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КРАТКА ОБОСНОВКА

През последните години ЕС е изправен пред нарастващ брой предизвикателства, 
свързани с миграцията, мобилността и сигурността. За да се справи с тези проблеми, 
през май 2018 г. Комисията предложи значително увеличение на финансирането, 
разпределено за миграцията и управлението на границите за периода 2021 – 2027 г.

Предложеният регламент за създаване на инструмент за финансово подпомагане за 
управлението на границите и за визите е част от Фонда за интегрирано управление на 
границите и се фокусира само върху действия, свързани с проверките на лица в 
контекста на граничния контрол.

Като цяло докладчикът подкрепя предложения регламент, който осигурява 
финансовата рамка за стабилно и ефикасно управление на границите, като 
същевременно защитава свободното движение на хора. Той подкрепя в частност 
увеличения финансов пакет, разпределен за този фонд, по-голямата гъвкавост, която ще 
спомогне за по-ефективното справяне с променящите се предизвикателства, акцента 
върху качеството на разходите, както и по-добрата рамка за мониторинг и оценка. 

Поради това той счита, че инструментът, по-специално във външното му измерение, е 
подходящ и отговаря на приоритетите на ЕС. Би трябвало обаче да се обърне специално 
внимание на осигуряването на съгласуваност и благоприятстването на полезните 
взаимодействия между този инструмент и останалото финансиране в областта на 
миграцията и управлението на границите, било то чрез инструментите на ЕС за външно 
финансиране или чрез други инструменти и фондове на ЕС с външно измерение, като 
например фонд „Убежище и миграция“.

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
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 77, параграф 2 и
член 79, параграф 2, буква г) от него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 77, параграф 2,
член 79, параграф 2, буква г) и член 80
от него,
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Освен това в член 80 от ДФЕС 
предвижда, че тези политики и тяхното 
прилагане се ръководят от принципа на 
солидарност и на справедливо 
разпределение на отговорностите между 
държавите членки, включително във 
финансово отношение.

(2) Освен това в член 80 от ДФЕС се 
предвижда, че тези политики и тяхното 
прилагане се ръководят от принципа на 
солидарност и на справедливо 
разпределение на отговорностите между 
всички държави – членки на Съюза, 
включително във финансово отношение.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Инструментът следва да бъде 
изпълняван при пълно спазване на 
правата и принципите, залегнали в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, и международните 
задължения на Съюза относно 
основните права;

(15) Инструментът следва да бъде 
изпълняван при пълно спазване на 
правата и принципите, залегнали в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз, както и 
международните задължения на Съюза 
относно основните права и принципа на 
забрана за връщане; освен това 
неговото изпълнение трябва да се 
осъществява в пълно съответствие с 
принципите на прозрачност и 
проследяемост.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) За да се увеличат взаимното 
допълване и съгласуваността на 
морските дейности, както и за да се 
избегне дублирането на усилия и да се 
облекчат бюджетните ограничения в 

(33) За да се увеличат взаимното 
допълване и съгласуваността на 
морските дейности, както и за да се 
избегне дублирането на усилия и да се 
облекчат бюджетните ограничения в 
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областта на морското дело, в която 
дейностите са свързани с големи 
разходи, инструментът следва да 
подкрепя многоцелевите морски 
операции, чиято основна цел е 
наблюдението на границите, но 
едновременно с това могат да се 
преследват и други цели.

областта на морското дело, в която 
дейностите са свързани с големи 
разходи, инструментът следва да 
подкрепя многоцелевите морски 
операции, чиято основна цел е 
наблюдението на границите, но 
едновременно с това могат да се 
преследват и други цели, свързани с 
основната, като например борбата с 
трафика на хора.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Подкрепяните по линия на 
инструмента мерки, осъществявани в 
трети държави или по отношение на 
трети държави, следва да се изпълняват 
при пълна синергия, съгласуваност и 
допълване с други действия извън 
Съюза, получаващи подкрепа чрез 
неговите инструменти за външно 
подпомагане. По-специално, при 
изпълнението на такива действия следва 
да се търси пълна съгласуваност с 
принципите и общите цели на външната 
дейност и външната политика на Съюза 
по отношение на съответната държава 
или съответния регион. Що се отнася до 
външното измерение, подкрепата по 
инструмента следва да бъде насочена 
към подобряване на сътрудничеството с 
трети държави и към укрепване на 
основни аспекти на техния капацитет за 
наблюдение и управление на границите 
в области, които представляват интерес 
за миграционната политика на Съюза и 
за целите му, свързани със сигурността.

