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Легенда на използваните знаци 

 * Процедура на консултация 

 *** Процедура на одобрение 

 ***I Обикновена законодателна процедура (първо четене) 

 ***II Обикновена законодателна процедура (второ четене) 

 ***III Обикновена законодателна процедура (трето четене) 

 

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 

проекта на акт.) 

 

 

 

 

 

Изменения към проект на акт 

Изменения в две колони, внесени от Парламента 
 

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 

Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 

текст се обозначава с получер курсив в дясната колона. 

 

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 

съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 

изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 

за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 

посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 

него. 

 

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 

текст 

 

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 

от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 

обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 

заличава или зачерква заместваният текст.  

По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 

естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 

окончателния текст. 
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ 

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на рамка за оперативна съвместимост между информационните системи 

на ЕС (граници и визи) и за изменение на Решение 2004/512/ЕО на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 767/2008, Решение 2008/633/ПВР на Съвета, Регламент 

(ЕС) 2016/399 и Регламент (ЕС) 2017/2226 

(COM(2018)0478 – C8-0002/2018 – 2017/0351(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: първо четене) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2018)0478), 

– като взе предвид член 294, параграф 2, както и член 16, параграф 2, член 74 и член 

77, параграф 2, букви а), б), г) и д) от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8-

0002/2018), 

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

– като взе предвид член 59 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи и становището на комисията по бюджети (A8-0000/2018), 

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене; 

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 

предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 

промени в това предложение; 

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) С цел да се подобри 

управлението на външните граници, да 

се допринесе за предотвратяването на 

(9) За да се подобри управлението 

на външните граници, да се допринесе 

за предотвратяването на незаконната 



 

PE622.263v03-00 6/102 PR\1159909BG.docx 

BG 

незаконната миграция и за борбата с 

нея, както и да се допринесе за 

постигането на висока степен на 

сигурност в пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие на Съюза, 

включително поддържането на 

обществената сигурност и обществения 

ред и гарантирането на сигурността на 

териториите на държавите членки, 

между информационните системи на 

ЕС, а именно [Системата за 

влизане/излизане (СВИ)], Визовата 

информационна система (ВИС), 

[Системата на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS)], Евродак, Шенгенската 

информационна система (ШИС) и 

[Европейската информационна система 

за съдимост за граждани на трети 

държави (ECRIS-TCN)], следва да се 

установи оперативна съвместимост, 

за да може тези информационни 

системи на ЕС и съдържащите се в тях 

данни да се допълват взаимно. За да се 

постигне тази цел, като компоненти за 

оперативна съвместимост следва да се 

въведат европейски портал за търсене 

(ЕПТ), обща услуга за биометрично 

съпоставяне (обща УБС), общо 

хранилище на данни за самоличност 

(ОХДС) и детектор за множество 

самоличности (ДМС). 

миграция и за борбата с нея, както и да 

се допринесе за постигането на висока 

степен на сигурност в пространството 

на свобода, сигурност и правосъдие на 

Съюза, включително поддържането на 

обществената сигурност и обществения 

ред и гарантирането на сигурността на 

териториите на държавите членки, за да 

се подобри прилагането на обща 

визова политика и да се окаже помощ 

при разглеждането на молби за 

предоставяне на международна 

закрила, за да се запази общественото 

доверие в системата на Съюза в 

областта на миграцията и 

убежището, в мерките на Съюза в 

областта на сигурността и в 

капацитета на Съюза за управление 

на външните му граници, следва да се 

установи оперативна съвместимост 

между информационните системи на 

Съюза, а именно Системата за 

влизане/излизане (СВИ), Визовата 

информационна система (ВИС), 

[Системата на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS)], Евродак, Шенгенската 

информационна система (ШИС) и 

[Европейската информационна система 

за съдимост за граждани на трети 

държави (ECRIS-TCN)], за да може тези 

информационни системи на Съюза и 

съдържащите се в тях данни да се 

допълват взаимно. За да се постигне 

тази цел, като компоненти за оперативна 

съвместимост следва да се въведат 

европейски портал за търсене (ЕПТ), 

обща услуга за биометрично 

съпоставяне (обща УБС), общо 

хранилище на данни за самоличност 

(ОХДС) и детектор за множество 

самоличности (ДМС). 

Or. en 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Оперативната съвместимост 

между информационните системи на ЕС 

следва да даде възможност тези системи 

да се допълват взаимно с цел улесняване 

на правилното установяване на 

самоличността на лицата, допринасяне 

за борбата с използването на фалшива 

самоличност, усъвършенстване и 

хармонизиране на изискванията за 

качество на данните на съответните 

информационни системи на ЕС, 

улесняване на техническото и 

оперативното използване от страна 

на държавите членки на 

съществуващите и бъдещите 

информационни системи на ЕС, 

засилване и опростяване на гаранциите 

за сигурността на данните и за защитата 

на данните, приложими за съответните 

информационни системи на ЕС, 

рационализиране на достъпа на 

правоприлагащите органи до СВИ, 

ВИС, [ETIAS] и Евродак и оказване на 

подкрепа за постигането на целите на 

СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и 

[системата ECRIS-TCN]. 

