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Изменение 37
Хорхе Бусаде Виялба, Никола Прокачини, Робърт Рос

Предложение за регламент
Съображение 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80) Системата „Фалшиви и 
автентични документи онлайн“ (FADO) 
бе създадена със Съвместно действие 
98/700/ПВР в рамките на Генералния 
секретариат на Съвета, като тя дава 
достъп на органите на държавите 
членки до информация за новооткрити 
методи за фалшифициране и нови 
автентични документи, които са в 
обращение.

(80) Системата „Фалшиви и 
автентични документи онлайн“ (FADO) 
бе създадена със Съвместно действие 
98/700/ПВР на Съвета1a в рамките на 
Генералния секретариат на Съвета, като 
тя дава достъп на органите на 
държавите членки до информация за 
новооткрити методи за фалшифициране 
и нови автентични документи, които са 
в обращение, с цел да се подпомогне 
борбата с незаконната миграция и с 
използването на подправени 
документи.

_________________
1a Съвместно действие 98/700/ПВР от 
3 декември 1998 г., прието от Съвета 
на основание член К.3 от 
Договора за Европейски съюз, относно 
създаването на Европейска система 
за архивиране на изображения (FADO) 
(ОВ L 333, 9.12.1998 г., стр. 4).

Or. en

Изменение 38
Паулу Ранжел

Предложение за регламент
Съображение 80 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80a) FADO е специално създадена за 
целите на съхранението на образци 
на документи и примери за 
автентични и фалшифицирани 
документи, които включват описания 
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на методи за фалшифициране и 
подправяне, предоставени от 
държавите членки, трети държави, 
териториални единици, 
международни организации и други 
субекти на международното право. 
Като пряка последица от 
предназначението на FADO лични 
данни следва да се съхраняват под 
формата на различни елементи, 
съдържащи се в образците, 
автентичните и фалшифицираните 
документи. Такива лични данни 
следва да са строго ограничени до 
необходимото за целите на FADO, а 
ненужните лични данни следва да 
бъдат анонимизирани в 
съответствие с принципа за 
свеждане на данните до минимум.

Or. en

Изменение 39
Хорхе Бусаде Виялба, Робърт Рос, Никола Прокачини

Предложение за регламент
Съображение 80 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80a) Използването на фалшиви, 
придобити чрез измама и подправени 
документи от граждани на трети 
държави за влизане и престой в Съюза 
или използването им при процедури, 
свързани с легализирането на 
престоя, включително процедури за 
предоставяне на убежище, се 
превърна в проблем с нарастващо 
значение за държавите членки. 
Докато използването на законни 
документи улеснява влизането и 
пребиваването в държавите членки, е 
създаден паралелен пазар за граждани 
на трети държави, които знаят, че 
не могат да изпълнят критериите за 
влизане в Съюза, като използват 
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законни документи и редовни канали, 
или които желаят да прикрият 
истинската си самоличност.

Or. en

Изменение 40
Паулу Ранжел

Предложение за регламент
Съображение 80 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80б) Държавите членки могат да 
поддържат или да разработват свои 
национални системи, съдържащи 
информация за образци на документи 
и примери за автентични и фалшиви 
документи, но следва да бъдат 
задължени да предоставят на 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана („Агенцията“) 
притежаваната от тях информация 
относно образците, автентичните и 
фалшивите документи. Агенцията 
следва да качва тази информация във 
FADO, за да гарантира 
еднородността и качеството на 
информацията. По-специално 
държавите членки следва да 
предоставят всички защитни 
елементи на новите версии на 
автентичните документи, издавани 
от държавите членки и попадащи в 
обхвата на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 41
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом, Биргит Зипел

