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Въведение 

Целта на настоящия работен документ е да се представи обща информация за 

разискванията на докладчика относно предложението на Комисията за изменение на 

Кодекса на шенгенските граници1 по отношение на правилата за временното 

повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, както и с оглед на 

подготовката на проектодоклада, за да изложи някои първоначални мнения за 

обсъждане. 

Обща информация 

На 27 септември 2017 г. Европейската комисия предложи изменение на Кодекса на 

шенгенските граници, за да се предостави възможност на държавите членки да въведат 

отново граничен контрол по вътрешните граници, в случай че е налице сериозна 

заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в дадена държава членка, за 

период, който може да достигне до пет години. Действащите правила дават възможност 

на държавите членки да въведат повторно граничен контрол на вътрешните граници за 

период от шест месеца или в изключителни случаи за не повече от две години. В 

допълнение към предложеното удължаване на тези периоди Комисията предложи 

допълнителни процесуални гаранции, най-вече под формата на оценки на риска, имащи 

за цел да гарантират, че решението за повторно въвеждане на такъв граничен контрол 

на вътрешните граници е крайна мярка. 

В обяснителния меморандум на предложението Комисията посочва, че от септември 

2015 г. „вторичните движения на незаконни мигранти и [...] увеличаването на 

трансграничните терористични заплахи [...] принудиха някои държави членки да 

удължат срока на граничния контрол на няколко пъти, понякога до изчерпване на 

действащите законоустановени срокове“. Поради това изглежда, че предложението на 

Комисията е изготвено, за да се узаконят съществуващите практики на държавите 

членки, които вече не са в съответствие с настоящите разпоредби на Кодекса на 

шенгенските граници. 

Както се припомня в съображение 23 от действащия понастоящем Кодекс на 

шенгенските граници, съществуващата добре установена правна рамка на 

достиженията на правото от Шенген действа с презумпцията, че „към повторното 

въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници следва да се пристъпва само по 

изключение и само като крайна мярка със строго ограничени обхват и 

продължителност въз основа на конкретни обективни критерии и след преценка за 

необходимостта от него, която следва да се наблюдава на равнището на Съюза.“ 

Важно е също да се подчертае, че държавите членки, които понастоящем запазват 

контрол над всички или над част от своите вътрешни граници, са обосновали своите 

решения главно въз основа на риска от вторични придвижвания след незаконни 

преминавания на граници от 2015 г. насам. Като част от пакета за управление на 

Шенгенското пространство от 2013 г. съзаконодателите в ЕС постигнаха съгласие, че 

„миграцията и пресичането на външните граници от голям брой граждани на трети 

държави не следва само по себе си да се счита за заплаха за обществения ред или за 

                                                 
1  Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно 

Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници). 
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вътрешната сигурност“.1  

Становище на докладчика 

Несъмнено са налице сериозни аргументи за това, че незаконната миграция към Съюза 

и верижните ефекти върху Шенгенското пространство без граничен контрол на 

вътрешните граници е резултат от неуспеха на общата европейска система за убежище 

при третирането на лицата, търсещи международна закрила, и от липсата на реформа на 

тази система.  

Настоящата практика на някои държави членки, които поддържат контрола по 

вътрешните граници, по мнение на докладчика, може да бъде несъразмерна, 

неоправдана и да се отличава с нехайство, което дори може до достига до злоупотреби. 

Докладчикът изразява съжаление, че не бе извършена оценка на въздействието, която 

да придружава предложените изменения на Кодекса на шенгенските граници, които се 

разглеждат в момента. Като част от по-доброто законотворчество законодателни 

предложения следва да бъдат предшествани от оценка на въздействието и като се имат 

предвид трудностите при поддържането на действащите правила, такава оценка би 

била приветствана за това предложение. 

Поради това докладчикът решително се противопоставя на опитите на Комисията за 

узаконяване на понастоящем незаконната практика на държавите членки по отношение 

на контрола по вътрешните граници, и ще отрази това в проектодоклада. Докладчикът 

счита, че главната цел на всички промени в Кодекса на шенгенските граници по 

отношение на правилата относно повторното въвеждане на граничен контрол на 

вътрешните граници следва да бъде да направят нормативната уредба по-ясна. 

Промяната следва да гарантира, че използването на вътрешен граничен контрол 

отговаря на реалните нужди, че този контрол е пропорционален и ограничен по време, 

като едновременно с това осигурява на държавите членки необходимата гъвкавост да 

отговорят на реалните заплахи. Новите правила следва да не предоставят стимули за 

въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници без ясна и обективна 

необходимост, нито за периоди, по-дълги от необходимото. 

Докладчикът би искал да се изяснят и опростят правната рамка и приложимите 

правила, за да се гарантира по-голяма прозрачност и да се направят по-очевидни 

възможните злоупотреби с тези правила. В това отношение ясно определените правила 

следва да предоставят на Комисията по-добра възможност да упражнява своите 

правомощия като „пазителка на Договора“, по-специално като се имат предвид 

евентуални производства за установяване на нарушения срещу държавите членки, 

които не изпълняват задълженията си. 

