхвата на новата система за 

влизане/излизане е включено преминаването на границите от всички граждани на трети 

държави, които посещават Шенгенското пространство за краткосрочен престой (не 

повече от 90 дни в рамките на всеки период от 180 дни) – както тези, от които се 

изисква да притежават виза, така и лицата, освободени от това изискване – и 

евентуално лицата, които посещават Шенгенското пространство въз основа на виза за 

обиколно пътуване (с валидност до една година). Чрез системата ще се събират данни и 

ще се регистрира влизането и излизането с цел едновременно да се улесни 

преминаването на границите от добросъвестни пътници и да се подобри 

идентифицирането на лицата, пресрочили разрешения срок на престой. В Системата за 

влизане/излизане ще се записват и отказите за влизане на граждани на трети държави, 

попадащи в нейния обхват, и тя ще предостави възможност на правоприлагащите 

органи да извършват ограничени справки в базата данни, свързани с идентифицирането 

в рамките на наказателното право и разузнаването, с цел предотвратяване на тежки 
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престъпления и тероризъм. 

 

II – Относими членове от Договорите 

Член 77, параграф 2, букви б) и г) от ДФЕС, заедно с член 87, параграф 2, буква а) от 

ДФЕС и член 88, параграф 2, буква а) от ДФЕС, в дял V, озаглавен „Пространство на 

свобода, сигурност и правосъдие“, са представени в съобщението като правното 

основание и гласят следното:  

Член 77 

(предишен член 62 от ДЕО) 

 

[...] 

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът приемат, в 

съответствие с обикновената законодателна процедура, мерки в областта на: 

[…] 

б) контрола, на който подлежат лицата, преминаващи външните граници; 

[…] 

г) всички необходими мерки за постепенното въвеждане на интегрирана система за 

управление на външните граници; 

Член 87 

(предишен член 30 от ДЕС) 

 

[…] 

2. За целите на параграф 1 Европейският парламент и Съветът могат, в 

съответствие с обикновената законодателна процедура, да установят мерки 

относно: 

а) събирането, съхраняването, обработването, анализа и обмена на подходяща 

информация; 

[…] 

Член 88 

(предишен член 30 от ДЕС) 

 

[…] 
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2. Европейският парламент и Съветът, като действат чрез регламенти, в 

съответствие с обикновената законодателна процедура, определят структурата, 

функционирането, областта на действие и задачите на Европол. Тези задачи могат 

да включват: 

а) събирането, съхранението, обработката, анализа и обмена на информация, 

предадена по-конкретно от органите на държавите членки или от трети страни или 

организации; 

 

[…] 

 

III – Съдебната практика на Съда на ЕС относно избора на правно основание 

Съдът на ЕС традиционно разглежда въпроса за целесъобразното правно основание 

като въпрос от първостепенно значение, който гарантира спазването на принципа на 

предоставената компетентност (член 5 от ДЕС) и определя естеството и обхвата на 

компетентността на Съюза.1 Съгласно установената съдебна практика на Съда изборът 

на правно основание за дадена мярка на Общността трябва да се основава на обективни 

фактори, които подлежат на съдебно разглеждане и които включват по-специално 

целите и съдържанието на мярката2. Изборът на неправилно правно основание може 

следователно да представлява основание за отмяна на въпросния акт. В този контекст 

желанието на дадена институция за по-активно участие в приемането на дадена мярка, 

обстоятелствата, при които дадена мярка е приета, както и работата, извършена по 

други аспекти в рамките на действията, обхванати от дадена мярка, не са от значение за 

определяне на правилното правно основание.3  

Ако при проверката на акт се установи, че той има двойна цел или че е съставен от две 

части, едната от които може да бъде определена като основна или преобладаваща, 

докато другата е само акцесорна, актът трябва да има едно-единствено правно 

основание, а именно правно основание, което съответства на основната или 

преобладаващата цел или съставна част.4 Въпреки това, когато даден акт преследва 

едновременно няколко цели или е съставен от множество неразривно свързани 

съставни части, без една от тях да е второстепенна по отношение на другата(ите) или да 

е опосредена от нея (тях), такъв акт трябва да бъде основан на съответните различни 

правни основания5, ако процедурите, предвидени за съответните правни основания, не 

са несъвместими с правомощията на Европейския парламент и не ги накърняват6. 