(10) Оперативната съвместимост 

между информационните системи на 

Съюза следва да даде възможност тези 

системи да се допълват взаимно с цел 

улесняване на правилното установяване 

на самоличността на лицата, 

допринасяне за борбата с използването 

на фалшива самоличност, 

усъвършенстване и хармонизиране на 

изискванията за качество на данните на 

съответните информационни системи на 

Съюза, допринасяне за гарантирането 

на ефективно използване на 

информационните системи на Съюза, 

данните на Европол и базата данни на 

Интерпол чрез улесняване на достъпа 

на органите до тях в съответствие с 

техните права на достъп и целите и 

задачите, установени в правните 

инструменти, уреждащи 

съответните системи, засилване, 

опростяване и хармонизиране на 

гаранциите за сигурността на данните и 

за защитата на данните, приложими за 

съответните информационни системи на 

Съюза, рационализиране и 

опростяване на достъпа на 

правоприлагащите органи до СВИ, 

ВИС, [ETIAS] и Евродак и оказване на 

подкрепа за постигането на целите на 

СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС и 

[ECRIS-TCN]. 

Or. en 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 13 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Европейският портал за търсене 

(ЕПТ) следва да се създаде, за да се 

улесни технически възможността на 

органите на държавите членки и на 

органите на ЕС да имат бърз, 

безпрепятствен, ефикасен, системен 

и контролиран достъп до 

информационните системи на ЕС, до 

данните на Европол и до базите данни 

на Интерпол, от които се нуждаят за 

изпълнението на задачите си, в 

съответствие с предоставените им права 

на достъп, както и с цел да се спомогне 

за постигането на целите на СВИ, ВИС, 

[ETIAS], Евродак, ШИС, [системата 

ECRIS-TCN] и данните на Европол. 

Чрез предоставяне на възможност за 

едновременно паралелно търсене във 

всички релевантни информационни 

системи на ЕС, както и в данните на 

Европол и базите данни на Интерпол, 

ЕПТ следва да изпълнява ролята на едно 

гише или на „посредник за съобщения“ 

за търсене в различни централни 

системи и за безпрепятствено извличане 

на необходимата информация при пълно 

спазване на изискванията на изходните 

системи във връзка с контрола на 

достъпа и защитата на данните. 

(13) Европейският портал за търсене 

(ЕПТ) следва да се създаде, за да се 

улесни технически възможността на 

органите на държавите членки и на 

агенциите на Съюза да имат достъп до 

информационните системи на Съюза, до 

данните на Европол и до базите данни 

на Интерпол, от които се нуждаят за 

изпълнението на задачите си, в 

съответствие с предоставените им права 

на достъп, както и с цел да се спомогне 

за постигането на целите на СВИ, ВИС, 

[ETIAS], Евродак, ШИС, [ECRIS-TCN] 

и данните на Европол. Чрез 

предоставяне на възможност за 

едновременно паралелно търсене във 

всички релевантни информационни 

системи на Съюза, както и в данните на 

Европол и базите данни на Интерпол, 

ЕПТ следва да изпълнява ролята на едно 

гише или на „посредник за съобщения“ 

за търсене в различни централни 

системи и за безпрепятствено извличане 

на необходимата информация при пълно 

спазване на изискванията на изходните 

системи във връзка с контрола на 

достъпа и защитата на данните. 

 (Промяната от „органите на ЕС“ на 

„агенциите на Съюза“ се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Or. en 

Обосновка 

Въвежда се нов член 37а, за да се отрази необходимостта всички компоненти за 

оперативна съвместимост да гарантират бърз, ефикасен, безпрепятствен и 

контролиран достъп, както и пълна наличност в съответствие с член 53, параграф 1. 

Това следва да не се отнася само до ЕПТ. 
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Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) За да се осигури бързо и 

систематично използване на всички 

информационни системи на ЕС, за 

търсене в общото хранилище на данни 

за самоличност, СВИ, ВИС, [ETIAS], 

Евродак и [системата ECRIS-TCN] 

следва да се използва Европейският 

портал за търсене. Националното 

свързване към различните 

информационни системи на ЕС обаче 

следва да се запази, за да се осигури 

резервно техническо решение. ЕПТ 

следва също така да се използва от 

органите на Съюза за търсене в 

централната ШИС в съответствие с 

правата им за достъп и за целите на 

изпълнението на техните задачи. ЕПТ 

следва да бъде допълнително средство 

за търсене в централната ШИС, в 

данните на Европол и в системите на 

Интерпол, допълващо съществуващите 

специално за тази цел интерфейси. 

