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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) ETIAS представлява един от 
приоритетите, определени в 
Пътната карта от Братислава от 
16 септември 2016 г., подписана и 
одобрена от 27-те държавни и 
правителствени ръководители на 
Съюза.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Комисията заедно с върховния 
представител на Съюза по въпросите 
на външните работи и политиката 
на сигурност и в сътрудничество с 
държавите членки следва да отдаде 
голямо значение на 
външнополитическите аспекти  на 
създаването на ETIAS и да съобщи 
целите си на правителствата на 
съответните трети държави 
своевременно и по кратък начин, като 
подчертае основните политически, 
правни и практически различия 
между задължението за виза и 
разрешението за пътуване.

Изменение 3
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Предложение за регламент
Съображение 5 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Комисията следва да стартира 
комуникационни кампании в 
съответните трети държави 
своевременно, преди влизането в сила 
на регламента за ETIAS, така че 
пътуващите да бъдат надлежно 
информирани за процеса на подаване 
на заявления за разрешение от ETIAS 
и наличните правни средства за 
защита в случай на отказ, както и за 
положителните аспекти на 
предоставянето на възможност за 
безпроблемно и по-бързо пресичане на 
границата за пътуващи с 
предварително издадено разрешение 
за пътуване.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде 
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници 
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве. Притежанието на 
валидно разрешение за пътуване следва 
да бъде ново условие за влизане на 
територията на държавите членки, но
притежанието на такова разрешение 
само по себе си не поражда автоматично 
право на влизане.

(9) Няколко трети държави 
извършиха редица сложни реформи с 
цел получаване на право на безвизово 
пътуване за своите граждани и 
Съюзът е предоставил безвизов 
режим като признание за успешните 
им усилия. Поради това ETIAS следва 
да създаде разрешение за пътуване за 
граждани на трети държави, освободени 
от изискването за притежание на виза 
при преминаване на външните граници 
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи изключително дали 
присъствието на някои лица на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве. Поради тази 
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причина притежанието на валидно 
разрешение за пътуване следва да бъде 
ново условие за влизане на територията 
на държавите членки. При все това,
притежанието на такова разрешение 
само по себе си не поражда автоматично 
право на влизане.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и настояща 
професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и да е 
болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти на 
Световната здравна организация или 
други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за съдимост; 
престой в зони на военни действия; 
решения за отвеждане до границата или 
нареждания за напускане на 
територията на някоя държава). Достъп 
до данните за здравословното състояние 
на заявителя следва да се допуска 
единствено с цел определяне дали той 
представлява заплаха за общественото 

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, настояща професия, статут на 
член на семейството на граждани на ЕС 
или на ползващи се от правото на 
свободно движение граждани на трети 
държави, който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и да е 
болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти на 
Световната здравна организация или 
други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за съдимост; 
престой в зони на военни действия; 
решения за отвеждане до границата или 
нареждания за напускане на 
територията на някоя държава). Достъп 
до данните за здравословното състояние 
на заявителя следва да се допуска 
единствено с цел определяне дали той 
представлява заплаха за общественото 
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) В ETIAS следва да се приемат 
заявления, подадени от името на 
заявителя, в случаите в които 
пътуващите не са в състояние по 
каквато и да било причина да създадат 
заявлението самостоятелно. В такива 
случаи заявлението следва да се подаде 
от трето лице, което е упълномощено от 
заявителя или отговаря по закон за него, 
при условие че самоличността на това 
лице е указана във формуляра на 
заявлението.

(17) ETIAS следва да бъде 
разработена като лесна за ползване 
платформа и да предоставя цялата 
необходима информация на езика на 
заявителя или на език, който 
заявителят може да разбере. В ETIAS 
следва да се приемат заявления, 
подадени от името на заявителя, в 
случаите в които пътуващите не са в 
състояние по каквато и да било причина 
да създадат заявлението самостоятелно. 
В такива случаи заявлението следва да 
се подаде от трето лице, което е 
упълномощено от заявителя или 
отговаря по закон за него, при условие 
че самоличността на това лице е указана 
във формуляра на заявлението. ETIAS 
следва да осигури пунктове (гишета) 
за подаване на заявления за заявители 
на основните въздушни терминали за 
заминаване и морските пристанища, 
както и на главните сухопътни 
гранично-пропускателни пунктове. 
Туристическите агенти следва да 
могат да създават заявления от 
името на отделни лица или групи от 
заявители.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
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предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали заявителят е 
вероятно да мигрира незаконно и дали 
влизането му в Съюза би могло да 
представлява заплаха за сигурността 
или общественото здраве в Съюза.

предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали на заявителя е било 
отказвано влизане или е пресрочвал 
разрешения срок на престой в 
миналото и дали влизането му в Съюза 
би могло да представлява заплаха за 
сигурността или общественото здраве в 
Съюза.

_________________ _________________

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза 
за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници).

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза 
за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници).

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Оценката на тези рискове не 
може да бъде осъществена без 
обработване на личните данни, 
посочени в съображение 16. Всеки 
елемент от личните данни в заявленията 
следва да се сравни с данните, 
присъстващи в запис, досие или сигнал, 
регистрирани в информационна система 
(Шенгенската информационна система 
(ШИС), Визовата информационна 
система (ВИС), данните на Европол, 
базата данни на Интерпол „Откраднати 
и изгубени документи за пътуване“ 
(SLTD), Системата за влизане/излизане, 
Евродак, Европейската информационна 
система за регистрите за съдимост 
(ECRIS) и/или базата данни на 
Интерпол „Документи за пътуване, 
свързани с известия“ (Interpol 
TDAWN)), със списъците на ETIAS за 
наблюдение или спрямо специфични 
рискови показатели. Категориите лични 

(21) Оценката на тези рискове не 
може да бъде осъществена без 
обработване на личните данни, 
посочени в съображение 16. Всеки 
елемент от личните данни в заявленията 
следва да се сравни с данните, 
присъстващи в запис, досие или сигнал, 
регистрирани в информационна система 
(Шенгенската информационна система 
(ШИС), Визовата информационна 
система (ВИС), данните на Европол, 
базата данни на Интерпол „Откраднати 
и изгубени документи за пътуване“ 
(SLTD), Системата за влизане/излизане, 
Евродак, Европейската информационна 
система за регистрите за съдимост 
(ECRIS) и/или базата данни на 
Интерпол „Документи за пътуване, 
свързани с известия“ (Interpol 
TDAWN)), включително жълтите 
бюлетини, което би могло да помогне 
за откриването на безследно 
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данни, които следва да се използват за 
сравнение, следва да се ограничават до 
категориите данни, присъстващи в 
информационните системи, в които се 
правят справки, списъка на ETIAS за 
наблюдение или специфичните рискови 
показатели.

изчезнали лица, или със списъците на 
ETIAS за наблюдение или спрямо 
специфични рискови показатели. 
Категориите лични данни, които следва 
да се използват за сравнение, следва да 
се ограничават до категориите данни, 
присъстващи в информационните 
системи, в които се правят справки, 
списъка на ETIAS за наблюдение или 
специфичните рискови показатели.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, следва да имат 
право на обжалване. Производствата по 
жалби следва да се провеждат в 
държавата членка, която е взела 
решението по заявлението, и в 
съответствие с нейното национално 
право.

(24) Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, следва да имат 
право на обжалване. Производствата по 
жалби следва да се провеждат в 
държавата членка, която е взела 
решението по заявлението, и в 
съответствие с нейното национално 
право. Процедурата по обжалване 
следва да приключи най-късно в срок 
от три месеца.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства държава членка счете 
за нужно да разреши на гражданин на 
трета държава да пътува до нейната 
територия по причини от хуманитарен 
характер или от национален интерес или 
поради международни задължения, тя 
следва да разполага с възможността да 
издаде разрешение за пътуване с 
ограничена териториална и времева 

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства е нужно да се разреши на 
гражданин на трета държава да пътува 
по причини от хуманитарен характер 
или от национален интерес или поради 
международни задължения, тя следва да 
разполага с възможността да издаде 
разрешение за пътуване с ограничена 
териториална и времева валидност.
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валидност.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Достъпът до информацията, 
която се съдържа в ETIAS, е необходим
за предотвратяване, разкриване и 
разследване на терористични 
престъпления съгласно Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета26 или 
други тежки престъпления съгласно 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета27. Правоприлагащите органи 
може да се нуждаят от достъп до 
генерираните от ETIAS данни във 
връзка с конкретно разследване и с цел 
да съберат доказателства и информация, 
свързани с лице, което е заподозряно за 
извършено престъпление или за което се 
предполага, че е жертва на 
престъпление. Съхраняваните в ETIAS
данни може също така да са необходими 
за установяване на самоличността на 
извършител на терористично или друго 
тежко престъпление, особено когато са 
необходими спешни действия. Достъпът 
до ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления представлява 
намеса в основното право на зачитане 
на личния живот и защита на личните 
данни на лицата, чиито лични данни се 
обработват в системата. В тази връзка 
данните в ETIAS следва да се 
съхраняват и предоставят на 
разположение на оправомощените 
органи на държавите членки и на 
Европейската полицейска служба 
(„Европол“) при спазване на строгите 
условия, посочени в настоящия 
регламент, за да се гарантира, че този 
достъп не надхвърля строго 