Предложение за регламент
Съображение 81 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(81a) FADO е специално създадена за 
целите на съхранението на образци 
на документи и примери за 
фалшифицирани документи, които 
включват описания на методи за 
фалшифициране и подправяне, 
предоставени от държавите членки, 
и може още да съхранява такива 
документи, произхождащи от трети 
държави, териториални единици, 
международни организации и други 
субекти на международното право. 
Като пряка последица от тези цели 
следва да е възможно да се 
съхраняват лични данни под формата 
на портретни снимки във FADO, 
доколкото защитните елементи на 
даден документ не могат да бъдат 
отделени от тези портретни снимки, 
или когато неистински, подправен, 
фалшифициран или псевдодокумент 
имитира защитни елементи, които 
не могат да бъдат отделени от 
портретната снимка. Във FADO не 
следва да се съхраняват буквено-
цифрени лични данни. Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана, 
създадена с Регламент (ЕС) 2019/... на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Агенцията“), следва да предприема 
необходимите мерки за 
анонимизиране на всички елементи на 
личните данни, които не са 
необходими за целите, за които се 
обработват данните, в съответствие 
с принципа за свеждане на данните до 
минимум, предвиден в член 4, 
параграф 1, буква в) от Регламент 
(ЕС) 2018/1725. Във FADO не следва да 
бъде възможно извличането или 
търсенето на елементи на лични 
данни.

Or. en
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Обосновка

Агенцията не следва да има задължение да събира документи от трети държави и 
международни организации. Качването на наличната информация относно тези 
документи е логично. Освен това необходимостта от съхраняване на лични данни е 
ограничена до портретните снимки, свързани със защитните елементи на 
документите, системата FADO следва да съхранява само този вид лични данни и 
никакви други лични данни.

Изменение 42
Саския Брикмон
от името на групата Greens/EFA

Предложение за регламент
Съображение 81 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81a) FADO е специално създадена за 
целите на съхранението на образци 
на документи и примери за 
фалшифицирани документи, които 
включват описания на методи за 
фалшифициране и подправяне, 
предоставени от държавите членки, 
трети държави, териториални 
единици, международни организации 
и други субекти на международното 
право. Като пряка последица от тази 
цел лични данни във FADO следва да 
се съхраняват под формата на 
различни елементи, съдържащи се в 
образеца и фалшифицираните 
документи. Тези лични данни се 
ограничават до необходимото за 
целите на FADO. Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана, 
създадена с Регламент (ЕС) 2019/... на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Агенцията“), следва да предприема 
необходимите мерки за 
анонимизиране на всички елементи на 
личните данни, които не са 
необходими за целите, за които се 
обработват данните, в съответствие 
с принципа за свеждане на данните до 
минимум, предвиден в член 4, 
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параграф 1, буква в) от Регламент 
(ЕС) 2018/1725. Не следва да бъде 
възможно да се извличат или търсят 
елементи от лични данни във FADO, 
нито данните в образците да се 
използват за идентифициране на 
физически лица.

Or. en

Обосновка

Теоретично е възможно да се идентифицира дадено лице от данните в образците, но 
това никога не следва да е позволено.

Изменение 43
Хорхе Бусаде Виялба, Робърт Рос, Никола Прокачини

Предложение за регламент
Съображение 81 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81a) FADO следва да съдържа 
информация за всички видове 
документи: автентични и фалшиви, 
за пътуване, за самоличност, за 
пребиваване и за гражданско 
състояние, шофьорски книжки, 
регистрационни талони на превозни 
средства и други свързани официални 
документи, издавани от държавите 
членки, трети държави, 
териториални единици, 
международни организации и други 
субекти на международното право.

Or. en

Изменение 44
Сира Рего

Предложение за регламент
Съображение 81 a (ново)



AM\1190939BG.docx 9/34 PE642.889v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81а) Забранява се достъпът до тази 
система на трети страни, които не 
са публични органи, натоварени с 
граничен контрол.

Or. es

Изменение 45
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 81 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(80б) FADO следва да съдържа 
информация за всички видове 
автентични документи за пътуване, 
за самоличност, за пребиваване и за 
гражданско състояние, шофьорски 
книжки и регистрационни талони на 
превозни средства, издавани от 
държавите членки, и фалшифицирани 
версии на такива документи, които 
те притежават, и може също така 
да съдържа други свързани официални 
документи, които се използват при 
подаване на заявления за документи 
за пътуване, за пребиваване или за 
самоличност, издавани от държавите 
членки. Тя може също да съдържа 
такива документи, издавани от 
трети държави, териториални 
единици, международни организации 
и други субекти на международното 
право.

Or. en

Обосновка

Съществуват твърде много документи, с които държавите членки разполагат и 
които могат да бъдат документ източник или допълващ документ за издаването на 
документи за пътуване, за пребиваване или за самоличност. Държавите членки следва 
да могат да предоставят на FADO документи източници или допълващи документи, 
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но не следва да бъдат задължени да правят това.

