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7.12.2018 A8-0434/79 

Изменение  79 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Анхела Валина, 

Мартина  Андерсън, Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос 

Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(2) Съюзът следва да използва 

визовата си политика при 

сътрудничеството си с третите държави 

и да осигури по-добър баланс между 

загрижеността във връзка с миграцията 

и сигурността, икономическите 

съображения и общите външни 

отношения. 

(2) Съюзът следва да използва 

визовата си политика при 

сътрудничеството си с третите държави, 

за да осигури правилния баланс между 

загрижеността във връзка със 

сигурността, икономическите 

хуманитарни съображения и общите 

външни отношения. Той трябва по-

специално да гарантира спазването 

на задълженията съгласно 

международното право, особено на 

Европейската конвенция за защита 

на правата на човека и основните 

свободи, международните пактове за 

граждански и политически права и за 

икономически, социални и културни 

права, Женевската конвенция от 

1951 г. за бежанците, както и 

Протокола от Ню Йорк от 1967 г., 

конвенциите на ООН против 

изтезанията и други форми на 

жестоко, нечовешко или унизително 

отнасяне или наказание, 

Конвенцията за правата на детето и 

Конвенцията за премахване на всички 

форми на дискриминация по 

отношение на жените. 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/80 

Изменение  80 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Анхела Валина, 

Мартина  Андерсън, Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос 

Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) При липса на сътрудничество 

от страна на някои трети държави 

за обратно приемане на техни 

граждани, задържани в незаконна 

ситуация, и липса на ефективно 

сътрудничество от тези трети 

държави в процеса на връщане, въз 

основа на прозрачен механизъм с 

прилагане на обективни критерии 

следва да се налага ограничаващо и 

временно прилагане на някои 

разпоредби от Регламент (ЕО) 

№ 810/2009 с цел да се подобри 

сътрудничеството на дадена трета 

държава във връзка с обратното 

приемане на незаконни мигранти. 

заличава се 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/81 

Изменение  81 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Мартина  Андерсън, 

Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 810/2009 

Член 1 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1a) в член 1 се заличава параграф 3; 

Or. en 

Обосновка 

Заличава се: Настоящият регламент също така съдържа списък на третите 

държави, от чиито граждани се изисква да притежават виза за летищен транзит по 

изключение от принципа за свободно транзитно преминаване, установен в 

приложение 9 към Чикагската конвенция за международно гражданско 

въздухоплаване, и определя условията и реда за издаване на визи за целите на 

транзитно преминаване през международните транзитни зони на летищата на 

държавите членки.  Хоризонтално изменение - ако се приеме следва да се заличат 

изискванията за притежаване на виза за летищен транзит. 



 

AM\1171800BG.docx  PE631.581v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2018 A8-0434/82 

Изменение  82 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Мартина  Андерсън, 

Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова) 

Регламент (ЕО) № 810/2009 

Член 2 – параграф 3 – точка 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 aа) точка 5) се заличава; 

Or. en 

Обосновка 

Заличава се: „„виза за летищен транзит“ означава виза, валидна за транзитно 

преминаване през международните зони на едно или повече летища на държавите 

членки“;  Хоризонтално изменение - ако се приеме следва да се заличат изискванията 

за притежаване на виза за летищен транзит. 
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7.12.2018 A8-0434/83 

Изменение  83 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Мартина  Андерсън, 

Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 810/2009 

Член 13 – параграф 7 – буква а 

 

Текст в сила Изменение 

 (9a) В член 13, параграф 7 буква а) се 

заменя със следното: 

a) деца на възраст до 12 години; „непълнолетни лица на възраст под 

18 години“; 

Or. en 

Обосновка 

За да се отрази фактът, че не се събират биометрични данни на непълнолетни лица 

на възраст под 18 години. 
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7.12.2018 A8-0434/84 

Изменение  84 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Мартина  Андерсън, 

Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква а 

Регламент (ЕО) № 810/2009 

Член 14 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. В рамките на местното 

шенгенско сътрудничество, както е 

посочено в член 48, консулствата на 

държавите членки оценяват прилагането 

на изискванията, посочени в параграф 1, 

за да се отчетат местните обстоятелства 

и рисковете във връзка с миграцията и 

сигурността.“; 

5. В рамките на местното 

шенгенско сътрудничество, както е 

посочено в член 48, консулствата на 

държавите членки оценяват прилагането 

на изискванията, посочени в параграф 1, 

за да се отчетат местните обстоятелства; 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/85 

Изменение  85 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Мартина  Андерсън, 

Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква e 

Регламент (ЕО) № 810/2009 

Член 16 – параграф 8 а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) вмъква се следният нов параграф: заличава се 

„8a. На всеки две години Комисията 

преценява необходимостта от 

преразглеждане на размера на 

визовите такси, посочен в член 16, 

параграфи 1, 2 и 2а, като взема под 

внимание обективни критерии, като 

например общата инфлация за целия 

ЕС, публикувана от Евростат, и 

претегления среден размер на 

заплатите на държавите служители 

в държавите членки, и когато е 

целесъобразно, променя размера на 

визовите такси чрез делегирани 

актове.“; 

 

Or. en 
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7.12.2018 A8-0434/86 

Изменение  86 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Мартина  Андерсън, 

Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 18 

Регламент (ЕО) № 810/2009 

Член 25a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) вмъква се следният нов член: 
заличава се 

„Член 25a   

Сътрудничество при обратното 

приемане 

 

1. Член 14, параграф 6, член 16, 

параграф 1 и параграф 5, буква б), член 

23, параграф 1 и член 24, параграф 2 не 

се прилагат по отношение на 

кандидати или категории кандидати, 

които са граждани на трета 

държава, за която въз основа на 

показателни и обективни данни и в 

съответствие с настоящия член се 

смята, че не сътрудничи достатъчно 

с държавите членки във връзка с 

обратното приемане на незаконни 

мигранти. Настоящият член не 

засяга правомощията, предоставени 

на Комисията съгласно член 24, 

параграф 2г. 