(34) Достъпът до информацията, 
която се съдържа в ETIAS, следва да 
допринесе за предотвратяване, 
разкриване и разследване на 
терористични престъпления съгласно 
Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета26 или други тежки престъпления 
съгласно Рамково решение 
2002/584/ПВР на Съвета27. 
Правоприлагащите органи може да се 
нуждаят от достъп до генерираните от 
ETIAS данни във връзка с конкретно 
разследване и с цел да съберат 
доказателства и информация, свързани с 
лице, което е заподозряно за извършено 
престъпление или за което се 
предполага, че е жертва на 
престъпление. Съхраняваните в ETIAS 
данни може също така да са необходими 
за установяване на самоличността на 
извършител на терористично или друго 
тежко престъпление, особено когато са 
необходими спешни действия. Достъпът 
до ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления представлява 
намеса в основните права, по-
специално в правото на зачитане на 
личния живот и правото на защита на 
личните данни на лицата, чиито лични 
данни се обработват в системата. В тази 
връзка данните в ETIAS следва да се 
съхраняват и предоставят на 
разположение на оправомощените 
органи на държавите членки и на 
Европейската полицейска служба 
(„Европол“) при спазване на строгите 
условия, посочени в настоящия 
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необходимото за предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления, по-специално в 
съответствие с изискванията, 
определени в практиката на Съда и 
конкретно в решението му по дело 
Digital Rights Ireland28.

регламент, за да се гарантира, че този 
достъп не надхвърля строго 
необходимото за предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления, по-специално в 
съответствие с изискванията, 
определени в практиката на Съда и 
конкретно в решението му по дело 
Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 
22.6.2002 г., стр. 6).

26 Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 
22.6.2002 г., стр. 6).

27 Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 година относно 
европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между 
държавите-членки (ОВ L 190, 
18.7.2002 г., стр. 1).

27 Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 година относно 
европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между 
държавите-членки (ОВ L 190, 
18.7.2002 г., стр. 1).

28 Решение на Съда (голям състав) от 
8 април 2014 г. по съединени дела C-
293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Решение на Съда (голям състав) от 
8 април 2014 г. по съединени дела C-
293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Следва да се установят строги 
правила за достъп до централната 
система на ETIAS и необходимите 
гаранции. Необходимо е също така да се 
предвидят правата на лицата за достъп, 
поправка, заличаване и защита, по-
специално правото на съдебна защита, 
както и надзор на дейностите по 
обработване от страна на публични 
независими органи.

(47) Следва да се установят строги 
правила за достъп до централната 
система на ETIAS и необходимите 
гаранции. Събирането, съхранението 
и използването на данните, 
придобити по ETIAS, следва във всеки 
случай да бъдат в съответствие с 
Хартата на основните права на ЕС.
Необходимо е също така да се 
предвидят правата на лицата за достъп, 
поправка, заличаване и защита, по-
специално правото на съдебна защита, 
както и надзор на дейностите по 
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обработване от страна на публични 
независими органи.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

- за приемане на предварително 
определен списък с отговори на 
въпросите за образователна степен и 
област, настояща професия и 
длъжност, които следва да се посочат в 
заявлението за разрешение за пътуване;

- за приемане на предварително 
определен списък с отговори на 
въпросите за настояща професия и 
длъжност, които следва да се посочат в 
заявлението за разрешение за пътуване,

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- за определяне на начините и 
процедурата на плащане на таксата за 
разрешение за пътуване, като се вземат 
под внимание развитията в 
технологиите и тяхното наличие, както 
и с оглед изменение на размера на 
таксата;

- за изменение на размера на 
таксата, за определяне на начините и 
процедурата на плащане на таксата за 
разрешение за пътуване, като се вземат 
под внимание развитията в 
технологиите и тяхното наличие, с оглед 
да не се възпрепятстват 
освободените от визови изисквания 
граждани на трети държави, които 
може да нямат достъп до определени 
средства за плащане, когато 
кандидатстват за разрешение в 
ETIAS,

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) От особена важност е по време (51) От особено значение е 
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на подготвителната си работа
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище, и тези 
консултации да бъдат проведени в 
съответствие с принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, заети с 
подготовката на делегираните актове.