Изменение 46
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 81 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81в) Въпреки че държавите членки 
могат да запазят или разработят 
свои национални системи, 
съдържащи информация за 
автентични и фалшиви документи, 
те следва да бъдат задължени да 
предоставят на Агенцията 
информация за автентичните 
документи за пътуване, за 
самоличност, за пребиваване и за 
гражданско състояние, шофьорски 
книжки и регистрационни талони на 
превозни средства, които те издават, 
и фалшифицирани версии на такива 
документи, които те притежават. 
Агенцията следва да качва тази 
информация във FADO, за да 
гарантира еднородността и 
качеството на информацията. По-
специално държавите членки следва 
да предоставят всички защитни 
елементи на новите версии на 
автентичните документи, издавани 
от държавите членки и попадащи в 
обхвата на настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Съществуват твърде много документи, с които държавите членки разполагат и 
които могат да бъдат документ източник или допълващ документ за издаването на 
документи за пътуване, за пребиваване или за самоличност. Държавите членки следва 
да могат да предоставят на FADO документи източници или допълващи документи, 
но не следва да бъдат задължени да правят това.
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Изменение 47
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом, Евин Инсир

Предложение за регламент
Съображение 81 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81г) За да се гарантира висока 
степен на контрол на държавите 
членки върху документните измами, 
на органите на държавите членки, 
компетентни в областта на 
документните измами, например 
гранична полиция, други 
правоприлагащи органи или някои 
други трети страни, следва да бъде 
предоставен достъп до FADO на 
различни нива, в зависимост от 
техните изисквания. Тъй като 
условията и мерките за предоставяне 
на такъв достъп са несъществени 
елементи, които допълват 
настоящия регламент, те следва да 
бъдат установени посредством 
делегирани актове. На същия принцип 
FADO следва да дава на някои 
ползватели възможност за достъп до 
информация относно новоразкрити 
начини за фалшифициране на 
документи, както и за нови 
автентични документи в обращение.

Or. en

Изменение 48
Хорхе Бусаде Виялба, Робърт Рос, Никола Прокачини

Предложение за регламент
Съображение 82

Текст, предложен от Комисията Изменение

(82) Системата FADO следва да 
запази многостепенната си 
структура, за да предоставя на 
различните заинтересовани страни, 

(82) FADO следва да предоставя на 
различните заинтересовани страни, 
включително на широката 
общественост, информация с различни 
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включително на широката 
общественост, различни нива на 
информация за документите.

нива на ограничение, в зависимост от 
чувствителния характер на 
документите.

Or. en

Изменение 49
Сира Рего

Предложение за регламент
Съображение 83 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(83а) Настоящият регламент не 
трябва да засяга правото на 
международна закрила, както е 
залегнало в международното право и 
правото на Съюза.

Or. es

Изменение 50
Сира Рего

Предложение за регламент
Съображение 84 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84а) Настоящият регламент 
трябва да отчита факта, че 
използването на подправени или 
фалшифицирани документи за 
самоличност е необходимост за 
мнозинството от бежанците, като 
се има предвид липсата на законни и 
сигурни начини за достъп до Съюза. 
Този факт е признат в член 31 от 
Конвенцията за статута на 
бежанците, в който се забранява на 
държавите да наказват бежанците 
за незаконно влизане на тяхна 
територия.
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Or. es

Изменение 51
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом

Предложение за регламент
Съображение 101 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(101a) За да се осигури ефективното 
прилагане на системата FADO, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема актове 
съгласно член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз по отношение на 
установяването на мерки за 
предоставяне на достъп до FADO на 
органите на държавите членки, 
компетентни в областта на 
документните измами, и 
установяването на мерки за 
предоставяне на ограничен достъп до 
FADO на трети страни, като 
например авиокомпании, 
институции, органи, служби и 
агенции на Съюза, трети държави 
или международни организации. От 
особена важност е по време 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 от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество1a. По-
специално с цел осигуряване на равно 
участие при подготовката на 
делегираните актове Европейският 
парламент и Съветът следва да 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
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експерти получават систематично 
достъп до заседанията на 
експертните групи на Комисията, 
занимаващи се с подготовката на 
делегираните актове.
_________________
1a OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1