(16) За да се осигури бързо и 

систематично използване на всички 

информационни системи на Съюза, за 

търсене в общото хранилище на данни 

за самоличност, СВИ, ВИС, [ETIAS], 

Евродак и [ECRIS-TCN] следва да се 

използва Европейският портал за 

търсене. Следва да бъде създаден 

централен резервен ЕПТ на Съюза, с 

цел да се осигурят всички функции на 

главния ЕПТ и подобно ниво на 

ефективност като неговата в случай 

на неизправност на същия. 
Националното свързване към 

различните информационни системи на 

Съюза обаче следва да се запази, за да 

се осигури резервно техническо 

решение. ЕПТ следва също така да се 

използва от агенциите на Съюза за 

търсене в централната ШИС в 

съответствие с правата им за достъп и за 

целите на изпълнението на техните 

задачи. ЕПТ следва да бъде 

допълнително средство за търсене в 

централната ШИС, в данните на 

Европол и в системите на Интерпол, 

допълващо съществуващите специално 

за тази цел интерфейси.  

Or. en 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) Биометричните данни, като 

пръстови отпечатъци и портретни 

(17) Биометричните данни, като 

пръстови отпечатъци и портретни 
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снимки, са единствени по рода си и 

поради това са много по-надеждни за 

установяване на самоличността на 

дадено лице от буквено-цифровите 

данни. Общата услуга за биометрично 

съпоставяне (обща УБС) следва да 

бъде техническо средство за подсилване 

и улесняване на работата на съответните 

информационни системи на ЕС и на 

другите компоненти за оперативна 

съвместимост. Основната цел на общата 

УБС следва да бъде да улеснява 

установяването на самоличността на 

физически лица, които може да са 

регистрирани в различни бази данни, 

чрез съпоставяне на биометричните им 

данни в различните системи и като се 

разчита на един-единствен 

технологичен компонент вместо на пет 

различни компонента във всяка от 

изходните системи. Общата УБС следва 

да допринася за сигурността и да носи 

финансови и оперативни ползи, както и 

ползи, свързани с поддръжката, като 

разчита на един-единствен 

технологичен компонент, вместо на 

различни компоненти във всяка от 

изходните системи. Всички 

автоматизирани системи за 

дактилоскопична идентификация, 

включително тези, които понастоящем 

се използват за Евродак, ВИС и ШИС, 

използват биометрични образци, 

съставени от данни, получени чрез 

извличане на отличителни белези от 

реални биометрични проби. Общата 

УБС следва да прегрупира и съхранява 

всички тези биометрични образци на 

едно-единствено място, улеснявайки 

сравняването на данни, съдържащи се в 

различните системи, чрез използване на 

биометрични данни и създавайки 

възможност за икономии от мащаба при 

разработването и поддържането на 

централните системи на ЕС. 

снимки, са единствени по рода си и 

поради това са много по-надеждни за 

установяване на самоличността на 

дадено лице от буквено-цифровите 

данни. Общата УБС следва да бъде 

техническо средство за подсилване и 

улесняване на работата на съответните 

информационни системи на Съюза, 

ефективното използване на данни на 

Европол и на другите компоненти за 

оперативна съвместимост. Основната 

цел на общата УБС следва да бъде да 

улеснява установяването на 

самоличността на физически лица, 

които може да са регистрирани в 

различни бази данни, чрез съпоставяне 

на биометричните им данни в 

различните информационни системи на 

Съюза и като се разчита на един-

единствен технологичен компонент 

вместо на пет различни компонента във 

всяка от изходните системи. Общата 

УБС следва да допринася за сигурността 

и да носи финансови и оперативни 

ползи, както и ползи, свързани с 

поддръжката, като разчита на един-

единствен технологичен компонент, 

вместо на различни компоненти във 

всяка от изходните системи. Всички 

автоматизирани системи за 

дактилоскопична идентификация, 

включително тези, които понастоящем 

се използват за Евродак, ВИС и ШИС, 

използват биометрични образци, 

съставени от данни, получени чрез 

извличане на отличителни белези от 

реални биометрични проби. Общата 

УБС следва да прегрупира и съхранява 

всички тези биометрични образци на 

едно-единствено място, улеснявайки 

сравняването на данни, съдържащи се в 

различните системи, чрез използване на 

биометрични данни и създавайки 

възможност за икономии от мащаба при 

разработването и поддържането на 

централните системи на Съюза. 