Комисията да провежда оценка на 
въздействието, както и подходящи 
консултации по време на 
подготвителната си работа, 
включително на експертно и 
дипломатическо равнище, като те
бъдат проведени в съответствие с 
принципите, заложени в 
Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
законотворчество от 13 април 2016 г. 
Следва да се провеждат консултации 
и с ЕСВД и дипломатическите 
представителства на третите 
държави, за които е в сила безвизов 
режим. По-специално, с цел 
осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, заети с 
подготовката на делегираните актове. 
Такива експертни групи следва да 
включват представители на ЕСВД.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „риск от незаконна миграция“ 
означава рискът от това гражданин 
на трета държава да не отговаря на 
условията за влизане и престой 
съгласно посоченото в член 6 от 
Регламент (ЕС) № 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета.

Обосновка

Определението на «риск от незаконна миграция» се добавя към предложението 
съгласно препоръката на Европейския надзорен орган по защита на данните.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) „риск за сигурността“ означава 
риск от заплаха за обществения ред, 
националната сигурност или 
международните отношения на 
някоя от държавите членки;

Обосновка

Определението на риск за сигурността се добавя към предложението съгласно 
препоръката на Европейския надзорен орган по защита на данните.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) допринася за високо ниво на 
сигурност, като предвижда щателна 
оценка на свързания със заявителите 
риск за сигурността, преди да 
пристигнат на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове, за 
да се определи дали са налице 
фактически данни или основателни 
причини да се счита, че присъствието 
на лицето на територията на държавите 
членки представлява риск за 
сигурността;

a) допринася за високо ниво на 
сигурност, като предвижда щателна 
оценка на свързания със заявителите 
риск за сигурността, преди да 
пристигнат на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове, за 
да се определи дали са налице 
фактически данни да се счита, че 
присъствието на лицето на територията 
на държавите членки представлява риск 
за сигурността;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение
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д) подпомага постигането на целите 
на Шенгенската информационна 
система (ШИС) във връзка със 
сигналите относно лица, издирвани за 
арест с цел предаване или екстрадиране, 
изчезнали лица, лица, които се 
издирват, за да съдействат в съдебно 
производство, и лица за проверки от 
разстояние или явни проверки;

д) подпомага постигането на целите 
на Шенгенската информационна 
система (ШИС) във връзка със 
сигналите относно лица, издирвани за 
арест с цел предаване или екстрадиране, 
изчезнали лица, по-специално деца, 
лица, които се издирват, за да 
съдействат в съдебно производство, и
лица за проверки от разстояние или 
явни проверки;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Служителят по въпросите на 
основните права от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
отговаря за извършването на редовни 
одити относно обработването на 
заявленията и относно прилагането 
на член 28, включително периодично 
оценяване на тяхното въздействие 
върху основните права и по-специално 
по отношение на 
неприкосновеността на личния 
живот. Служителят по защитата 
на данните от Европейската агенция 
за гранична и брегова охрана отговаря 
за извършването на редовни одити 
относно обработването на 
заявленията, включително 
периодично оценяване на тяхното 
въздействие върху защитата на 
личните данни.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Достатъчно време преди 1. Достатъчно време преди 
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планираното пътуване заявителите 
подават заявление, като попълват 
формуляра за заявление онлайн 
посредством специално предназначения 
за целта публичен уебсайт или
мобилното приложение за уеб 
устройства.

планираното пътуване заявителите 
подават заявление, като попълват 
формуляра за заявление онлайн 
посредством специално предназначения 
за целта публичен уебсайт, 
посредством мобилното приложение за 
уеб устройства или когато е 
приложимо, посредством пунктове 
(гишета) за подаване на заявления.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявленията могат да бъдат 
подавани лично от заявителя или от 
лице или търговски посредник, 
упълномощен от заявителя да подаде 
заявлението от негово име.

2. Заявленията могат да бъдат 
подавани лично от заявителя или от 
лице или търговски посредник, 
упълномощен от заявителя да подаде
заявлението от негово име. 
Делегациите на Съюза в трети 
държави оказват необходимата 
помощ на заявителите.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Публичният уебсайт и 
приложението за мобилни устройства 
дават широк, лесен и безплатен достъп 
на заявителите до формуляра на 
заявлението.

