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ИЗМЕНЕНИЕ 

Комисията по правата на жените и равенството между половете представя на водещата 

комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 2 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (2a) Поради постоянно променящия 

се и разнообразен характер на 

настоящите миграционни потоци са 

необходими всеобхватни и сравними 

статистически данни, разбити по 

полов признак, за мигрантското 

население, за да се разбере 

действителността, да се установят 

уязвимите места и неравенствата и 

да се предоставят на създателите на 

политики надеждни данни и 

информация за определянето на 

бъдещите публични политики. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) За да се подкрепи Съюзът да 

отговори по ефективен начин на 

породените от миграцията 

предизвикателства, е необходимо да 

бъдат осигурени данни с по-голяма от 

годишна честота относно убежището и 

управляваната миграция. 

(3) За да се подкрепи Съюзът да 

отговори по ефективен начин на 

породените от миграцията 

предизвикателства и да разработи 

съобразени с равенството между 

половете и основани на правата на 

човека политики, е необходимо да 

бъдат осигурени данни с по-голяма от 

годишна честота относно убежището и 

управляваната миграция. 

 

Изменение  3 
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Предложение за регламент 

Съображение 4 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Статистиката за убежището и 

управляваната миграция има основно 

значение за изучаването, определянето и 

оценката на широк спектър от политики, 

особено по отношение на отговорите, 

свързани с пристигането на лица, 

търсещи закрила в Европа. 

(4) Статистиката за убежището и 

управляваната миграция има основно 

значение за изучаването, определянето и 

оценката на широк спектър от политики, 

особено по отношение на отговорите, 

свързани с пристигането на лица, 

търсещи закрила в Европа, и за да се 

признаят специфичните 

потребности и услуги, които 

конкретни групи или хора биха могли 

да имат, особено тези, които са 

обект на множество форми на 

дискриминация и които могат да 

бъдат по-уязвими по време на процеса 

на миграция и на предоставяне на 

убежище, например жени, бременни 

жени, деца, непридружени 

непълнолетни, възрастни хора, лица с 

увреждания, LGTBI +, жертви на 

основано на пола насилие, наред с 

други. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 4a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) Преследването на лице въз 

основа на пола представлява 

основание за търсене и получаване на 

международна закрила. 

Националните и европейските 

статистически органи събират 

статистически данни относно 

молбите за международна закрила въз 

основа на пола, включително 

основаното на пола насилие. 

 

Изменение  5 
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Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) С цел да се гарантира качеството, 

и по-специално съпоставимостта на 

предоставените от държавите членки 

данни, както и изготвяне на надеждни 

обобщени данни на равнището на 

Съюза, използваните данни следва да се 

основават на едни и същи понятия и да 

се отнасят за едни и същи референтни 

дати или периоди. 

(5) С цел да се гарантира качеството, 

и по-специално съпоставимостта на 

предоставените от държавите членки 

данни, както и изготвяне на надеждни 

обобщени данни на равнището на 

Съюза, използваните данни следва да се 

основават на едни и същи понятия и да 

се отнасят за едни и същи референтни 

дати или периоди. Тези данни следва да 

бъдат разбити по пол и възраст и да 

включват информация за редовните и 

нередовни потоци, трафика на хора, 

потребностите на бежанците, 

мигрантите и приемните общности 

и други въпроси. 1a 

 _________________ 

 1a 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.

asp?symbol=A/RES/71/1 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) С настоящия регламент се 

гарантира правото на зачитане на 

личния и семейния живот и на защита 

на личните данни, както е посочено в 

членове 7 и 8 от Хартата на основните 

права на Европейския съюз. 

(10) С настоящия регламент се 

гарантира правото на зачитане на 

личния и семейния живот и на защита 

на личните данни, недискриминацията 

и равенството между половете, както 

е посочено в членове 7, 8, 21 и 23 от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 10 a (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (10 а) Събирането на данни, разбити 

по пол, дава възможност за 

установяване и анализ на конкретни 

слаби места и възможности на 

жените и мъжете, което разкрива 

пропуски и неравенства. 

Съобразените с равенството между 

половете данни относно миграцията 

могат да насърчат по-голямо 

равенство и да предложат 

възможности за групите в 

неравностойно положение. 