 

2. Комисията редовно извършва 

оценка на сътрудничеството на 

третите държави във връзка с 

обратното приемане, като взема под 

внимание по-специално следните 

показатели: 
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a) броя на решенията за връщане, 

издадени за лица от съответната 

трета държава, които се намират 

незаконно на територията на 

държавите членки;  

 

б) броя на действителните 

връщания на лица, за които е било 

издадено решение за връщане, като 

процент от общия брой на 

решенията за връщане, издадени за 

граждани на съответната трета 

държава, включително, когато това е 

целесъобразно, броя на гражданите на 

трети държави, които са преминали 

транзитно през територията на 

третата държава, въз основа на 

споразумения на Съюза за обратно 

приемане или двустранни 

споразумения за обратно приемане; 

 

в) броя на исканията за обратно 

приемане, приети от третата 

държава, като процент от общия 

брой на исканията за обратно 

приемане, които са ѝ били 

представени. 

 

3. Държава членка може също 

така да уведоми Комисията, ако 

среща значителни и трайни 

практически проблеми в 

сътрудничеството с трета държава 

при обратното приемане на 

незаконни мигранти, въз основа на 

същите показатели като изброените 

в параграф 2. 

 

4. Комисията разглежда 

уведомлението по параграф 3 в срок 

от един месец. 

 

5. Когато въз основа на анализа, 

посочен в параграфи 2 и 4, Комисията 

реши, че една държава не сътрудничи 

достатъчно и че е необходимо да се 

предприемат действия, тя може, 

вземайки предвид цялостните 

отношения на Съюза със 

съответната трета държава, да 
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приеме акт за изпълнение в 

съответствие с процедурата за 

разглеждане по член 52, параграф 2: 

a) за временно спиране на 

прилагането на член 14, параграф 6, 

член 16, параграф 5, буква б), член 23, 

параграф 1 или член 24, параграф 2, 

или на няколко от тези разпоредби, 

или на всички тези разпоредби по 

отношение на всички граждани или 

на някои категории граждани на 

съответната трета държава или  

 

б) за прилагане на визовата 

такса, определена в член 16, параграф 

2а, по отношение на всички граждани 

или на някои категории граждани на 

съответната трета държава.  

 

6. Комисията постоянно 

извършва, въз основа на посочените в 

параграф 2 показатели, оценка дали 

може да бъде установено значително 

подобрение в сътрудничеството на 

съответната трета държава във 

връзка с обратното приемане на 

незаконни мигранти и, като взема 

предвид цялостните отношения на 

Съюза със съответната трета 

държава, може да реши да отмени 

или измени посочения в параграф 5 

акт за изпълнение. 

 

7. До шест месеца след влизането 

в сила на посочения в параграф 5 акт 

за изпълнение Комисията докладва на 

Европейския парламент и на Съвета 

за напредъка, който е постигнат в 

сътрудничеството на третата 

държава във връзка с обратното 

приемане.“;  

 

Or. en 

Обосновка 

Това изменение има за цел да се заличи целия член 25а, както е предложен от 

Комисията. 
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7.12.2018 A8-0434/87 

Изменение  87 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Мартина  Андерсън, 

Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 24 

Регламент (ЕО) № 810/2009 

Член 36 a – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Продължителността на схемата е 

ограничена до четири месеца в рамките 

на една календарна година и 

категориите лица, които могат да се 

възползват от нея, се определят ясно, 

като от тях се изключват гражданите на 

трети държави, попадащи в категорията 

лица, за които се изисква предварителна 

консултация в съответствие с член 22, и 

лицата, които не пребивават в държава, 

разположена в близост до сухопътния 

граничен пропускателен пункт, нито в 

държава, която има директна фериботна 

връзка с морския граничен 

пропускателен пункт. Тези схеми се 

прилагат само по отношение на 

граждани на трети държави, с които 

са сключени споразумения за обратно 

приемане и за които Комисията не е 

взела решение по член 25а, параграф 5. 

2. Продължителността на схемата е 

ограничена до четири месеца в рамките 

на една календарна година и 

категориите лица, които могат да се 

възползват от нея, се определят ясно, 

като от тях се изключват гражданите на 

трети държави, попадащи в категорията 

лица, за които се изисква предварителна 

консултация в съответствие с член 22, и 

лицата, които не пребивават в държава, 

разположена в близост до сухопътния 

граничен пропускателен пункт, нито в 

държава, която има директна фериботна 

връзка с морския граничен 

пропускателен пункт.  

Or. en 



 

AM\1171800BG.docx  PE631.581v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

7.12.2018 A8-0434/88 

Изменение  88 

Мари-Кристин Вержиа, Мариза Матиаш, Барбара Спинели, Мартина  Андерсън, 

Мари-Пиер Вю, Палома Лопес Бермехо, Димитриос Пападимулис 

от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A8-0434/2018 

Хуан Фернандо Лопес Агилар 

Визов кодекс 

(COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 26 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 810/2009 

Член 39 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (26a) в член 39 параграф 3 се изменя, 

както следва: 

 „При изпълнението на своите 

задължения консулските служители 

не дискриминират лица на основание 

гражданство, пол, социален пол, 

семейно положение, произход или 

действителна или предполагаема 

религия, вяра, увреждания, възраст 

или сексуална ориентация.“ 

Or. en 

 

 