2. Публичният уебсайт и 
приложението за мобилни устройства 
дават широк, лесен и безплатен достъп 
на заявителите до формуляра на 
заявлението. Както уебсайтът, така и 
приложението за мобилни 
устройства са достъпни за хора с 
увреждания.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) адрес на електронна поща,
телефонен номер;

ж) адрес на електронна поща и
телефонен номер, ако има такъв;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) образование (степен и област); заличава се

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) за ненавършили пълнолетие 
лица, фамилно и собствено име на 
лицето, упражняващо родителските 
права върху заявителя или което е негов 
законен настойник;

к) за ненавършили пълнолетие 
лица, фамилно име, собствено име, 
адрес на електронната поща или 
телефонен номер и домашен адрес на 
лицето, упражняващо родителските 
права върху заявителя или което е негов 
законен настойник;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква л а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) дали той или тя е бежанец 
или лице без гражданство;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – буква м
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Текст, предложен от Комисията Изменение

м) в случай на заявления, 
попълнени от лице, различно от 
заявителя, фамилно име, собствено име 
или имена, име на фирмата, 
организацията, ако е приложимо, адрес 
на електронната поща, пощенски адрес, 
телефонен номер; връзка със заявителя 
и електронно подписана декларация за 
представител.

м) в случай на заявления, 
попълнени от лице, различно от 
заявителя и заявления, попълнени от 
групи, фамилно име, собствено име или 
имена, име на фирмата, организацията, 
ако е приложимо, адрес на електронната 
поща, пощенски адрес, телефонен 
номер; връзка със заявителя и 
електронно подписана декларация за 
представител.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Заявителят избира степента и 
областта на образование, настоящата 
професия и длъжността от 
предварително определен списък. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
78, в които да посочи тези 
предварително определени списъци.

3. Заявителят избира настоящата 
професия и длъжността от 
предварително определен списък. 
Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
78, в които да посочи тези 
предварително определени списъци.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дали някога е осъждан за 
престъпление в която и да е държава;

б) дали някога е осъждан за 
сериозно престъпление, съгласно 
определението в член 3, буква м), в 
която и да е държава;

Изменение 31

Предложение за регламент
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Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 78 относно 
начините и реда за плащане на таксата 
за разрешение за пътуване и относно 
промени в размера на тази такса.

4. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 78 относно 
начините и реда за плащане на таксата 
за разрешение за пътуване и относно 
промени в размера на тази такса. 
Комисията взема под внимание 
развитията в технологиите и 
тяхното наличие с оглед да не се 
възпрепятстват освободените от 
визови изисквания граждани на трети 
държави, които може да нямат 
достъп до определени средства за 
плащане, когато кандидатстват за 
разрешение в ETIAS.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 – алинея 2 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) дали използваният за 
заявлението документ за пътуване 
съответства на документ за пътуване, 
регистриран в досие в базата данни
TDAWN на Интерпол.

м) дали използваният за 
заявлението документ за пътуване 
съответства на документ за пътуване, 
регистриран в досие в базата данни 
TDAWN на Интерпол, включително 
жълтите бюлетини, което би могло 
да помогне за откриването на 
безследно изчезналите лица;

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 7 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сигнал по отношение на 
изчезнали лица;

б) сигнал по отношение на 
изчезнали лица, по-специално деца;
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 21 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21a

Специални правила за бежанци и лица 
без гражданство пребиваващи в 
държава, освободена от изискването 
за виза

Когато бежанец или лице без 
гражданство по член 2, параграф 1, 
буква б) подава заявление за 
разрешение за пътуване, ще се 
прилагат следните специални 
правила:

a) заявителят посочва своя 
статус съобразно член 15,  параграф 2, 
буква ла);

б) заявителят не отговаря на 
въпроса, посочен в член 15, параграф 4, 
буква в).

в) заявителят се освобождава от 
посочената в член 16 такса.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Искането за допълнителна 
информация или документация се 
изпраща на адреса на електронна поща 
за връзка, записан в досието на 
заявлението. В искането за 
допълнителна информация или 
документация ясно се посочва 
информацията или документацията, 
която заявителят трябва да предостави. 
Заявителят предоставя допълнителната 

2. Искането за допълнителна 
информация или документация се 
изпраща на адреса на електронна поща 
за връзка, записан в досието на 
заявлението. В искането за 
допълнителна информация или 
документация ясно се посочва 
информацията или документацията, 
която заявителят трябва да предостави. 
Заявителят предоставя допълнителната 
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информация или документация 
директно на националното звено на 
ETIAS посредством защитената услуга 
за създаване на профил, посочена в член 
6, параграф 2, буква ж), в срок от седем 
работни дни от датата на получаване на 
искането.