Статистическите данни за 

миграцията следва също така да 

отчитат променливи, като полова 

идентичност и сексуална 

ориентация, за да се събират данни за 

опита и неравнопоставеността при 

процесите на миграция и убежище на 

ЛГБТКИ+ лицата. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 3 – параграф 1 

 
Текст в сила Изменение 

 (-1) В член 3 параграф 1 се заменя 

със следното: 

1. Държавите-членки предоставят на 

Комисията (Евростат) статистически 

данни относно броя на: 

„1. Държавите-членки предоставят на 

Комисията (Евростат) статистически 

данни относно броя на: 

a) имигрантите, влезли на територията 

на държавата-членка, разбити по 

следните показатели: 

a) имигрантите, влезли на територията 

на държавата-членка, разбити по 

следните показатели: 

i) групи според гражданството — по 

възраст и пол; 

i) i) групи според гражданството — по 

възраст и социален пол; 

ii) групи според държавата по рождение 

на лицата — по възраст и пол; 

ii) групи според държавата по рождение 

на лицата — по възраст и социален пол; 

iii) групи според държавата на 

предишно обичайно местопребиваване 

iii) групи според държавата на 

предишно обичайно местопребиваване 
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— по възраст и пол; — по възраст и социален пол; 

б) емигрантите, напускащи територията 

на държавата-членка, разделени по 

следните показатели: 

б) емигрантите, напускащи територията 

на държавата членка, разделени по 

следните показатели: 

i) по групи по гражданство; i) по групи по гражданство; 

ii) възраст; ii) възраст; 

iii) пол; iii) социален пол; 

iv) по групи по държавите по следващо 

обичайно местопребиваване; 

iv) по групи по държавите по следващо 

обичайно местопребиваване; 

в) лицата, които обичайно пребивават в 

държавата-членка в края на 

референтния период, разделени по 

следните показатели: 

в) лицата, които обичайно пребивават в 

държавата-членка в края на 

референтния период, разделени по 

следните показатели: 

i) групи според гражданството — по 

възраст и пол; 

i) i) групи според гражданството — по 

възраст и социален пол; 

ii) групи според държавата по рождение 

на лицата — по възраст и пол; 

ii) групи според държавата по рождение 

на лицата — по възраст и социален пол; 

г) лицата, които обичайно пребивават на 

територията на държавата-членка и са 

придобили гражданство на държавата-

членка през базисната година, и са 

имали преди това гражданство в друга 

държава-членка или в трета страна, или 

са били без гражданство, разделени по 

групи според възраст и пол, както и по 

предишното гражданство на 

съответните лица, като се посочва 

обстоятелството, че лицата преди това 

са били без гражданство. 

г) лицата, които обичайно пребивават на 

територията на държавата-членка и са 

придобили гражданство на държавата 

членка през базисната година, и са 

имали преди това гражданство в друга 

държава членка или в трета страна, или 

са били без гражданство, разделени по 

групи според възраст и социален пол, 

както и по предишното гражданство на 

съответните лица, като се посочва 

обстоятелството, че лицата преди това 

са били без гражданство. 

(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=BG) 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 4 – параграф 1 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Статистическите данни се разпределят 

по възраст и пол и по гражданство на 

Статистическите данни се разпределят 

по възраст и социален пол и по 
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съответните лица, както и по 

непридружени малолетни или 

непълнолетни лица. Те се отнасят до 

референтни периоди от един календарен 

месец и се предоставят на Комисията 

(Евростат) до два месеца след края на 

референтния месец. Първият 

референтен месец е януари 2020 г.“. 

гражданство на съответните лица, както 

и по непридружени малолетни или 

непълнолетни лица. Те се отнасят до 

референтни периоди от един календарен 

месец и се предоставят на Комисията 

(Евростат) до два месеца след края на 

референтния месец. Първият 

референтен месец е януари 2020 г. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 4 – параграф 2 – букви д а и д б (нови) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба)  В параграф 2 се добавят 

следните букви да) и дб): 

 „да) лицата, обхванати от 

първоинстанционни решения за 

отхвърляне на молби за събиране на 

семейството с лице, на което е 

предоставена международна закрила; 

 дб) лица, обхванати от 

първоинстанционни решения за 

одобрение на събиране на 

семейството с лице, на което е 

предоставена международна 

закрила.“ 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 4 – параграф 2 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

Статистическите данни се разпределят 

по възраст и пол и по гражданство на 

съответните лица, както и по 

непридружени малолетни или 

непълнолетни лица. Те се отнасят до 

Статистическите данни се разпределят 

по възраст и социален пол и по 

гражданство на съответните лица, както 

и по непридружени малолетни или 

непълнолетни лица. Те се отнасят до 
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референтни периоди от три календарни 

месеца и се предоставят на Комисията 

(Евростат) до два месеца след края на 

референтния период. Първият 

референтен период е от януари до март 

2020 г.“. 