(34) Подкрепяните по линия на 
инструмента мерки, осъществявани в 
трети държави или по отношение на 
трети държави, следва да се изпълняват 
при пълна синергия, съгласуваност и 
допълване с други действия извън 
Съюза, получаващи подкрепа чрез 
неговите инструменти за външно 
подпомагане, както и всеки друг 
финансов инструмент на Съюза с 
компонент на външното измерение, 
като например фонд „Убежище и 
миграция“. По-специално, при 
изпълнението на такива действия следва 
да се търси пълна съгласуваност с 
принципите и общите цели на външната 
дейност и външната политика на Съюза 
по отношение на съответната държава 
или съответния регион. Що се отнася до 
външното измерение, подкрепата по 
инструмента следва да бъде насочена 
към подобряване на сътрудничеството с 
трети държави и към укрепване на 
основни аспекти на техния капацитет за 
наблюдение и управление на границите 
в области, които представляват интерес 
за миграционната политика на Съюза и 
за целите му, свързани със сигурността.
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Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Инструментът следва да отразява 
необходимостта от повишена гъвкавост 
и опростяване, като същевременно 
спазва изискванията за предвидимост и 
гарантира справедливо и прозрачно 
разпределение на ресурсите с оглед на 
постигането на целите, предвидени в 
настоящия регламент.

(37) Инструментът следва да отразява 
необходимостта от повишена гъвкавост 
и опростяване, като същевременно 
спазва изискванията за предвидимост и 
гарантира справедливо и прозрачно 
разпределение на ресурсите с оглед на 
постигането на целите, предвидени в 
настоящия регламент. За да се отговори 
на изискванията за прозрачност на 
финансирането, Европейската 
комисия, със сътрудничеството на 
държавите членки, следва да 
публикува информация относно 
разработването на годишните и 
многогодишните програми по 
тематичния механизъм. Държавите 
членки следва да бъдат задължени да 
споделят всяка притежавана от тях 
информация относно разработването 
на програмите при споделено 
управление. Тази информация следва 
да бъда централизирана от 
Комисията и публикувана на единен 
портал.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) Част от наличните средства по 
линия на инструмента биха могли също 
да се разпределят по програмите на 
държавите членки за изпълнението на 
специфични действия в допълнение към 
първоначално разпределените средства. 
Тези специфични действия следва да 
бъдат определени на равнището на 
Съюза и да представляват действия, 

(43) Част от наличните средства по 
линия на инструмента биха могли също 
да се разпределят по програмите на 
държавите членки за изпълнението на 
специфични действия в допълнение към 
първоначално разпределените средства. 
Тези специфични действия следва да 
бъдат определени на равнището на 
Съюза и да представляват действия, 



AD\1171239BG.docx 7/21 PE628.605v02-00

BG

които изискват съвместни усилия, или 
действия, необходими в отговор на 
развития в Съюза, които налагат да се 
отпусне допълнително финансиране на 
една или повече държави членки, като 
закупуването чрез националните 
програми на държавите членки на 
техническо оборудване, необходимо на 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана, за да изпълнява 
оперативните си дейности, 
модернизирането на обработката на 
заявления за издаване на визи, 
разработването на нови 
широкомащабни информационни 
системи и изграждането на оперативна 
съвместимост между тези системи. 
Комисията ще определи тези 
специфични действия в своите работни 
програми.

които изискват съвместни усилия на 
държавите членки, или действия, 
необходими в отговор на развития в 
Съюза, които налагат да се отпусне 
допълнително финансиране на една или 
повече държави членки, като 
закупуването чрез националните 
програми на държавите членки на 
техническо оборудване, необходимо на 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана, за да изпълнява 
оперативните си дейности, 
модернизирането на обработката на 
заявления за издаване на визи, 
разработването на нови 
широкомащабни информационни 
системи и изграждането на оперативна 
съвместимост между тези системи. 
Комисията ще определи тези 
специфични действия в своите работни 
програми.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Политическата цел на 
инструмента, като част от Фонда за 
интегрирано управление на границите, е 
да се осигури стабилно и ефективно 
европейско интегрирано управление на 
външните граници, като същевременно 
се защити свободното движение на хора 
в пълно съответствие с ангажиментите 
на Съюза по отношение на основните 
права, като по този начин се съдейства 
за гарантиране на високо равнище на 
сигурност в Съюза.

