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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 проекта на решение на Съвета относно привеждането в действие на 

оставащите разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с 

Шенгенската информационна система, в Република България и в Румъния 

(15820/1/2017 – C8-0017/2018 – 2018/0802(CNS)) 

(Консултация) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид проекта на Съвета (15820/1/2017), 

– като взе предвид член 4, параграф 2 от Акта за присъединяване на Република 

България и Румъния, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8-

0017/2018), 

– като взе предвид член 78в от своя правилник, 

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

вътрешни работи (A8-0192/2018), 

1. одобрява проекта на Съвета; 

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

Парламента, да го информира 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 съответно на 

Съвета и на Комисията. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

A. Предварителна информация 

1. Съгласно член 4, параграф 2, първа алинея от Акта за присъединяване на Република 

България и Румъния разпоредбите от достиженията на правото от Шенген, различни от 

изброените в приложение II към посочения акт, към които Република България 

(„България“) и Румъния се придържат с присъединяването си, се прилагат в България и 

Румъния съгласно решение на Съвета, което поражда такова действие, след проверка 

дали необходимите условия за прилагането на всички части от достиженията на 

правото от Шенген са спазени. 

 

2. На 9 юни 2011 г. Съветът заключи, в съответствие с приложимите процедури за 

оценка по Шенген, че България и Румъния са изпълнили условията във всички области 

от достиженията на правото от Шенген, свързани с въздушните граници, сухопътните 

граници, полицейското сътрудничество, защитата на данните, ШИС, морските граници 

и визите. 

 

3. При все това, въпреки многократните призиви, отправени от страна на Европейския 

парламент за присъединяване на тези държави към Шенгенското пространство, 

предстои Съветът да вземе окончателното решение, за което е необходимо единодушие 

на всички държави членки от Шенгенското пространство. 

 

4. Разпоредбите на достиженията на правото от Шенген, отнасящи се до Шенгенската 

информационна система („ШИС“) започнаха да се прилагат за България и Румъния от 

15 октомври 2010 г.1, с изключение на задължението за отказ за влизане или 

пребиваване на тяхната територия на граждани на трети държави, за които е подаден 

сигнал от друга държава членка, и задължението за въздържане от подаване на сигнали 

в ШИС и въвеждане на допълнителна информация относно граждани на трети държави 

с цел отказ за влизане или пребиваване („оставащи ограничения“). 

 

5. Настоящият проект на решение на Съвета има за цел да отстрани оставащите 

ограничения по отношение на използването на ШИС от България и Румъния. 

Проверките, извършвани от България и Румъния по техните външни граници и на тяхна 

територия, следва да станат по-ефективни чрез подаване на сигнали в ШИС с цел отказ 

за влизане или пребиваване и чрез изпълнението на такива сигнали, въведени от други 

държави членки, особено ако тези сигнали се основават на заплаха за обществения ред, 

обществената сигурност или националната сигурност. 

Б. Позиция на докладчика 

Докладчикът припомня, че през юни 2011 г. Европейският парламент даде своето 

одобрение за присъединяване на България и Румъния към Шенгенското пространство, 

като посочи в законодателната си резолюция, че България и Румъния са готови да се 

присъединят към Шенгенското пространство без гранични проверки. 

                                                 
1 Решение 2010/365/ЕС от 29 януари 2010 г. относно прилагането на разпоредбите на 

достиженията на правото от Шенген във връзка с Шенгенската информационна система в 

Република България и в Румъния (OВ L 166, 1.7.2010 г., стр. 17). 
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От 2011 г. насам Европейският парламент нееднократно призовава за разширяване на 

Шенгенското пространство с присъединяването на тези две държави и разчита на 

подкрепата на Европейската комисия, като към Съвета беше отправено искане за 

приемане на окончателното решение, което да позволи отмяната на проверките по 

вътрешните граници за България и Румъния. 

 

През октомври 2017 г. Съветът прие Решение (ЕС) 2017/19081, с което в Република 

България и в Румъния се привеждат в действие някои разпоредби от достиженията на 

правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система (ВИС). Това ще 

позволи на България и Румъния да разполагат с достъп до данните във ВИС с цел 

провеждане на консултации, като по този начин ще се повиши равнището на сигурност 

в Шенгенското пространство и ще се улесни борбата срещу тежката престъпност и 

тероризма. Европейският парламент одобри проекта за решение на Съвета. 

България и Румъния изпълняват основна роля при наблюдението – свързани операции в 

Черно море, както и по р. Дунав – два стратегически коридора, които са отворени за 

международния воден транспорт и са уязвими по отношение на границите. 

 

България и Румъния имат общи граници с Турция, Молдова, Украйна, Сърбия и 

бившата югославска република Македония и осигуряват значителни буферни зони за 

влизането в Шенгенското пространство. 

 

В продължение на години Румъния е основен фактор, допринасящ за логистичните 

операции на Европейската агенция за гранична и брегова охрана. 

 

С оглед на всички горепосочени елементи настоящото решение на Съвета, с което се 

цели да се премахнат оставащите ограничения по отношение на използването на ШИС 

от страна на България и Румъния, представлява благоприятно развитие за участието на 

тези две държави в достиженията на правото от Шенген. То ще повиши равнището на 

сигурност в Шенгенското пространство и ще повиши ефективността на борбата срещу 

тежката престъпност и тероризма. 

 

Чрез премахване на всички ограничения за използването на ШИС Румъния и България 

ще бъдат в състояние да осигуряват същото равнище на защита на външните граници 

на Съюза, както и другите държави членки от Шенген. 

 

Докладчикът препоръчва Парламентът да одобри проекта на текста на Съвета без 

изменения, за да се насърчат държавите членки да преминат бързо към приемането на 

решението. 

                                                 
1 Решение (ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 октомври 2017 г. относно привеждането в действие на някои 

разпоредби от достиженията на правото от Шенген, свързани с Визовата информационна система, в 

Република България и в Румъния (ОВ L 269, 19.10.2017 г., стр. 39). 
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