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Изменение   364 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

 

Доклад A8-0322/2017 

Кинга Гал 

Система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) 

COM(2016)0731 – C8-0466/2016 – 2016/0357A(COD) 

Проект на законодателна резолюция 

Параграф 1 а (нов) 

 

Проект на законодателна резолюция Изменение 

 1a. одобрява съвместното изявление 

на Парламента и на Съвета, 

приложено към настоящата 

резолюция; 

Or. en 

За сведение, текстът на съвместното изявление е следният: 

„Съвместно изявление на Европейския парламент и на Съвета 

Разходите за функционирането и поддръжката на информационната система на 

ETIAS, за централното звено и националните звена на ETIAS ще бъдат изцяло 

покрити от приходите от такси. Поради това таксата следва да се коригира при 

необходимост, като се отчитат разходите. Това включва както разходите, извършени 

от държавите – членки на ЕС, така и разходите, извършени в тази връзка от 

асоциираните към Шенген държави, в съответствие с разпоредбите на Регламента за 

ETIAS. Разходите, извършени във връзка с разработването на информационната 

система на ETIAS, интегрирането на съществуващата национална гранична 

инфраструктура и свързването с националния единен интерфейс, както и хостинга на 

националния единен интерфейс и създаването на централното звено и националните 

звена на ETIAS, включително разходите, извършени от държавите – членки на ЕС, 

както и от асоциираните към Шенген държави, ще се поемат от фонд „Вътрешна 

сигурност“ (граници и визи), и съответно от неговия(те) наследник(ци). 
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Следователно, тези разходи не следва да се вземат предвид при изчисляването на 

вноската на държавите, асоциирани към ETIAS, съгласно съответното споразумение 

за асоцииране и съответните специални договорености за участие на асоциираните 

към Шенген държави в агенциите. Това следва да се вземе предвид по-специално при 

преговорите за определянето на наследник(ци) на фонд „Вътрешна 

сигурност“(граници и визи) и специфичните договорености за участието на 

асоциираните към Шенген държави. 

Европейският парламент и Съветът приканват Комисията да представи предложение 

за специфичните договорености, предвидени в член 95 от настоящия регламент, 

незабавно след приемането му. “ 

Обосновка 

В законодателната резолюция трябва да има позоваване на това съвместно 

изявление. 

 

 

 