                                                 
1 Становище 2/00 (Recueil 2001 г., стр.  I-9713, т. 5.). 
2 Дело C-45/86, Комисия/Съвет (Общи тарифни преференции) (Recueil 1987 г., стр. 1439, т. 5); дело C-

411/06, Комисия/Парламент и Съвет (Сборник 2009 г., стр. I-7585). 
3 Дело C-269/97, Комисия/Съвет (Recueil 2000 г., стр. I-2257, т. 44). 
4 Дело C-137/12, Комисия/Съвет, EU:C:2013:675, т. 53; дело C-490/10, Парламент/Съвет, EU:C:2012:525, 

т. 45; дело C-155/07, Парламент/Съвет (Сборник 2008 г., стр. I-08103, т. 34). 
5 Дело C-211/01, Комисия/Съвет (Recueil 2003 г., стр. І-08913, т. 40); дело C-178/03, Комисия/Европейски 

парламент и Съвет (Recueil 2006 г., стр. I-107, т. 43 – 56). 
6 Дело C-300/89, Комисия/Съвет („Титаниев диоксид“) (Recueil 1991 г., стр. I-2867, т. 17 – 25); дело C-

268/94, Португалия/Съвет (Recueil 1996 г., стр. I-6177). 
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IV – Цел и съдържание на предложената мярка 

Целта на настоящото предложение, както се посочва от Комисията в нейния 

обяснителен меморандум, е да се създаде централизирана система, посредством която 

държавите членки да си сътрудничат помежду си, като това изисква обща архитектура 

и правила за действие. Освен това с предложението ще бъдат създадени еднакви за 

всички държави членки правила за граничните проверки по външните граници и за 

достъпа до системата, включително за целите на правоприлагането.  

В съображение 9 от предложението се посочва, че целта на Системата за 

влизане/излизане следва да бъде подобряване на управлението на външните граници, 

предотвратяване на незаконната имиграция и улесняване на управлението на 

миграционните потоци. Съгласно съображение 16 в борбата срещу тероризма и други 

тежки престъпления за правоприлагащите органи е от първостепенно значение да 

разполагат с възможно най-актуалната информация и съответно данните в Системата за 

влизане/излизане следва да бъдат на разположение на оправомощените органи на 

държавите членки и на Европейската полицейска служба („Европол“) при спазване на 

условията, посочени в предложението за регламент. В съображение 17 отново се 

изтъква ключовата роля на Европол по отношение на сътрудничеството между 

органите на държавите членки в областта на разследването на трансгранични 

престъпления в подкрепа на предотвратяването, анализирането и разследването на 

престъпления на територията на целия Европейски съюз и се подчертава, че Европол 

също следва да има достъп до Системата за влизане/излизане в рамките на своите 

задачи и в съответствие с Решение 2009/371/ПВР на Съвета (понастоящем Регламент 

(ЕС) 2016/794 относно Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта 

на правоприлагането (Европол))1. 

Освен това в член 1 се уточнява предметът на предложението за регламент, който 

включва а) създаването на „Система за влизане/излизане“ с цел преодоляване на 

забавянето на граничните проверки и подобряване на качеството на граничните 

проверки на граждани на трети държави, както и гарантиране на системното и 

надеждно идентифициране на лицата, пресрочили разрешения срок на престой, и б) 

условията, при които оправомощените правоприлагащи органи на държавите членки и 

Европейската полицейска служба (Европол) могат да получат достъп за справки в 

Системата за влизане/излизане за целите на предотвратяването, разкриването и 

разследването на терористични или други тежки престъпления. 

 

Що се отнася до съдържанието, въз основа на поредица от определения в член 3, 

създаването на Системата за влизане/излизане от eu-LISA, списък на специфичните 

цели на Системата за влизане/излизане (член 5), техническите особености на Системата 

за влизане/излизане (член 6) и въпросите на оперативната съвместимост с централната 

система на ВИС (член 7), с предложението се въвеждат някои разпоредби относно 

условията за достъп до Системата за влизане/излизане от оправомощените компетентни 

органи в държавите членки. Глава II съдържа разпоредби относно въвеждането и 

използването на данни в Системата за влизане/излизане от граничните органи, 

включително лични данни на притежателите на виза (член 14), лични данни на 

                                                 
1 OВ L 135, 24.5.2016 г., стр.53, вж. член 17, параграф 3. 
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граждани на трети държави, освободени от изискването за виза (член 15), лични данни 

на граждани на трети държави, на които е отказано влизане (член 16), както и данни 

във връзка с отмяна или анулиране на разрешението за престой или удължаване на 

срока на разрешения престой (член 17). 