Or. en

Изменение 52
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом, Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 80

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 заличава се
1.
Агенцията поема и управлява 
системата „Фалшиви и автентични 
документи онлайн“ (FADO), която 
представлява база данни, съдържаща 
информация за истински документи 
за пътуване и пребиваване, издадени 
от държавите членки, трети страни, 
териториални единици, 
международни организации и други 
субекти на международното право, 
както и за фалшификати на такива 
документи. Системата FADO не 
може да съдържа никакви лични 
данни.
Държавите членки прехвърлят към 
новата система данните, които 
понастоящем се съдържат във FADO.
2. Комисията приема актове за 
изпълнение в съответствие с 
процедурата, посочена в член 117, 
параграф 2, с цел:
a) определяне на техническите 
спецификации на FADO, чрез 
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прилагане на високи стандарти;
б) въвеждане на процедурите за 
контрол и проверка на 
информацията, съдържаща се във 
FADO.

Or. en

Обосновка

Този член се заменя с последващи изменения.

Изменение 53
Паулу Ранжел

Предложение за регламент
Член 80 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Агенцията поема и управлява системата 
„Фалшиви и автентични документи 
онлайн“ (FADO), която представлява 
база данни, съдържаща информация за 
истински документи за пътуване и 
пребиваване, издадени от държавите 
членки, трети страни, териториални 
единици, международни организации и 
други субекти на международното 
право, както и за фалшификати на 
такива документи. Системата FADO 
не може да съдържа никакви лични 
данни.

Агенцията поема и управлява системата 
„Фалшиви и автентични документи 
онлайн“ (FADO), която представлява 
база данни, съдържаща информация за 
истински документи за пътуване и 
пребиваване, издадени от държавите 
членки, трети страни, териториални 
единици, международни организации и 
други субекти на международното 
право, както и за фалшификати на 
такива документи. FADO може да 
съдържа лични данни само доколкото 
те са върху образци, автентични и 
фалшифицирани документи.

Or. en

Изменение 54
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 80 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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1а. Системата FADO не съдържа 
никакви лични данни.

Or. es

Изменение 55
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 80 — параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Агенцията гарантира, че 
органите на държавите членки, 
компетентни за разкриването на 
подправени или фалшифицирани 
документи, гарантират достъпа до 
правото на международна закрила.

Or. es

Изменение 56
Сира Рего

Предложение за регламент
Член 80 - параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1в. Системата FADO не позволява 
достъпа до системата на:
a) Трети държави.
б) Международни организации.
в) Трети страни от каквото и да било 
друго естество, като например 
авиокомпании.
г) Широката общественост.
В случай на разрешение за ограничен 
достъп до системата FADO на всеки 
участник, различен от органите на 
всяка държава членка, компетентни в 
областта на граничния контрол, 
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Комисията дава разрешение 
посредством делегиран акт.

Or. es

Изменение 57
Саския Брикмон
от името на групата Greens/EFA

Предложение за регламент
Член 80 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 a
Категории документи и данни, 
съдържащи се във FADO
1. FADO включва следното:
a) информация, включително 
изображения, относно автентични 
документи и техните защитни 
елементи;
б) информация, включително 
изображения на фалшиви документи 
(подправени, променени или 
псевдодокументи) и характерните 
особености на измамата;
в) обобщени данни за способите за 
подправяне;
г) обобщена информация относно 
защитните елементи на 
автентичните документи;
д) статистика за разкритите 
фалшиви документи;
е) препоръки за ефективни начини за 
разкриване на специфични методи за 
подправяне.
FADO може да съдържа и наръчници, 
списъци с данни за контакт и 
информация за валидни документи за 
пътуване и тяхното признаване от 
държавите членки, както и друга 
полезна свързана информация.
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FADO може да съдържа лични данни 
само доколкото те са върху образци и 
фалшифицирани документи. 
Държавите членки гарантират, че 
лицата, чиито лични данни се 
използват върху образци на 
документи, са били доброволци за 
това, включително за обработването 
на личните им данни във FADO. Не е 
възможно самоличността на дадено 
лице да се установи без допълнителна 
информация, нито да се извършва 
търсене на лични данни във FADO. 
Личните данни се обработват в 
съответствие с член 5, параграф 1, 
буква а) от Регламент (ЕС) 2018/1725.
2. Държавите членки предават 
незабавно данните за автентичните 
и фалшивите документи, които те 
контролират, на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
(„Агенцията“).