информация или документация 
директно на националното звено на 
ETIAS посредством защитената услуга 
за създаване на профил, посочена в член 
6, параграф 2, буква ж), в срок от седем 
работни дни от датата на получаване на 
искането. Заявителят има право да 
поиска допълнително време за 
предоставяне на исканата 
документация. Допълнителното 
време, дадено в отговор, не надвишава 
30 работни дни.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Поканата се съобщава на 
заявителя от националното звено на 
ETIAS на държавата членка и се 
изпраща на адреса на електронна поща 
за връзка, записан в досието на 
заявлението.

5. Поканата се съобщава на 
заявителя от националното звено на 
ETIAS на държавата членка по 
телефона или се изпраща на адреса на 
електронна поща за връзка, записан в 
досието на заявлението.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако заявителят не отговори на 
поканата в срок или не се яви на 
събеседването, заявлението се отхвърля 
в съответствие с член 31, параграф 1 и 
националното звено на ETIAS на 
компетентната държава членка 
уведомява незабавно заявителя за това.

6. Ако заявителят не отговори на 
поканата в срок или не се яви на 
събеседването, без да предостави 
мотивирана обосновка, заявлението се 
отхвърля в съответствие с член 31, 
параграф 1 и националното звено на 
ETIAS на компетентната държава 
членка уведомява незабавно заявителя 
за това.

Изменение 38
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При всички положения Европол 
няма достъп до личните данни относно 
образованието на заявителя по член 15, 
параграф 2, буква з) и относно 
неговото здраве по член 15, параграф 4, 
буква a).

3. При всички положения Европол 
няма достъп до личните данни относно 
здравето на заявителя по член 15, 
параграф 4, буква a).

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) [статистически данни, 
генерирани от Системата за 
влизане/излизане и сочещи необичаен 
брой лица, пресрочили разрешения срок 
на престой, и откази на влизане за 
конкретна група пътуващи; ] ]

a) [статистически данни, 
генерирани от Системата за 
влизане/излизане и сочещи необичаен 
брой лица, пресрочили разрешения срок 
на престой, и откази на влизане;  ]

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) статистически данни, генерирани 
от ETIAS в съответствие с член 73 и 
сочещи необичаен брой откази на 
разрешения за пътуване поради рискове, 
свързани с незаконната миграция,
сигурността или общественото здраве;

б) статистически данни, генерирани 
от ETIAS в съответствие с член 73 и 
сочещи необичаен брой откази на 
разрешения за пътуване поради рискове, 
свързани със сигурността или 
общественото здраве;

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) предоставена от държавите 
членки информация относно необичаен 
брой лица, пресрочили разрешения срок 
на престой, и откази на влизане за 
конкретна група пътуващи за 
съответната държава членка;

д) предоставена от държавите 
членки информация относно необичаен 
брой лица, пресрочили разрешения срок 
на престой, и откази на влизане за 
конкретни пътуващи;

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) образователна степен; заличава се

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Специфичните рискови 
показатели са целеви и 
пропорционални. Те при никакви 
обстоятелства не са основани на расата 
или етническия произход на лицето, на 
неговите политически възгледи, религия 
или философски убеждения, членство в 
профсъюзи, сексуален живот или 
сексуална ориентация.

5. Специфичните рискови 
показатели са целеви и 
пропорционални. Те при никакви 
обстоятелства не са основани на расата 
или етническия произход на лицето, на 
неговите политически възгледи, религия 
или философски убеждения, членство в 
профсъюзи, сексуален живот или 
сексуална ориентация. Превантивно 
профилиране на риска въз основа на 
общи данни, а не на конкретен и явен 
риск е недопустимо.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3а. Трябва да се определят 
предпазни мерки, за да се гарантира, 
че личните данни, които се 
обработват в списъка на ETIAS за 
наблюдение, са достатъчно 
защитени.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Ако причините за включване в 
списъка на ETIAS са неоправдани, 
премахването от списъка на ETIAS за 
наблюдение е възможно по всяко 
време.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, имат право на 
обжалване. Производствата по 
обжалване се провеждат в държавата 
членка, която е взела решението по 
заявлението, и съгласно нейното 
национално право. Националното звено 
на ETIAS на компетентната държава 
членка информира заявителите относно 
процедурата, която трябва да се следва в 
случай на обжалване.

2. Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, имат право на 
обжалване. Производствата по 
обжалване се провеждат в държавата 
членка, която е взела решението по 
заявлението, и съгласно нейното 
национално право. Националното звено 
на ETIAS на компетентната държава 
членка информира заявителите в 
писмена форма относно процедурата, 
която трябва да се следва в случай на 
обжалване на език, който 
заявителите разбират. Процедурата 
по обжалване приключва най-късно в 
срок от три месеца.
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Изменение 47

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Разрешение за пътуване с 
ограничена териториална валидност 
може да бъде издадено по изключение, 
когато съответната държава членка 
счете това за необходимо по причини 
от хуманитарен характер или от 
национален интерес или поради 
международни задължения, независимо 
от факта, че процедурата по ръчно 
оценяване съгласно член 22 все още не е 
приключила или че разрешение за 
пътуване е било отказано, отменено или 
отнето.

1. Разрешение за пътуване с 
ограничена териториална валидност се 
издава по изключение, когато е
необходимо по причини от хуманитарен 
характер или от национален интерес или 
поради международни задължения, 
независимо от факта, че процедурата по 
ръчно оценяване съгласно член 22 все 
още не е приключила или че разрешение 
за пътуване е било отказано, отменено 
или отнето.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Разрешението за пътуване с 
ограничена териториална валидност е
валидно за територията на издалата го 
държава членка за не повече от 15 дни.

4. Разрешението за пътуване с 
ограничена териториална валидност е 
валидно за територията на издалата го 
държава членка.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При намиране на съответствие с 
данни, записани в досието на 
заявлението, справката с централната 
система на ETIAS дава достъп до 
данните по член 15, параграф 2, букви 
a)—ж) и й)—м), записани в това досие 
на заявлението, както и до данните, 

4. При намиране на съответствие с 
данни, записани в досието на 
заявлението, справката с централната 
система на ETIAS дава достъп до 
данните по член 15, параграф 2, букви 
a)—ж) и й)—м), записани в това досие 
на заявлението, както и до данните, 
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въведени в същото досие по отношение 
на издаването, отказа, отнемането или 
отмяната на разрешение за пътуване 
съгласно членове 33 и 37. Достъп до 
данните по член 15, параграф 2, буква и) 
и параграф 4, букви б)—г), записани в 
досието на заявлението, се дава само ако 
справката с тях е поискана изрично от 
оперативните звена в мотивираното 
електронно искане, подадено съгласно 
член 44, параграф 1 и одобрено при 
независимата проверка. При справка с 
централната система на ETIAS не се 
дава достъп до данните относно 
образованието по член 15, параграф 2, 
буква з), нито до данните относно 
евентуалния риск за общественото 
здраве, който заявителят може да 
представлява, по член 15, параграф 4, 
буква a).

въведени в същото досие по отношение 
на издаването, отказа, отнемането или 
отмяната на разрешение за пътуване 
съгласно членове 33 и 37. Достъп до 
данните по член 15, параграф 2, буква и) 
и параграф 4, букви б)—г), записани в 
досието на заявлението, се дава само ако 
справката с тях е поискана изрично от 
оперативните звена в мотивираното 
електронно искане, подадено съгласно 
член 44, параграф 1 и одобрено при 
независимата проверка. При справка с 
централната система на ETIAS не се 
дава достъп до данните относно 
евентуалния риск за общественото 
здраве, който заявителят може да 
представлява, по член 15, параграф 4, 
буква a).

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията, в сътрудничество с 
централното звено на ETIAS и с 
държавите членки, провежда успоредно 
с пускането в действие на ETIAS 
информационна кампания, която да 
информира гражданите на трети 
държави, попадащи в приложното поле 
на настоящия регламент, относно 
задължението им при преминаване на 
външните граници да притежават 
валидно разрешение за пътуване.

Комисията, в сътрудничество с 
централното звено на ETIAS, с 
държавите членки, техните посолства 
в третите държави, попадащи в 
приложното поле на настоящия 
регламент, и делегациите на Съюза в 
тези държави, провежда достатъчно 
време преди пускането в действие на 
ETIAS информационна кампания, която 
да информира гражданите на трети 
държави, попадащи в приложното поле 
на настоящия регламент, относно 
задължението им при преминаване на 
външните граници да притежават 
валидно разрешение за пътуване.

Изменение 51

Предложение за регламент
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Член 63 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Инфраструктурите, които 
поддържат публичния уебсайт, 
мобилното приложение и портала за 
превозвачи, се хостват в звената на eu-
LISA или в звената на Комисията. Тези 
инфраструктури се разпределят 
географски така, че да предоставят 
функциите, определени в настоящия 
регламент, в съответствие с условията за 
сигурност, наличност, качество и 
скорост съгласно параграф 3.

