
AM\1174204BG.docx PE632.961v01-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2014-2019

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2018/0390(COD)

16.1.2019

ИЗМЕНЕНИЯ
1 - 12

Проект на доклад
Клод Морайс
(PE632.052v01-00)

за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават 
виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и 
тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с 
оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза

Предложение за регламент
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))



PE632.961v01-00 2/12 AM\1174204BG.docx

BG

AM_Com_LegReport



AM\1174204BG.docx 3/12 PE632.961v01-00

BG

Изменение 1
Ауке Зейлстра

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Обединеното кралство 
предоставя право на пребиваване на 
гражданите на много държави, които 
се числят към Британска общност 
съгласно Закона за британското 
гражданство от 1981 г. Поради 
факта, че целта на освобождаването 
от изискването за визи, предвидено 
от Регламент (ЕО) № 539/2001 на 
Съвета e неясна, Комисията следва да 
извърши цялостна оценка на 
въздействието и на риска, за да 
изясни настоящата цел на 
освобождаването от изискването за 
притежаване на виза.

Or. en

Изменение 2
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Важно е да се признае 
особеното и специално положение на 
гражданите на Северна Ирландия, 
които по силата на Споразумението 
от Разпети петък, могат да се 
идентифицират като ирландци. По 
силата на този факт гражданите на 
Северна Ирландия следва да 
продължат да се ползват от всички 
права, произтичащи от 
гражданството на Съюза, в случай че 
пребивават в Северна Ирландия и не 
следва да бъдат третирани като 
граждани на трета държава.
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Безвизовият режим следва да се 
прилага в съответствие със 
стандартите, приложими 
понастоящем спрямо гражданите на 
Северна Ирландия.

Or. en

Изменение 3
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Правителството на Обединеното 
кралство обяви намерението си да не 
изисква виза от гражданите на ЕС-27 
при пътувания до Обединеното кралство 
за краткосрочни престои с цел туризъм 
или по работа от датата, на която 
правото на Съюза спре да се прилага 
спрямо Обединеното кралство. В случай 
че Обединеното кралство въведе въведе
изискване за притежаване на виза за 
гражданите на поне една държава 
членка, следва да бъде приложен 
механизмът за реципрочност, предвиден 
в [член 1, параграф 4 от Регламент (EО) 
№ 539/2001].

(6) Правителството на Обединеното 
кралство обяви намерението си да не 
изисква виза от гражданите на ЕС-27 
при пътувания до Обединеното кралство 
за краткосрочни престои с цел туризъм 
или по работа от датата, на която 
правото на Съюза спре да се прилага 
спрямо Обединеното кралство. В случай 
че в бъдеще Обединеното кралство 
въведе изискване за притежаване на 
виза за гражданите на поне една 
държава членка, следва да бъде 
приложен механизмът за реципрочност, 
предвиден в [член 1, параграф 4 от 
Регламент (EО) № 539/2001]27.
Европейският парламент, Съветът, 
Комисията и държавите членки 
следва да предприемат незабавни 
действия за прилагането на 
механизма за реципрочност по 
отношение на изискването за 
притежаване на виза.

_________________

27 Вж. бележка под линия 23.

Or. ro

Изменение 4
Емилиян Павел, Мария Габриела Зоана
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Правителството на Обединеното 
кралство обяви намерението си да не 
изисква виза от гражданите на ЕС-27 
при пътувания до Обединеното кралство 
за краткосрочни престои с цел туризъм 
или по работа от датата, на която 
правото на Съюза спре да се прилага 
спрямо Обединеното кралство.2727В 
случай че Обединеното кралство въведе 
The European Parliament, the Council, 
the Commission and the Member States 
should act without delay in applying the 
mechanism.

(6) Правителството на Обединеното 
кралство обяви намерението си да не 
изисква виза от гражданите на ЕС-27 
при пътувания до Обединеното кралство 
за краткосрочни престои с цел туризъм 
или по работа от датата, на която 
правото на Съюза спре да се прилага 
спрямо Обединеното кралство. В случай 
че в бъдеще Обединеното кралство 
въведе изискване за притежаване на 
виза за гражданите на поне една 
държава членка, следва да бъде 
приложен механизмът за 
реципрочност, предвиден в 
настоящия регламент. Европейският 
парламент, Съветът, Комисията и 
държавите членки следва да 
предприемат незабавни действия за 
прилагането на този механизъм.

_________________

27 Вж. бележка под линия 23.

Or. en

Изменение 5
Емилиян Павел, Мария Габриела Зоана

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обединеното кралство следва да 
бъде включено в приложение II към 
[Регламент (EО) № 539/2001]28, що се 
отнася до британските граждани.