1. Политическата цел на 
инструмента, като част от Фонда за 
интегрирано управление на границите, е 
да се осигури стабилно и ефективно 
европейско интегрирано управление на 
външните граници, като същевременно 
се защити свободното движение на хора 
в пълно съответствие с ангажиментите 
на Съюза по отношение на основните 
права, като по този начин се съдейства 
за гарантиране на високо равнище на 
сигурност и безопасност в Съюза.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 2 — буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да се подпомага ефективно 
европейското интегрирано управление 
на външните граници, извършвано от 
европейската гранична и брегова охрана 
като обща отговорност на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана и 
на националните органи, отговарящи за 
управлението на границите, да се 
улеснява законното преминаване на 
границите, да се предотвратяват и 
разкриват случаите на незаконна 
имиграция и на трансгранична 
престъпност и да се управляват 
ефективно миграционните потоци;

a) да се подпомага ефективно 
европейското интегрирано управление 
на външните граници, извършвано от 
европейската гранична и брегова охрана 
като обща отговорност на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана и 
на националните органи, отговарящи за 
управлението на границите, да се 
улеснява законното преминаване на 
границите, да се предотвратяват и 
разкриват случаите на незаконна 
имиграция и на трансгранична 
престъпност и да се управляват 
ефективно миграционните потоци, като 
същевременно се гарантира 
зачитането на правото на убежище и 
се прилагат принципите на 
солидарност и справедливо споделяне 
на тежестта;

Изменение 10

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Действията, финансирани по 
инструмента, се прилагат при пълно 
спазване на основните права и 
човешкото достойнство. По-
специално, действията спазват 
разпоредбите на Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
правото на Съюза за защита на 
данните, Европейската конвенция за 
защита на правата на човека и 
основните свободи (ЕКПЧ), принципа 
на справедливо третиране на 
гражданите на трети държави, 
правото на убежище и на 
международна закрила, принципа на 
забрана за връщане и 
международните задължения на 
Съюза и на държавите членки, 
произтичащи от международни 
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инструменти, по които те са страна, 
като например Женевската 
конвенция за статута на бежанците 
от 28 юли 1951 г., допълнена с 
Протокола от Ню Йорк от 31 януари 
1967 г.

Изменение 11

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. При изпълнението на 
финансирани по инструмента 
дейности, които са свързани с 
наблюдението на морските граници, 
държавите членки обръщат 
специално внимание на своите 
задължения съгласно 
международното морско право за 
предоставяне на помощ на бедстващи 
лица. Оборудването и системите, 
подкрепени по инструмента, могат 
да се използват в подобни 
издирвателни и спасителни 
ситуации, които може да възникнат 
по време на операция за наблюдение 
на морските граници, като по този 
начин се допринася за гарантиране на 
защитата и спасяването в морето.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията и държавите членки 
вземат нужните мерки за това 
подкрепата, предоставяна съгласно 
настоящия регламент и от държавите 
членки, да отговаря на съответните 
дейности, политики и приоритети на 
Съюза и да допълва други инструменти 

2. Комисията, Европейският 
парламент и държавите членки вземат 
нужните мерки за това подкрепата, 
предоставяна съгласно настоящия 
регламент и от държавите членки, да 
отговаря на съответните дейности, 
политики и приоритети на Съюза и да 
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на Съюза. допълва други инструменти на Съюза.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията определя общата 
сума, която се предоставя за тематичния 
механизъм от годишните бюджетни 
кредити в бюджета на Съюза.

5. Комисията, след консултация с 
Европейския парламент, определя 
общата сума, която се предоставя за 
тематичния механизъм от годишните 
бюджетни кредити в бюджета на Съюза.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията приема решения за 
финансиране, посочени в член 110 от 
Финансовия регламент, за тематичния 
механизъм, като определя целите и 
действията, за които да бъде 
предоставена подкрепа, и посочва 
сумите за всеки от компонентите на 
механизма, посочени в параграф 1. В 
решенията за финансиране се определя, 
когато това е уместно, общата сума, 
запазена за операции за смесено 
финансиране.

