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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 решение на Съвета относно прилагането на 

разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в областта на Шенгенската 

информационна система в Република Хърватия 

(COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE)) 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2017)0017), 

– като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване от 9 декември 

2011 г.1 , съгласно който Съветът се е консултирал с Парламента (C8-0026/2017), 

– като взе предвид член 78в от своя правилник, 

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

вътрешни работи (A8-0073/2017), 

1. одобрява предложението на Комисията; 

2. приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от 

Парламента, да информира последния 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 на Съвета и на 

Комисията. 

                                                 
1 OВ L 112, 24.2.2012 г., стр. 21. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

A. Контекст 

Съгласно член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване на Хърватия към Европейския 

съюз1 някои разпоредби на достиженията на правото от Шенген се прилагат в Хърватия 

от датата на присъединяването ѝ, а други разпоредби се прилагат само по силата на 

решение на Съвета в този смисъл, след като бъде установено, че са изпълнени 

необходимите условия за прилагането на всички части от съответните достижения на 

правото от Шенген, включително ефективното прилагане на всички разпоредби на 

правото от Шенген в съответствие с договорените общи стандарти и с основните 

принципи. Установяването се извършва в съответствие с приложимите процедури за 

оценка по Шенген. 

Настоящият проект на решение относно прилагането на разпоредбите за Шенгенската 

информационна система (ШИС) в Хърватия е най-първата стъпка към премахването на 

проверките по вътрешните граници на ЕС с Хърватия. Премахването на границите ще 

бъде предмет на отделно решение на Съвета на по-късен етап, след като бъдат 

направени допълнителни оценки.  

Съветът препраща на Европейския парламент настоящия проект на решение относно 

прилагането на разпоредбите във връзка с Шенгенската информационна система в 

Хърватия. В съответствие с Акта за присъединяване от 2011 г. посочените разпоредби 

се прилагат единствено по силата на решение на Съвета, прието след консултация с 

Парламента и след проверка на съответствието чрез механизма за оценка по Шенген, с 

което решение се установява, че условията за прилагане са изпълнени от 

заинтересованата държава членка. 

Съветът може да вземе подобно решение само след като Хърватия е предприела 

необходимите технически и правни мерки, включително по отношение на защитата на 

данните, свързани с обработката на данни от ШИС и обмена на допълнителна 

информация. Съответно през февруари 2016 г. беше извършена оценка по Шенген с цел 

проверка на равнището на защита на данните в Хърватия. След положителното 

становище на Комитета за Шенген2 от 6 октомври 2016 г. Комисията прие посредством 

решение за изпълнение3 доклада за оценка, потвърждаващ, че се спазва задоволително 

равнище на защита на данните.  

 

Б. Позиция на докладчика 

Докладчикът припомня напредъка, постигнат по отношение на достъпа до докладите за 

оценка и до всяка друга релевантна информация за Европейския парламент, и по-

специално за членовете на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи (комисията LIBE).  

                                                 
1 ОВ L 112, 24.2.2012 г., стр. 21. 
2 Комитет, създаден по силата на член 21 от Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета. 
3 COM(2016) 6870. 
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Като част от споразумението относно пакета за управление на Шенгенското 

пространство през 2013 г. Парламентът получи много по-всеобхватна документация в 

сравнение с предходния механизъм. 

Докладчикът също така припомня, че комисията LIBE формира работна група за 

контрол по Шенген, която беше създадена, за да се засили контролът върху 

„Шенгенските въпроси“, и която работи активно, за да се гарантира, че Парламентът, и 

по-специално комисията LIBE, разполагат с подходящите инструменти за 

упражняването на своите правомощия, за изпълнението на своето задължение за 

демократичен контрол и за осигуряването на информирани позиции по въпроси, 

отнасящи се до Шенгенското пространство. 
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген 

в областта на Шенгенската информационна система в Република 

Хърватия 

Позовавания COM(2017)0017 – C8-0026/2017 – 2017/0011(NLE) 
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одобрение 
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