Глава III от предложението е съсредоточена върху въвеждането на данни и 

използването на Системата за влизане/излизане от други органи, например от органите, 

компетентни да издават визи, при разглеждането на заявления за издаване на виза и 

вземането на решение по тези заявления (член 22), от компетентните органи с цел 

разглеждане на заявленията за достъп до националните програми за улесняване 

(член 23), от страна на органите, компетентни да извършват проверки на територията 

на държавите членки, с цел проверка на самоличността на граждани на трети държави и 

на условията за влизане или за престой на територията на съответната държава членка 

(член 24). Глава IV е посветена на процедурата и условията за достъп до Системата за 

влизане/излизане от оправомощените правоприлагащи органи на държавите членки 

(членове 26, 28 и 29) и от оправомощения орган на Европол (членове 27 и 30). 

В глави V – VII вниманието е съсредоточено върху управлението на данните в 

Системата за влизане/излизане, например сроковете за съхранение на данните, 

обработването на данните, предоставянето на данни на трети държави, сигурността на 

данните, предоставянето на информация по лични досиета, правото на достъп, 

поправянето и заличаването на данни, съхранявани в системата, и съпътстващите 

правни мерки за защита, правото на надзор от страна на Европейския надзорен орган по 

защита на данните и защитата на личните данни при достъп за целите на 

правоприлагането. И накрая, в глава VIII се посочват измененията, които е необходимо 

да се въведат в други съществуващи инструменти на Съюза, а глава IX съдържа някои 

заключителни разпоредби относно разходите, използването на данни с цел отчитане и 

статистика, обучението, както и наблюдението и оценката на разработването на 

Системата за влизане/излизане. 

V – Анализ и определяне на целесъобразното правно основание 

Комисията предложи член 77, параграф 2, букви б) и г) от Договора за 

функционирането на Европейския съюз като целесъобразното правно основание за 

създаването на Системата за влизане/излизане. В член 77, параграф 2, букви б) и г) се 

предвижда възможността Европейският парламент и Съветът да приемат мерки във 

връзка с контрола, на който подлежат лицата, преминаващи външните граници, и мерки 

за постепенното въвеждане на интегрирана система за управление на външните 

граници. Съответно се счете, че член 77, параграф 2, букви б) и г) от ДФЕС е 

целесъобразното правно основание за подробно уреждане на мерките относно 

преминаването на външните граници на държавите членки и за разработване на 

стандартни условия и ред, които да бъдат спазвани от държавите членки при проверка 

на лицата по тези граници. 

Освен това преразгледаното предложение разчита на член 87, параграф 2, буква от а) от 

ДФЕС, който попада в глава 5 относно полицейското сътрудничество и в който се 

предвижда, че Европейският парламент и Съветът могат, в съответствие с 

обикновената законодателна процедура, да установят мерки относно, наред с другото, 

събирането, съхраняването, обработването, анализа и обмена на подходяща 
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информация в контекста на полицейското сътрудничество, което обединява всички 

компетентни органи на държавите членки;  

 

Съответно се счита, че член 87, параграф 2, буква а) от ДФЕС е целесъобразното 

правно основание за предоставянето на достъп на националните правоприлагащи 

органи до Системата за влизане/излизане. 

И накрая се счита, че член 88, параграф 2, буква а) от ДФЕС относно приемането на 

регламенти от Европейския парламент и от Съвета в съответствие с обикновената 

законодателна процедура за определянето на, наред с другото, задачите на Европол, в 

т.ч. събирането, съхранението, обработката, анализа и обмена на информация, 

предадена по-конкретно от органите на държавите членки или от трети страни или 

организации, представлява целесъобразна разпоредба за предоставянето на достъп на 

Европол до Системата за влизане/излизане при спазването на стриктни условия.  