6. Комисията, след консултация с 
Европейския парламент, приема 
решения за финансиране, посочени в 
член 110 от Финансовия регламент, за 
тематичния механизъм, като определя 
целите и действията, за които да бъде 
предоставена подкрепа, и посочва 
сумите за всеки от компонентите на 
механизма, посочени в параграф 1. В 
решенията за финансиране се определя, 
когато това е уместно, общата сума, 
запазена за операции за смесено 
финансиране.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. След приемането на решението 
за финансиране, посочено в параграф 3, 
Комисията може да измени в 

7. След приемането на решението 
за финансиране, посочено в параграф 3, 
Комисията, след консултация с 
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съответствие с него програмите, 
изпълнявани при споделено управление.

Европейския парламент, може да 
измени в съответствие с него 
програмите, изпълнявани при споделено 
управление.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият раздел се прилага за 
частта от финансовия пакет, посочена в 
член 7, параграф 2, буква а), и за 
допълнителните ресурси, изпълнявани 
при споделено управление съгласно 
решението на Комисията за тематичния 
механизъм по член 8.

1. Настоящият раздел се прилага за 
частта от финансовия пакет, посочена в 
член 7, параграф 2, буква а), и за 
допълнителните ресурси, изпълнявани 
при споделено управление съгласно 
решението на Комисията, прието след 
консултация с Европейския 
парламент, за тематичния механизъм 
по член 8.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията гарантира, че 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана и когато е подходящо —
eu-LISA са приобщени към 
разработването на програмите на 
държавите членки на ранен етап, 
доколкото това разработване е от 
компетенциите на агенциите.

2. Комисията и Европейският 
парламент гарантират, че 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана и когато е подходящо —
eu-LISA, са приобщени към 
разработването на програмите на 
държавите членки на ранен етап, 
доколкото това разработване е от 
компетенциите на агенциите.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
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3. Тя се консултира с Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана по 
проектите на програми със специален 
акцент върху дейностите, включени в 
оперативната подкрепа съгласно член 3, 
параграф 2, буква а), за да се осигурят 
съгласуваност и взаимно допълване 
между действията на Агенцията и на 
държавите членки по отношение на 
управлението на границите, както и за 
да се избегне дублиране на 
финансирането и да се постигне 
ефективност на разходите.

3. Комисията се консултира с 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана по проектите на 
програми със специален акцент върху 
дейностите, включени в оперативната 
подкрепа съгласно член 3, параграф 2, 
буква а), за да се осигурят 
съгласуваност и взаимно допълване 
между действията на Агенцията и на 
държавите членки по отношение на 
управлението на границите, както и за 
да се избегне дублиране на 
финансирането и да се постигне 
ефективност на разходите.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да приобщи
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана и когато е подходящо —
eu-LISA към задачите по мониторинг и 
оценяване, посочени в раздел 5, особено 
с цел да се гарантира, че изпълняваните 
с подкрепата по инструмента действия 
съответстват на приложимите 
достижения на правото на Съюза и на 
договорените приоритети на Съюза.

4. Комисията и Европейският 
парламент може да приобщят
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана и когато е подходящо —
eu-LISA, към задачите по мониторинг и 
оценяване, посочени в раздел 5, особено 
с цел да се гарантира, че изпълняваните 
с подкрепата по инструмента действия 
съответстват на приложимите 
достижения на правото на Съюза и на 
договорените приоритети на Съюза.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 12 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

12. По отношение на оперативното 
оборудване, включително 
транспортните средства, и 
комуникационните системи, 
необходими за ефективен и сигурен 
граничен контрол и закупени с 

12. По отношение на оперативното 
оборудване, включително 
транспортните средства, и 
комуникационните системи, 
необходими за ефективен и сигурен 
граничен контрол и за операциите по 
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подкрепата по настоящия инструмент, 
се прилага следното:

издирване и спасяване и закупени с 
подкрепата по настоящия инструмент, 
се прилага следното:

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Обучението в областта на 
управлението на границите, провеждано 
с подкрепата по настоящия инструмент, 
се основава на съответните 
хармонизирани европейски стандарти за 
образование и общи стандарти за 
обучение за гранична и брегова охрана, 
които са с гарантирано качество.

