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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 предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

изменение на Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета относно единния формат на 

разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни 

(COM(2016)0434 – C8-0247/2016 – 2016/0198(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0434), 

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 79, параграф 2, буква а) от Договора 

за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 

(C8-0247/2016), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи (A8-0065/2017), 

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 

Комисията; 

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени, внесе или 

възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение; 

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

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

 

Настоящото предложение на Комисията е от по-скоро техническо, отколкото 

политическо естество. То се основава на предишни инструменти по въпроса (Регламент 

(ЕО) № 1030/20021, последно изменен с Регламент (ЕО) № 380/20082).    

  

Предложението няма за цел цялостното хармонизиране на разрешенията за 

пребиваване, тъй като то следва да бъде неутрално по отношение на разходите, а също 

така беше прието, че е целесъобразно да се даде възможност на държавите членки, 

които желаят да предоставят на граждани на трети страни същите преимущества като 

тези на собствените си граждани, да добавят използването на контактен чип за целите 

на електронното управление.    

Настоящият регламент актуализира приложението, с цел да се осигури по-голяма 

хармонизация.  Дори все още да не може да се постигне пълно уеднаквяване и някои 

различия да остават, инструментът представлява стъпка напред.    

Предложението има за цел да осигури единен дизайн и някои стандартни защитни 

елементи, към които могат да се добавят допълнителни елементи по избор.  

 

По-нататъшната хармонизация на разрешенията за пребиваване помага на граничните 

служители и други компетентни органи да изпълняват своите задачи и допринася за 

сигурността на гражданите на ЕС и законно пребиваващите лица.    

Считам, че член 79 от ДФЕС е подходящото правно основание с евентуално участие на 

Обединеното кралство и Ирландия въз основа на Протокол № 21.    

 Една по-голяма хармонизация може да се постигне единствено ако всяка държава 

членка участва в рамките на същия инструмент. 

                                                 
1 Регламент на Съвета от 13 юни 2002 г. година за установяване на единен формат на разрешения за 

пребиваване за граждани на трети страни (ОВ L 157, 15.6.2002 г., стр. 1).    
2 Регламент (ЕО) № 380/2008 на Съвета от 18 април 2008 г. година за изменение на Регламент (ЕО) № 

1030/2002 относно единния формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (ОВ 

L 115, 29.4.2008 г., стр. 1).    
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 
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