Or. en

Обосновка

Обработването не може да се основава на съгласие, в противен случай лицето би 
имало правото да го оттегли и образците би трябвало да бъдат заличени. Следва да 
избягваме термините „собственост върху“/„разполагане с“ данни. „Контрол“ е 
техническият термин в законодателството за защита на данните.

Изменение 58
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом, Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 80 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 a
Обхват

FADO съдържа информация за 
автентичните документи за 
пътуване, за самоличност, за 
пребиваване и за гражданско 
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състояние, шофьорски книжки, 
регистрационни талони на превозни 
средства, издавани от държавите 
членки, и фалшифицирани версии на 
такива документи, с които те 
разполагат, и може още да съдържа 
други свързани официални документи, 
които се използват при подаването 
на заявления за документи за 
пътуване, пребиваване или 
самоличност, издавани от държавите 
членки и когато е приложимо – от 
трети държави, териториални 
единици, международни организации 
и други субекти на международното 
право, както и информация относно 
тяхното фалшифициране.

Or. en

Обосновка

Съществуват твърде много документи, с които държавите членки разполагат и 
които могат да бъдат документ източник или допълващ документ за издаването на 
документи за пътуване, за пребиваване или за самоличност. Държавите членки следва 
да могат да предоставят на FADO документи източници или допълващи документи, 
но не следва да бъдат задължени да правят това.

Изменение 59
Паулу Ранжел

Предложение за регламент
Член 80 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 a
Обработване на лични данни от 

страна на Агенцията
При обработването на лични данни 
Агенцията прилага Регламент (ЕС) 
2018/1725.
Лични данни се качват във FADO 
само доколкото те са абсолютно 
необходими за описание или 
онагледяване на метода за 
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фалшифициране.
Агенцията гарантира, че личните 
данни са сведени до минимум в 
съответствие с предназначението на 
FADO.

Or. en

Изменение 60
Хорхе Бусаде Виялба, Никола Прокачини, Робърт Рос

Предложение за регламент
Член 80 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 a
Обхват

FADO съдържа информация за 
автентичните документи за 
пътуване, за самоличност, за 
пребиваване и за гражданско 
състояние, шофьорски книжки, 
регистрационни талони на превозни 
средства и други свързани официални 
документи, издавани от държавите 
членки, трети държави, 
териториални единици, 
международни организации и други 
субекти на международното право, 
както и информация за 
фалшифицирането на тези 
документи.

Or. en

Изменение 61
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом, Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 80 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Член 80 б
Категории документи и данни, 

съдържащи се във FADO
1. FADO включва следното:
a) информация, включително 
изображения, относно автентични 
документи и техните защитни 
елементи;
б) информация, включително 
изображения на фалшиви документи 
(подправени, променени или 
псевдодокументи) и характерните 
особености на измамата;
в) обобщени данни за способите за 
подправяне;
г) обобщена информация относно 
защитните елементи на 
автентичните документи;
д) статистика за разкритите 
фалшиви документи;
е) препоръки за ефективни начини за 
разкриване на специфични методи за 
подправяне.
FADO може да съдържа и наръчници, 
списъци с данни за контакт и 
информация за валидни документи за 
пътуване и тяхното признаване от 
държавите членки, както и друга 
полезна свързана информация.
FADO не съдържа лични данни, с 
изключение на портретни снимки, 
доколкото защитните елементи на 
даден документ не могат да бъдат 
отделени от тези портретни снимки, 
или когато неистински, подправен, 
фалшифициран или псевдодокумент 
имитира защитни елементи, които 
не могат да бъдат отделени от 
портретна снимка. Във FADO не се 
съхраняват буквено-цифрени лични 
данни. Държавите членки 
гарантират, че лицата, чиито лични 
данни се съдържат в образци на 
документи, са дали съгласието си, 
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включително за обработването на 
личните им данни във FADO.
2. Държавите членки предават 
данните, с които разполагат за 
автентичните и фалшивите 
документи за пътуване, за 
самоличност, за пребиваване и за 
гражданско състояние, за шофьорски 
книжки и регистрационни талони на 
превозни средства, на Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
(„Агенцията“). Държавите членки 
могат също така да предават на 
Агенцията данни за други 
автентични официални документи, 
които се използват при подаване на 
заявления за документи за пътуване, 
за пребиваване или за самоличност, 
издавани от държавите членки, или 
за фалшификации на който и да е от 
тези документи.