13. Обучението в областта на 
управлението на границите, провеждано 
с подкрепата по настоящия инструмент, 
се основава на съответните 
хармонизирани европейски стандарти за 
образование и общи стандарти за 
обучение за гранична и брегова охрана, 
които са с гарантирано качество, като 
взема предвид по-специално въпросите 
за правата на човека и 
международните конвенции по тези 
въпроси.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. През 2024 г. Комисията 
разпределя за програмите на 
съответните държави членки 
допълнителната сума, посочена в член 
10, параграф 1, буква б), съгласно 
критериите, определени в приложение I, 
точка 1, буква в) и точки 2—11. Това 
разпределяне се основава на последните 
налични статистически данни, отнасящи 
се до критериите, определени в 
приложение I, точка 1, буква в) и точки 
2—11. Финансирането е в сила от 
календарната 2025 г.

1. През 2024 г. Комисията, след 
консултация с Европейския 
парламент, разпределя за програмите 
на съответните държави членки 
допълнителната сума, посочена в член 
10, параграф 1, буква б), съгласно 
критериите, определени в приложение I, 
точка 1, буква в) и точки 2—11. Това 
разпределяне се основава на последните 
налични статистически данни, отнасящи 
се до критериите, определени в 
приложение I, точка 1, буква в) и точки 
2—11. Финансирането е в сила от 
календарната 2025 г.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е подходящо, при 
разпределението на средствата по 
тематичния механизъм за периода от 
2025 г. нататък се вземат предвид 
реализираният напредък по постигането 
на междинните цели от рамката за 
качество на изпълнението, посочена в 
член 12 от Регламент (ЕС) …/… [РОР], 
и установените недостатъци при 
изпълнението.

3. Когато е подходящо, при 
разпределението на средствата по 
тематичния механизъм за периода от 
2025 г. нататък се вземат предвид 
реализираният напредък по постигането 
на междинните цели от рамката за 
качество на изпълнението, посочена в 
член 12 от Регламент (ЕС) …/… [РОР], 
и установените недостатъци при 
изпълнението. Програмите подлежат 
на междинен преглед в съответствие 
с членове 14 и 40 от Регламент (ЕС) 
№… /… [РОР] и член 26 от 
настоящия регламент.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки обосновават 
използването на оперативна подкрепа за 
постигането целите на настоящия 
регламент в програмата и в годишните 
доклади за качеството на изпълнението 
по член 27. Преди да одобри програмата 
и след като се консултира с 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в рамките на 
компетенциите на Агенцията съгласно 
член 12, параграф 3, Комисията оценява 
първоначалната ситуация в държавите 
членки, заявили намерение да използват 
оперативна подкрепа, като взема 
предвид предоставената от тези 
държави членки информация и когато е 
приложимо — наличната информация в 
контекста на оценките по Шенген и 
оценките на уязвимостта, включително 

4. Държавите членки обосновават 
използването на оперативна подкрепа за 
постигането целите на настоящия
регламент в програмата и в годишните 
доклади за качеството на изпълнението 
по член 27. Преди да одобри 
програмата, след консултация с 
Европейския парламент и след като се 
консултира с Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана в рамките на 
компетенциите на Агенцията съгласно 
член 12, параграф 3, Комисията оценява 
първоначалната ситуация в държавите 
членки, заявили намерение да използват 
оперативна подкрепа, като взема 
предвид предоставената от тези 
държави членки информация и когато е 
приложимо — наличната информация в 
контекста на оценките по Шенген и 



AD\1171239BG.docx 15/21 PE628.605v02-00

BG

препоръките, направени вследствие на 
тези оценки.

оценките на уязвимостта, включително 
препоръките, направени вследствие на 
тези оценки.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

По инструмента може да се предоставя 
подкрепа за мерки за техническа помощ, 
изпълнявани по инициатива на 
Комисията или от нейно име. За тези 
мерки може да се предоставя 
финансиране в размер на 100%.