(7) Обединеното кралство следва да 
бъде включено в приложение II към 
[Регламент (EО) № 539/2001]28, що се 
отнася до британските граждани. Това 
зависи изцяло от предоставянето и 
от страна на Обединеното кралство 
на реципрочен и недискриминационен 
безвизов режим на гражданите на 
Съюза, в съответствие с принципите 
на цялостната реципрочност и 
недопускането на дискриминация. За 
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тази цел и с оглед предоставянето на 
отговор на особената ситуация на 
бивша държава членка следва да бъде 
създаден специален механизъм за 
реципрочност.

_________________ _________________

28 Вж. бележка под линия 23. 28 Вж. бележка под линия 23.

Or. en

Изменение 6
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обединеното кралство следва да 
бъде включено в приложение II към 
[Регламент (EО) № 539/2001]28, що се 
отнася до британските граждани.

(7) Обединеното кралство следва да 
бъде включено в приложение II към 
[Регламент (EО) № 539/2001]28, що се 
отнася до британските граждани. Това 
зависи изцяло от предоставянето и 
от страна на Обединеното кралство 
на реципрочен и недискриминационен 
безвизов режим на гражданите на 
Съюза, в съответствие с принципите 
на цялостната реципрочност и 
недопускането на дискриминация. За 
тази цел и с оглед предоставянето на 
отговор на особената ситуация на 
бивша държава членка следва да бъде 
създаден специален механизъм за 
реципрочност.

_________________ _________________

28 Вж. бележка под линия 23. 28 Вж. бележка под линия 23.

Or. en

Изменение 7
Чаба Шогор

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Обединеното кралство следва да 
бъде включено в приложение II към 
[Регламент (EО) № 539/2001]28, що се 
отнася до британските граждани.

(7) Обединеното кралство следва да 
бъде включено в приложение II към 
[Регламент (EО) № 539/2001]28, що се 
отнася до британските граждани. Това 
зависи изцяло от предоставянето и 
от страна на Обединеното кралство 
на реципрочен и недискриминационен 
безвизов режим на гражданите на 
Съюза, в съответствие с принципите 
на цялостната реципрочност и 
недопускането на дискриминация.

_________________ _________________

28 Вж. бележка под линия 23. 28 Вж. бележка под линия 23.

Or. en

Изменение 8
Мартина Андерсън

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В споразумението от Разпети 
петък се съдържат 15 позовавания на 
Съюза, а гражданите на Северна 
Ирландия гласуваха за оставането в 
Съюза. Следователно е важно 
оттеглянето на Обединеното 
кралство от Съюза да не смути 
областите на сътрудничество между 
Севера и Юга, установени в 
споразумението от Разпети петък и в 
последвалите го споразумения или да 
попречи на цялостното прилагане на 
споразумението от Разпети петък 
във всичките му части.

Or. en

Изменение 9
Мартина Андерсън
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Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Гражданите на Северна 
Ирландия, които по силата на 
споразумението от Разпети петък 
остават граждани на Съюза, следва 
да продължат да се ползват от целия 
обем права на Съюза, произтичащи 
от гражданството на Съюза, там, 
където пребивават в Северна 
Ирландия, включително достъп до 
Европейска здравноосигурителна 
карта, европейски студентски такси 
и политическо представителство в 
рамките на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 10
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Настоящият регламент следва да 
влезе в сила на 30 март 2019 г. — деня, 
на който Обединеното кралство ще се 
оттегли от Съюза.

(14) Настоящият регламент следва да 
влезе в сила на първия ден след 
оттеглянето на Обединеното кралство 
от Съюза.

Or. ro

Изменение 11
Емилиян Павел, Мария Габриела Зоана

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че Обединеното кралство 
въведе изискване за притежаване на 
виза за гражданите на поне една 

Чрез дерогация от член 1, параграф 4 
от Регламент (EО) № 539/2001]40, в 
случай че Обединеното кралство въведе 
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държава членка, ще бъде приложен 
механизмът за реципрочност,
предвиден в [член 1, параграф 4 от 
Регламент (EО) № 539/2001]. 40