 

Въпреки това, в светлината на целта и съдържанието на предложението, с което се цели 

да се установят във всички държави членки единни правила за граничните проверки по 

външните граници и за достъпа до Системата за влизане/излизане за целите на 

правоприлагането от компетентните органи на държавите членки и от Европол, 

изглежда, че предложението има двойна цел, а именно управление на външните 

граници и достъп до Системата за влизане/излизане от страна на правоприлагащите 

органи с цел предотвратяване, разкриване или разследване на терористични или други 

тежки престъпления. Достъпът, предоставен на Европол, за извършването на справки в 

Системата за влизане/излизане попада в обхвата на тази обща цел за оказване на принос 

за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други тежки 

престъпления. Съответно той не представлява отделна цел на предложението за 

Системата за влизане/излизане.1 Освен това в предложението за регламент не се 

определят нови задачи и чрез него не се цели да се променят съществуващите задачи на 

Европол относно събирането, съхранението, обработката, анализа и обмена на 

информация, както се предвижда в член 88, параграф 2, буква а) от ДФЕС и член 17, 

параграф 3 от Регламента за Европол, в който вече се предвижда достъпът на Европол 

до данни от информационните системи на Съюза, както и че този достъп и 

използването на тази информация следва да се уреждат от приложимите инструменти 

на Съюза2.  И накрая, с изключение на членове 27 и 30 от предложението за регламент, 

в които са въведени специфични правила по отношение на Европол, Европол се 

упоменава в текста единствено успоредно с националните правоприлагащи органи.3 

VI - Заключение и препоръка 

Предвид горепосоченото, тъй като: i) разпоредбите в предложението за Системата за 

влизане/излизане, свързани с Европол, попадат в обхвата на общата цел за оказване на 

                                                 
1 Вж. SJ-0335/16, стр. 5. 
2 OВ L135, 24.5.2016 г., стр. 53. 
3 Вж. например: член 38, параграф 4 и член 44, параграф 1, буква а) от предложението за Системата за 

влизане/излизане. 
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принос за предотвратяването, разкриването и разследването на терористични и други 

тежки престъпления, ii) по отношение на съдържанието те следва да се разглеждат като 

акцесорни спрямо двата основни компонента и iii) нито мандатът, нито правомощията 

на Европол се променят, тъй като те са в съответствие със съществуващото 

законодателство относно Европол, член 88, параграф 2, буква а) от ДФЕС не е 

необходимо да се упоменава като правно основание за предложението за Системата за 

влизане/излизане. 

На заседанието си на 12 юни 2017 г. комисията по правни въпроси съответно реши – с 

12 гласа „за“, 11 гласа „против“ и двама „въздържал се“1 – да препоръча на комисията 

по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи да заличи член 88, параграф 2, 

буква а) от ДФЕС от правното основание на предложението за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета за създаване на Система за влизане/излизане с цел 

регистриране на данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за 

влизане на граждани на трети държави, преминаващи външните граници на държавите 

членки на Европейския съюз, за определяне на условията за достъп до Системата за 

влизане/излизане за целите на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕО) 

№ 767/2008 и на Регламент (ЕС) № 1077/2011. 

 

С уважение, 

 

 

Павел Свобода 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 

                                                 
1 Следните членове на Парламента присъстваха на окончателното гласуване: Павел Свобода 

(председател), Лидия Йоанна Герингер де Оденберг (заместник-председател), Жан-Мари Кавада 

(заместник-председател), Лаура Ферара (заместник-председател), Макс Андерсон, Жоел Бержерон, 

Доминик Билд, Антанас Гуога, Хейди Хаутала, Мери Хънибол, Данута Язловецка (заместваща Тадеуш 

Звефка съобразно член 200, параграф 2), Силвия-Ивон Кауфман, Катерина Конечна (заместваща Иржи 

Мащалка съобразно член 200, параграф 2), Меря Кюльонен (заместваща Костас Хрисогонос съобразно 

член 200, параграф 2), Жил Льобретон, Виктор Негреску, Антониу Мариню и Пинту, Емил Радев, 

Дариуш Росати (заместващ Роса Естарас Ферагут съобразно член 200, параграф 2), Виржини Розиер, 

Саджад Карим, Ели Шлайн (заместваща Евелин Регнер съобразно член 200, параграф 2), Йожеф Сайер, 

Аксел Фос, Косма Злотовски. 