По инструмента може да се предоставя 
подкрепа за мерки за техническа помощ, 
изпълнявани по инициатива на 
Комисията или от нейно име, след 
консултация с Европейския 
парламент. За тези мерки може да се 
предоставя финансиране в размер на 
100%.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза, и по-
специално когато популяризират 
действията и резултатите от тях, като 
предоставят последователна, ефективна 
и пропорционална целева информация 
на различни видове публика, 
включително медиите и 
обществеността.

1. Получателите на финансиране от 
Съюза посочват неговия произход и 
гарантират видимостта, прозрачността 
и проследяемостта на финансирането 
от Съюза, и по-специално когато 
популяризират действията и резултатите 
от тях, като предоставят 
последователна, ефективна и 
пропорционална целева информация на 
различни видове публика, включително 
медиите и обществеността.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие със задължението 
си за докладване съгласно член 41, 
параграф 3, буква з), подточки i) и iii) от 
Финансовия регламент Комисията 
представя на Европейския парламент и 
на Съвета информация относно 
качеството на изпълнението съгласно 
приложение V.

1. В съответствие със задължението 
си за докладване съгласно член 41, 
параграф 3, буква з), подточки i) и ii) от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/10461a

на Европейския парламент и на 
Съвета Комисията представя ежегодно
на Европейския парламент и на Съвета 
информация относно качеството на 
изпълнението съгласно приложение V.

____________________

1a Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за 
изменение на регламенти (ЕС) № 
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 
1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 
223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 
на Регламент (ЕС, Евратом) № 
966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., 
стр. 1).

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията извършва междинна 
оценка и ретроспективна оценка на 
настоящия регламент, включително на 
осъществените по линия на инструмента 
действия.

1. Комисията извършва междинна 
оценка и ретроспективна оценка на 
настоящия регламент, включително на 
осъществените по линия на инструмента 
действия. Констатациите от 
оценката се изпращат незабавно на 
Европейския парламент.

Изменение 29

Предложение за регламент
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Член 26 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. След междинния преглед и 
ретроспективната оценка 
Комисията представя на Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите: ((

а) доклад за междинна оценка 
относно прилагането на настоящия 
регламент до юни 2024 г.; този доклад 
за междинна оценка включва оценка 
на междинния преглед, извършен в 
съответствие с настоящия 
регламент и Регламент (ЕС)…/... 
[РОР];

б) доклад за последваща оценка 
относно отражението на настоящия 
регламент и на специфичните 
регламенти след приключването на 
националните програми до 30 юни 
2027 г. 

Европейският парламент приканва 
Комисията да участва в 
структуриран диалог относно 
междинния преглед и последващата 
оценка.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 15 февруари 2023 г. и до 
същата дата на всяка следваща година 
до 2031 г. включително държавите 
членки представят на Комисията 
годишния доклад за качеството на 
изпълнението, посочен в член 36, 
параграф 6 от Регламент (ЕС) 
…/...[РОР]. Докладът, който се 
представя през 2023 г., обхваща 
изпълнението на програмата до 30 юни 

1. До 15 февруари 2023 г. и до 
същата дата на всяка следваща година 
до 2031 г. включително държавите 
членки представят на Комисията и 
Европейския парламент годишния 
доклад за качеството на изпълнението, 
посочен в член 36, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) …/... [РОР]. Докладът, 
който се представя през 2023 г., 
обхваща изпълнението на програмата до 
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2022 г. 30 юни 2022 г.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от 1 януари 2021 г. Той се прилага от 1 януари 2021 г. до 31 
декември 2027 г.

Изменение 32

Предложение за регламент
Приложение III – точка 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) обмена на най-добри практики за 
оценка, насърчаване, подпомагане и 
по-нататъшно разработване на 
политиките и целите на Съюза, по-
специално по отношение на 
защитата на основните права в 
контекста на различните 
компоненти на граничния контрол, 
особено по отношение на 
идентифицирането, незабавната 
помощ и насочването към службите 
за защита на уязвимите лица, особено 
жените, децата и непридружените 
малолетни или непълнолетни лица;

Изменение 33

Предложение за регламент
Приложение IV – точка 9 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Мерки, които имат за цел 
усъвършенстването на оперативната 
съвместимост на информационни 
системи и комуникационни мрежи.
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