Or. en

Обосновка

Тъй като необходимостта от съхраняване на лични данни е ограничена до 
портретните снимки, свързани със защитните елементи на документите, системата 
FADO следва да съхранява само този вид лични данни. Съществуват твърде много 
документи, с които държавите членки разполагат и които могат да бъдат документ 
източник или допълващ документ за издаването на документи за пътуване, за 
пребиваване или за самоличност. Държавите членки следва да могат да предоставят 
на FADO такива документи, но не следва да бъдат задължени да правят това.

Изменение 62
Саския Брикмон
от името на групата Greens/EFA

Предложение за регламент
Член 80 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 б
Структура на FADO и достъп до 
системата
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Структурата на FADO позволява:
a) оправомощени документни 
експерти на органите на държавите 
членки, компетентни в областта на 
документните измами, като 
граничната полиция и други 
правоприлагащи органи, да имат 
неограничен достъп до системата;
б) органи на държавите членки, 
които не изискват подробна 
информация относно защитните 
елементи и фалшифицирането на 
документи, да имат ограничен 
достъп до системата;
в) трети страни, като например 
институции, органи, служби и 
агенции на Съюза, да имат ограничен 
достъп до системата, когато и 
доколкото изискват достъп до 
информация относно защитните 
елементи и фалшифицирането на 
документи;
г) трети страни, като трети 
държави или международни 
организации, които не изискват 
подробна информация относно 
защитните елементи и 
фалшифицирането на документи, да 
имат ограничен достъп до 
системата, без да им се предоставя 
достъп до каквито и да било лични 
данни, които не са предмет на 
доброволното съгласие на 
съответното лице;
д) трети страни, като авиокомпании, 
които не изискват подробна 
информация относно защитните 
елементи и фалшифицирането на 
документи, да имат ограничен 
достъп до системата, без да им се 
предоставя достъп до каквито и да 
било лични данни;
е) обществеността да има ограничен 
достъп до системата за образци на 
документи, без да ѝ се предоставя 
достъп до лични данни, които не са 
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предмет на съгласието на 
съответното лице; на 
обществеността се предоставя 
достъп само до публична информация 
относно защитните елементи.

Or. en

Обосновка

Авиокомпаниите и други частни субекти следва да имат по-ограничен достъп в 
сравнение с трети държави или международни организации.

Изменение 63
Хорхе Бусаде Виялба, Робърт Рос, Никола Прокачини

Предложение за регламент
Член 80 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 б
Структура на FADO

Структурата на FADO дава 
възможност за различни нива на 
достъп до системата на 
компетентните органи на 
държавите членки, например 
гранична полиция, други 
правоприлагащи органи или други 
трети страни, в съответствие с 
член (X), както и за публичен достъп. 

Or. en

Обосновка

Член (Х) означава члена, в който се определят мерките за прилагане.

Изменение 64
Паулу Ранжел

Предложение за регламент
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Член 80 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 б
Влизане в сила и прилагане

Настоящият регламент влиза в сила 
на двадесетия ден след деня на 
публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.
Той се прилага от... [две години след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Or. en

Изменение 65
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом, Евин Инсир

Предложение за регламент
Член 80 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 в
Отговорности на Агенцията

1. Агенцията отговаря за създаването 
на FADO в съответствие с 
настоящия регламент. Агенцията 
гарантира функционирането на 
FADO 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата и осигурява нейната 
поддръжка и актуализиране.
2. Агенцията предоставя на 
компетентните органи на 
държавите членки почти в реално 
време помощ за разкриването и 
идентифицирането на 
фалшифицирани документи.
3. Агенцията отговаря за качването 
на информацията, получена от 
държавите членки, по своевременен и 
ефективен начин, за да се гарантира 
еднородността и качеството на 
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данните, като същевременно се 
гарантира спазването на принципа за 
свеждане на данните до минимум, 
предвиден в член 4, параграф 1, буква 
в) от Регламент (ЕС) 2018/1725.
4. Агенцията отговаря за качването 
на информация за документи от 
трети държави, териториални 
единици, международни организации 
и други субекти на международното 
право, и информация за 
фалшифицирането им.