референтни периоди от три календарни 

месеца и се предоставят на Комисията 

(Евростат) до два месеца след края на 

референтния период. Първият 

референтен период е от януари до март 

2020 г.“. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква д 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 4 – параграф 3 – алинея 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

„Статистическите данни по букви б) — 

ж) се разпределят по възраст и пол и по 

гражданство на съответните лица, както 

и по непридружени малолетни или 

непълнолетни лица. Статистическите 

данни по буква ж) освен това се 

разпределят по държава на пребиваване 

и по вид на решението по молба за 

убежище. Данните се отнасят до 

референтни периоди от една календарна 

година и се предоставят на Комисията 

(Евростат) до три месеца след края на 

референтната година. Първата 

референтна година е 2020 г.“. 

„Статистическите данни по букви б) — 

ж) се разпределят по възраст и социален 

пол и по гражданство на съответните 

лица, както и по непридружени 

малолетни или непълнолетни лица. 

Статистическите данни по буква ж) 

освен това се разпределят по държава на 

пребиваване и по вид на решението по 

молба за убежище. Данните се отнасят 

до референтни периоди от една 

календарна година и се предоставят на 

Комисията (Евростат) до три месеца 

след края на референтната година. 

Първата референтна година е 2020 г.“. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

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

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 5 – параграф 1 – алинея 3 

 
Текст в сила Изменение 

 (1a) В член 5 параграф 1, алинея 3 се 

заменя със следното: 

Статистическите данни, посочени в 

буква б), се разпределят по възраст, пол 

и гражданство на съответните лица. 

Статистическите данни, посочени в 

буква б), се разпределят по възраст, 

социален пол и гражданство на 

съответните лица. 
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32007R0862&qid=1536826306115&from=BG) 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка i 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

i) разрешения, издадени през 

референтния период, през който на 

лицето е издадено за първи път 

разрешение за пребиваване, 

разпределени по гражданство, 

основание за издаване на разрешението, 

срок на валидност на разрешението, 

възраст и пол; 

i) разрешения, издадени през 

референтния период, през който на 

лицето е издадено за първи път 

разрешение за пребиваване, 

разпределени по гражданство, 

основание за издаване на разрешението, 

срок на валидност на разрешението, 

възраст и социален пол; 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка ii 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

ii) разрешения, издадени през 

референтния период, и предоставени на 

лице по повод промяната на 

положението му на имигрант или 

основанието за престоя, разпределени 

по гражданство, основание за издаване 

на разрешението, срок на валидност на 

разрешението, възраст и пол; 

ii) разрешения, издадени през 

референтния период, и предоставени на 

лице по повод промяната на 

положението му на имигрант или 

основанието за престоя, разпределени 

по гражданство, основание за издаване 

на разрешението, срок на валидност на 

разрешението, възраст и социален пол; 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 6 – параграф 1 – буква а – подточка iii 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

iii) валидни разрешения в края на 

референтния период (брой на 

издадените разрешения, които не са 

отнети и не са изтекли), разпределени 

по гражданство, основание за издаване 

на разрешението, срок на валидност на 

разрешението, възраст и пол; 

iii) валидни разрешения в края на 

референтния период (брой на 

издадените разрешения, които не са 

отнети и не са изтекли), разпределени 

по гражданство, основание за издаване 

на разрешението, срок на валидност на 

разрешението, възраст и социален пол; 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 6 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) брой на дългосрочно 

пребиваващите в края на референтния 

период, разпределени по гражданство, 

вид на статута на дългосрочно 

пребиваващ, възраст и пол.“. 

б) брой на дългосрочно 

пребиваващите в края на референтния 

период, разпределени по гражданство, 

вид на статута на дългосрочно 

пребиваващ, възраст и социален пол.“. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква б 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

Член 7 – параграф 2 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Статистическите данни, 

посочени в параграф 1, се отнасят до 

референтни периоди от три календарни 

месеца и се предоставят на Комисията 

(Евростат) до два месеца след края на 

референтния период. Първият 

референтен период е от януари до март 

2020 г.“. 

2. Статистическите данни, 

посочени в параграф 1, се разбиват по 

възраст и социален пол на 

съответното лице, както и по 

непридружени малолетни или 

непълнолетни лица. Те се отнасят до 

референтни периоди от три календарни 

месеца и се предоставят на Комисията 

(Евростат) до два месеца след края на 

референтния период. Първият 

референтен период е от януари до март 

2020 г.“. 
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Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова) 

Регламент (ЕО) № 862/2007 

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

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) В член 9,параграф 1 се вмъква 

нова алинея, както следва: 

 Като общ принцип за защита на 

човешките права на мигрантите и на 

лицата, търсещи убежище, следва да 

се зачита тяхното право на 

неприкосновеност на личния живот и 

на защита на личните данни и да се 

събират данни с тяхно съгласие и 

доброволно участие* 

 _________________ 

 *Принципи и насоки, подкрепени от 

практически насоки, относно 

защитата на човешките права на 

мигрантите в уязвимо положение при 

големи и/или смесени движения. 

 

 

 

 

 

 

 