изискване за притежаване на виза за 
гражданите на поне една държава 
членка, се прилагат следните 
разпоредби:
а) след въвеждането на изискването 
за притежаване на виза съответната 
държава членка без отлагане 
уведомява Комисията и информира 
писмено Европейския парламент и 
Съвета за това; в уведомлението се 
посочват датата на прилагането на 
визовия режим, както и видът на 
документите за пътуване и визите, за 
които той се отнася;
б) в рамките на 72 часа от получаване 
на уведомлението, посочено в точка а) 
на настоящия параграф, Комисията 
приема делегиран акт в съответствие 
с член 4в за изменение на Регламент 
(ЕО) № 539/2001 с цел да спре 
прилагането по отношение на 
гражданите на Обединеното 
кралство на приложение ІІ към 
настоящия регламент за период от 12 
месеца. В посочения делегиран акт се 
определя дата в рамките на 120 дни 
от влизането му в сила, на която 
спирането на прилагането на 
приложение ІІ поражда действие, 
като се вземат предвид наличните 
ресурси в консулствата на държавите 
членки. В делегирания акт се включва 
бележка под линия до 
наименованието на Обединеното 
кралство, в която се посочва, че 
освобождаването от изискването за 
притежаване на виза се спира по 
отношение на всички граждани на 
Обединеното кралство и се уточнява 
срока на въпросното спиране. Освен 
ако Комисията не представи 
законодателно предложение в 
съответствие с буква д), при което 
срокът на спиране, посочен в първото 
изречение на настоящата буква се 
продължава автоматично до 
влизането в сила на въпросното 
предложение и до произвеждането на 
действие на прехвърлянето на 
позоваването на Обединеното 
кралство от приложение ІІ към 
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приложение І, срокът на спиране на 
изискването за притежаване на виза
предвиден в делегирания акт, приет в 
съответствие с първото изречение на 
настоящата буква се продължава 
автоматично, докато Обединеното 
кралство не отмени визовия режим за 
гражданите на съответната 
държава членка или държави членки, 
и бъде възобновен режимът на 
безвизово пътуване за гражданите на 
всички държави членки. Бележката 
под линия, отнасяща се до третото 
изречение на настоящата буква, се 
изменя в съответствие с това. Без да 
засяга прилагането на член 4 от 
Регламент (EО) № 539/2001, по време
на срока на спирането от всички 
граждани на Обединеното кралство 
се изисква да притежават виза при 
преминаването на външните граници 
на държавите членки; 
в) непосредствено след приемането на 
делегирания акт, посочен в буква б) и в 
консултация с Европейския 
парламент и със Съвета, Комисията 
предприема мерки съвместно с 
органите на Обединеното кралство за 
възстановяване на безвизов режим на 
пътуване и информира незабавно 
Европейския парламент и Съвета 
относно тези мерки;
г) всяко последващо уведомление от 
страна на държава членка в 
съответствие с буква а) в рамките на 
срока на прилагане на мерки, приети в 
съответствие с точка б) се включва 
към текущата процедура, без 
фиксираните в посочените букви 
срокове да бъдат удължавани;
д) ако в срок от шест месеца от 
влизането в сила на делегирания акт 
по буква б) Обединеното кралство не е 
отменило изискването за 
притежаване на виза, Комисията 
може да представи законодателно 
предложение с оглед на 
прехвърлянето на позоваването на 
Обединеното кралство от 
приложение II към приложение I на 
настоящия регламент;
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е) ако Обединеното кралство отмени 
изискването за притежаване на виза, 
съответната държава членка или 
държави членки незабавно уведомяват 
Комисията и информират 
Европейския парламент и Съвета за 
това. Делегираният акт, приет в 
съответствие с буква б) спира да се 
прилага седем дни след 
публикуването, посочено в първото 
изречение на настоящата буква. Ако 
Обединеното кралство въведе 
изискване за притежаване на виза за 
граждани на две или повече държави 
членки, делегираният акт спира да се 
прилага седем дни след публикуването 
на уведомлението относно 
последната държава членка, спрямо 
чиито граждани е въведено изискване 
за притежаване на виза. Бележката 
под линия, посочена в третото 
изречение на буква б) се заличава след 
изтичането на срока на действие на 
съответния делегиран акт.
Комисията публикува без забавяне 
информация за изтичането на срока 
на действие в Официален вестник на 
Европейския съюз. Ако Обединеното 
кралство отмени изискването за 
притежаване на виза, но Комисията 
не е била уведомена от държавата 
членка или държавите членки в 
съответствие с първото изречение на 
настоящата буква, Комисията по 
собствена инициатива, пристъпва без 
отлагане към публикуването, 
посочено в петото изречение на 
настоящата буква, като в този 
случай се прилага второто изречение 
от настоящата буква.
Европейският парламент, Съветът и 
Комисията предприемат незабавни 
действия за прилагането на този 
механизъм.
Делегиран акт, приет съгласно 
настоящия член, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотификацията на 
Европейския парламент и на Съвета 
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за акта или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да представят възражения.
Този срок се удължава с два месеца по 
инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

_________________ _________________

40 Вж. бележка под линия 23. 40 Вж. бележка под линия 23.

Or. en

Изменение 12
Мария Грапини

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
30 март 2019 г.

Настоящият регламент следва да влезе в 
сила на първия ден след оттеглянето 
на Обединеното кралство от Съюза.

Or. ro
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