Or. en

Обосновка

Не е ясно какви действия би трябвало да предприема Агенцията, за да изпълнява 
задължение за събиране на документи от трети държави, териториални единици и 
международни организации. Качването на наличната информация относно такива 
документи е логично, но изискването Агенцията да събира такава информация е извън 
обхвата на настоящия регламент.

Изменение 66
Саския Брикмон
от името на групата Greens/EFA

Предложение за регламент
Член 80 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 в
Обработване на лични данни от 
страна на Агенцията
При обработването на лични данни 
Агенцията прилага Регламент (ЕС) 
2018/1725.
Агенцията качва лични данни само 
доколкото те са абсолютно 
необходими за описание или 
онагледяване на защитните елементи 
или метода за фалшифициране. 
Агенцията гарантира, че тези данни 
са анонимизирани по подходящ начин, 
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доколкото това е възможно, по 
начин, който възпрепятства 
идентифицирането на което и да 
било лице чрез FADO без 
допълнителни данни. Забранява се 
идентифицирането на което и да 
било лице чрез FADO.
Трети страни, които имат достъп до 
FADO, сключват обвързващо и 
приложимо споразумение с Агенцията 
да не използват FADO за 
идентифициране на лица, чиито 
лични данни са във FADO, съгласно 
член 48, параграф 2, буква а) от 
Регламент (ЕС) 2018/1725.

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с Регламента относно защитата на данните в 
институциите и агенциите на ЕС, също и за да се гарантира прилагането на 
гаранциите от член 48.

Изменение 67
Хорхе Бусаде Виялба, Никола Прокачини, Робърт Рос

Предложение за регламент
Член 80 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 в
Мерки за прилагане

Като взема предвид чувствителния 
характер на съответните 
документи, Комисията приема 
актове за изпълнение с цел 
установяване на:
a) техническите спецификации за 
въвеждане и съхранение на 
информация във FADO в 
съответствие с високи стандарти;
б) процедурите за контрол и проверка 
на информацията, съдържаща се във 
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FADO;
в) мерките за предоставяне на 
различни нива на ограничен достъп до 
FADO на трети страни, например 
авиокомпании, институции, органи, 
служби и агенции на Съюза, трети 
държави или международни 
организации.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член X, 
параграф X.

Or. en

Обосновка

Член X, параграф X означава втория параграф от члена, в който се определя 
процедурата на комитета.

Изменение 68
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом, Евин Инсир

Предложение за регламент
Член 80 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 г
Структура на FADO и достъп до 

системата
Структурата на FADO позволява:
a) документни експерти на органите 
на държавите членки, компетентни в 
областта на документните измами, 
като граничната полиция и други 
правоприлагащи органи, да имат 
неограничен достъп до системата;
б) органи на държавите членки и 
трети страни, като например 
институции, органи, служби и 
агенции на Съюза, да имат ограничен 
достъп до системата, когато 
изискват достъп до ограничена 
информация относно защитните 
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елементи и фалшифицирането на 
документи;
в) трети страни, като авиокомпании, 
трети държави или международни 
организации, които не изискват 
подробна информация относно 
защитните елементи и 
фалшифицирането на документи, да 
имат ограничен достъп до 
системата, без да им се предоставя 
достъп до каквито и да било лични 
данни, които не са предмет на 
съгласието на съответното лице;
г) обществеността да има ограничен 
достъп до системата за образци на 
документи, без да ѝ се предоставя 
достъп до лични данни, които не са 
предмет на съгласието на 
съответното лице; на 
обществеността се предоставя 
достъп само до публична информация 
относно защитните елементи.

Or. en

Обосновка

Ако достъпът не е неограничен, има ограничение за количеството информация, 
предоставена на този ползвател. В такива случаи ползвателят ще има нужда от 
известна информация относно защитните елементи, но не и от цялата информация 
според категорията на ползвателя в буква а). Изглежда, че няма ясна разлика между 
категориите б) и в) в проектодоклада, поради което те биха могли да се обединят за 
законодателна ефективност.