 

 

                                                 
1  Съображение 5 от Регламент (ЕС) № 1051/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 22 

октомври 2013 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 с цел да се предвидят общи правила за 

временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни 

обстоятелства 



 

PE619.098v01-00 4/5 DT\1147449BG.docx 

BG 

Предложени изменения 

Съществуващата структура на глава II от Кодекса на шенгенските граници не 

позволява пряк прочит на приложимите правила. Поради това докладчикът препоръчва 

преразглеждане на актуалната структура, за да се осигури съгласуваност, яснота и по-

добро прилагане на правилата на практика. 

За разлика от настоящото състояние структурата на членовете би трябвало да следва 

определена логика на цялостни и отделни части с логически компоненти. 

Действителното съдържание на член 25 следва да бъде приведено в по-голяма степен в 

съответствие със заглавието „обща рамка“ и следва да съдържа основните 

хоризонтални принципи, които уреждат временното повторно въвеждане на граничния 

контрол на вътрешните границите за предвидими събития. С него не следва да се 

установява част от процедурата, която да бъде следвана. 

За по-голяма яснота е важно също така да се прави разграничение по същество и по 

отношение на процедурите между правилата, уреждащи граничния контрол на 

вътрешните граници, въведен повторно поради причини, изискващи спешни действия 

(уреден с член 28), и обстоятелствата, застрашаващи цялостното функциониране на 

пространството без граничен контрол на вътрешните граници (уредени с член 29). 

Съдържанието на член 26, с който се определят критериите за оценка на временното 

повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, следва да бъде 

съответно разширено, за да се гарантира, че държавите членки трябва да докажат, че 

повторното въвеждане на граничния контрол е крайна мярка. 

След това би трябвало да следват членовете, уреждащи процедурите за временно 

въвеждане на граничен контрол поради предвидими събития, определяйки 

специфичните правила и гаранции за първоначалното въвеждане на контрол и за 

неговото удължаване. 

В същия дух член 27 следва да предвижда процедура на първоначалното въвеждане на 

граничния контрол до 2 месеца, с възможност за удължаване на срока с до четири 

допълнителни месеца. Член 27а следва да определи процедурата и допълнителните 

мерки за допълнително удължаване на срока на граничния контрол за период, не по-

дълъг от шест месеца. Докладчикът счита, че общият максимален срок на граничния 

контрол на вътрешните граници за предвидими събития по двата члена не следва да 

надвишава една година. 

По мнението на докладчика удължаването на сроковете за повторно въвеждане на 

граничен контрол на вътрешните граници, както се предлага от Комисията, няма да 

насърчи държавите членки да ограничат предвидените мерки до строго необходимото и 

пропорционалното на заплахата. 

Освен това докладчикът подкрепя въвеждането на подвижна скала по отношение на 

задълженията, свързани с допълнителните процедурни гаранции, за всеки случай, в 

който се удължава срокът на граничния контрол. 

Изискванията за първото удължаване след изтичането на първоначалния двумесечен 

срок следва да включват – подобно на това, което предлага Комисията – задължение за 

държавите членки да предоставят подробна оценка на риска и засилено участие на 
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държавите членки, засегнати от възможното повторно въвеждане на граничен контрол 

на вътрешните граници.  

Що се отнася до последващото удължаване на срока на граничния контрол за повече от 

шест месеца, не следва да бъде възможно удължаване без официална процедура на 

Съвета за „разрешаване“ на удължаването. Мнението на докладчика е, че удължаването 

на срока на граничния контрол на вътрешните граници може да има сериозни 

последици за правото на свободно движение, установено в Договорите, поради което е 

първостепенен интерес на ЕС да участва във всички случаи на „ограничаване“ на това 

право от отделните държави членки. Освен това Комисията следва да разполага с 

механизъм за внезапни проверки, за да се проверява прилагането на правилата на 

практика, по-специално в случаите на удължаване на удължаването на срока на 

контрола за по-дълги периоди. 

Не следва да продължават да съществуват възможни неясноти в регламента по 

отношение на факта, че процедурата, установена съгласно член 29, се прилага при 

много специфични обстоятелства, които са ясно разграничени от основанията, 

разгледани в членове 25, 27 и 28.  Поради това не следва да е възможно позоваване на 

членове 25, 27 и 28 за произволно удължаване на срока на граничния контрол, повторно 

въведен съгласно член 29, след като са изчерпани всички възможности, предвидени по 

силата на последните разпоредби. 

За целите на прозрачността и отчетността на обществеността следва да бъде по-добре 

осведомявана за това, което се случва. При спазване на изискванията за поверителност, 

свързани с обществения ред или вътрешната сигурност, следва да бъдат предоставени 

повече възможности за провеждане на открити дискусии на национално или 

европейско равнище относно последиците от контрола на вътрешните граници в 

рамките на Шенгенското пространство. Тези съображения са пряко свързани с анализа 

на ролята, която Европейският парламент би могъл да играе в процеса. Докладчикът 

също така счита, че по-доброто информиране и засиленото участие на Европейския 

парламент са особено желателни, включително като се гарантира, че той получава 

всички документи, свързани с демократичния контрол над решенията, оказващи 

влияние върху пространството без граничен контрол на вътрешните граници. 

Парламентът следва, когато е възможно, да бъде свързан с процедурата, включително 

чрез консултации, за които може да му се разреши да номинира наблюдател. В това 

отношение Парламентът би могъл също така да използва изслушвания и/или 

структуриран диалог с институциите на ЕС и със съответните държави членки за 

постигането на тази цел. 