2. Инфраструктурите, които 
поддържат публичния уебсайт, 
мобилното приложение, пунктовете 
(гишетата) и портала за превозвачи, се 
хостват в звената на eu-LISA или в 
звената на Комисията. Тези 
инфраструктури се разпределят 
географски така, че да предоставят 
функциите, определени в настоящия 
регламент, в съответствие с условията за 
сигурност, наличност, качество и 
скорост съгласно параграф 3.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 64 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

След пускането в действие на ETIAS eu-
LISA отговаря за техническото 
управление на централната система и на 
националните единни интерфейси. Тя 
следи, в сътрудничество с държавите 
членки и след анализ на разходите и 
ползите, за това винаги да се използва 
най-добрата налична технология. eu-
LISA отговаря и за техническото 
управление на комуникационната 
инфраструктура между централната 
система и националните единни 
интерфейси, както и за публичния 
уебсайт, приложението за мобилни 
устройства, услугата за електронна 
поща, защитената услуга за създаване на 
профил, портала за превозвачи, уеб 
услугата и софтуера за обработване на 
заявленията, посочени в член 6.

След пускането в действие на ETIAS eu-
LISA отговаря за техническото 
управление на централната система и на 
националните единни интерфейси. Тя 
следи, в сътрудничество с държавите 
членки и след анализ на разходите и 
ползите, за това винаги да се използва 
най-добрата налична технология. eu-
LISA отговаря и за техническото 
управление на комуникационната 
инфраструктура между централната 
система и националните единни 
интерфейси, както и за публичния 
уебсайт, приложението за мобилни 
устройства, пунктовете (гишетата), 
услугата за електронна поща, 
защитената услуга за създаване на 
профил, портала за превозвачи, уеб 
услугата и софтуера за обработване на 
заявленията, посочени в член 6.

Изменение 53
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Предложение за регламент
Член 66 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- а) спазването на задълженията 
си относно основните права, по-
специално задълженията съгласно 
Европейската конвенция за правата 
на човека (ЕКПЧ), Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
(ХОПЕС) и Конвенцията за правата 
на детето;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 70 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 4, параграф 1 се добавя 
следната буква н):

заличава се

„н) създава, управлява и 
актуализира списъка на ETIAS за 
наблюдение, посочен в член 29 от 
[Регламента за създаване на Система 
на ЕС за информация за пътуванията 
и разрешаването им (ETIAS)], в 
съответствие с член 18, параграф 2, 
буква a). “

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 72 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. През този шестмесечен период 
граничните служители информират 
преминаващите външните граници 
граждани на трети държави, спрямо 
които се прилага изискването за 

2. През този шестмесечен период 
граничните служители, както и 
дипломатическите 
представителства на държавите 
членки на ЕС и делегациите на ЕС в 
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разрешение за пътуване, че след 
изтичането на шестмесечния период са 
длъжни да притежават валидно 
разрешение за пътуване. За целта 
граничните служители раздават обща 
брошура на тази категория пътуващи.

държавите попадащи в приложното 
поле на настоящия регламент,
информират преминаващите външните 
граници граждани на трети държави, 
спрямо които се прилага изискването за 
разрешение за пътуване, че след 
изтичането на шестмесечния период са 
длъжни да притежават валидно 
разрешение за пътуване. За целта 
граничните служители раздават обща 
брошура на тази категория пътуващи. 
Такива брошури се предоставят и от 
посолствата на държавите членки и 
делегациите на Съюза в държавите 
попадащи в приложното поле на 
настоящия регламент.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) образование; заличава се

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 73 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. По искане на Комисията eu-LISA 
ѝ предоставя статистически данни 
относно специфични аспекти, свързани 
с прилагането на настоящия регламент, 
както и статистика в съответствие с 
параграф 3.

6. По искане на Комисията и 
Европейския парламент eu-LISA им
предоставя статистически дан ни 
относно специфични аспекти, свързани 
с прилагането на настоящия регламент, 
както и статистика в съответствие с 
параграф 3.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 76 – параграф 5



AD\1132630BG.docx 29/31 PE604.668v03-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията предоставя 
информацията, съобщена с 
уведомленията по параграф 1, на 
разположение на държавите членки и 
обществеността посредством постоянно 
актуализиран публичен уебсайт.

5. Комисията предоставя 
информацията, съобщена с 
уведомленията по параграф 1, на 
разположение на държавите членки и 
обществеността посредством достъпен 
и постоянно актуализиран публичен 
уебсайт.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 81 – параграф 5 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) въздействието върху 
дипломатическите отношения 
между Съюза и съответните трети 
държави;
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