Изменение 69
Саския Брикмон
от името на групата Greens/EFA

Предложение за регламент
Член 80 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 г
Отмяна и преходни разпоредби
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1. Съвместно действие 98/700/ПВР се 
отменя, считано от датата на 
ефективното привеждане в действие 
на системата от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана, 
като тази дата се определя с акт за 
изпълнение, приет съгласно 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 80и, параграф 2.
2. Генералният секретариат на 
Съвета прехвърля в системата 
наличните във FADO данни за 
автентични и фалшиви документи.

Or. en

Обосновка

„Се съгласяват“ е противоречива формулировка. След влизането в сила на регламента 
предаването се извършва на негова основа, без да е необходимо допълнително 
съгласие.

Изменение 70
Хорхе Бусаде Виялба, Никола Прокачини, Робърт Рос

Предложение за регламент
Член 80 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 г
Процедура на комитет

1. Комисията се подпомага от 
комитета, създаден с Регламент (ЕО) 
№ 1683/95 на Съвета1a. Този комитет 
е комитет по смисъла на Регламент 
(ЕС) № 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
_________________
1а Регламент (ЕО) № 1683/95 на 
Съвета от 29 май 1995 г. за 
определяне на единен формат за визи 
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(ОВ L 164, 14.7.1995 г.). 

Or. en

Изменение 71
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом, Биргит Зипел

Предложение за регламент
Член 80 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 д
Обработване на лични данни от 

страна на Агенцията
При обработването на лични данни 
Агенцията прилага Регламент (ЕС) 
2018/1725. В съответствие с член 80б 
Агенцията качва личните данни под 
формата на портретни снимки само 
дотолкова, доколкото тези 
изображения са абсолютно 
необходими за описание или 
онагледяване на защитния елемент 
или метода за фалшифициране.

Or. en

Обосновка

В съответствие с промените, предложени в член 80б, във FADO следва да бъдат 
качвани само портретни снимки. Портретна снимка не може да бъде анонимизирана.

Изменение 72
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом

Предложение за регламент
Член 80 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 е
Делегирани актове и актове за 

изпълнение
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1. Комисията приема делегирани 
актове в съответствие с член 80ж 
относно:
a) установяването на мерки за 
предоставяне на достъп до FADO на 
органите на държавите членки, 
компетентни в областта на 
документните измами;
б) установяването на мерки за 
предоставяне на ограничен достъп до 
FADO на трети страни, например 
авиокомпании, институции, органи, 
служби и агенции на Съюза, трети 
държави или международни 
организации.
2. Комисията приема актове за 
изпълнение в съответствие с член Х 
за установяване на:
a) техническите спецификации за 
въвеждане и съхранение на 
информация в системата;
б) процедурите за контрол и проверка 
на информацията, която се съдържа 
в системата;
в) определянето на датата на 
ефективното въвеждане на FADO от 
Агенцията.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член X.

Or. en

Обосновка

Елементите, изброени в параграф 2, букви а) и б), са допълнителни несъществени 
елементи от законодателството в съответствие с член 290 от ДФЕС. Елементите, 
изброени в параграф 1, букви а), б) и в), напротив, изискват единни условия за 
изпълнение на регламента в съответствие с член 291 от ДФЕС.

Изменение 73
Марина Калюранд, Петър Витанов, Силвия Спурек, Силви Гийом

Предложение за регламент
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Член 80 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 80 ж
Упражняване на делегирането

1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Правомощието да приема 
делегирани актове, посочено в 
член 80е, параграф 1, се предоставя на 
Комисията за неопределен срок, 
считано от ... [датата на влизане в 
сила на настоящия регламент].
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 80е, параграф 1, може 
да бъде оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Преди приемането на делегиран 
акт Комисията се консултира с 
експерти, определени от всяка 
държава членка в съответствие с 
принципите, залегнали в 
Междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. за 
по-добро законотворчество.
5. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира акта 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.
6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 80е, параграф 1, влиза в сила 
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единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
акта на Европейския парламент и на 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, 
и Съветът са уведомили Комисията, 
че няма да представят възражения. 
Посоченият срок се удължава с два 
месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.

Or. en