Or. en 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) ОХДС следва да осигурява общ 

склад за данните за самоличност и 

биометричните данни на граждани на 

трети държави, регистрирани в СВИ, 

ВИС, [ETIAS], Евродак и [системата 

ECRIS-TCN], изпълнявайки ролята на 

общия елемент между тези системи за 

съхранение на въпросните данни, и 

следва да предоставя възможност за 

търсене в тези данни. 

(25) ОХДС следва да осигурява общ 

склад за данните за самоличност и 

биометричните данни на граждани на 

трети държави, регистрирани в СВИ, 

ВИС, [ETIAS], Евродак и [ECRIS-TCN], 

изпълнявайки ролята на общия елемент 

между тези системи за съхранение на 

въпросните данни, и следва да 

предоставя възможност за търсене в 

тези данни. Следва да бъде създадено 

централно резервно ОХДС на Съюза, с 

цел да се осигурят всички функции на 

главното ОХДС и подобно ниво на 

функционалност като неговата в 

случай на неизправност на същото.  

Or. en 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 27 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(27) За да се гарантира правилното 

установяване на самоличността на 

лицата, на органите на държавите 

членки, разполагащи с правомощия в 

областта на предотвратяването и 

борбата с незаконната миграция, и на 

компетентните органи по смисъла на 

член 3, параграф 7 от Директива 

2016/680 следва бъде разрешено да 

извършват търсения в ОХДС, 

използвайки биометричните данни на 

лицата, събрани при проверка за 

установяване на самоличността. 

(27) Когато полицейски орган на 

държава членка не е бил в състояние 
да установи самоличността на 

дадено лице въз основа на търсене в 

ОХДС чрез използване на документ за 

пътуване или данни за самоличност, 

предоставени от това лице, или при 

наличие на съмнения относно 

автентичността на документа за 

пътуване или самоличността на 

неговия притежател, на органите на 

държавите членки, разполагащи с 

правомощия в областта на 
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предотвратяването и борбата с 

незаконната миграция и компетентните 

органи по смисъла на член 3, параграф 7 

от Директива 2016/680, следва да бъде 

разрешено да извършват търсения в 

ОХДС, използвайки биометричните 

данни на това лице, събрани при 

проверка за установяване на 

самоличността, за да се гарантира 

точно установяване на 

самоличността на лицето. 

Or. en 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 28 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(28) Когато биометричните данни 

на лицето не могат да бъдат 

използвани или търсенето по тези 

данни е неуспешно, търсенето следва 

да се извършва чрез използване на 

данните за самоличност на лицето в 

комбинация с данните, съдържащи се 

в документа за пътуване. Когато 

търсенето показва, че в ОХДС се 

съхраняват данни за съответното 

лице, органите на държавата членка 

следва да имат достъп за извършване 

на справка в данните за самоличност 

на лицето, съхранявани в ОХДС, без 

да предоставят каквато и да било 

информация за това към коя 

информационна система на ЕС 

принадлежат данните. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) Детекторът за множество 

самоличности (ДМС) следва да създава 

и съхранява връзки между данните, 

съдържащи се в различните 

информационни системи на ЕС, с оглед 

откриване на случаите на множество 

самоличности с двойната цел да се 

улеснят проверките за установяване на 

самоличността за добросъвестните 

пътници и да се води борба с 

използването на фалшива самоличност. 

ДМС следва да съдържа само връзките 

между лица, фигуриращи в повече от 

една информационна система на ЕС, 

при строго ограничаване до данните, 

необходими за проверка дали дадено 

лице е регистрирано законно или 

незаконно под различни биографични 

самоличности в различни системи, или 

за изясняване, че две лица, които имат 

сходни биографични данни, не са 

непременно едно и също лице. 

Обработването на данни чрез 

европейския портал за търсене (ЕПТ) 

и общата услуга за биометрично 

съпоставяне (обща УБС) с цел 

създаване на връзки между личните 

досиета, съдържащи се в отделните 

системи, следва да бъде сведено до 

абсолютния минимум, поради което се 

ограничава до откриване на множество 

самоличности в момента на добавяне на 

нови данни към една от 

информационните системи, включени в 

общото хранилище на данни за 

самоличност и в ШИС. ДМС следва да 

включва гаранции срещу евентуална 

дискриминация или неблагоприятни 

решения спрямо лицата с множество 

законни самоличности. 

(37) ДМС следва да създава и 

съхранява връзки между данните, 

съдържащи се в различните 

информационни системи на Съюза, с 

оглед откриване на случаите на 

множество самоличности с двойната цел 

да се улеснят проверките за 

установяване на самоличността за 

добросъвестните пътници и да се води 

борба с използването на фалшива 

самоличност. ДМС следва да съдържа 

само връзките между лица, фигуриращи 

в повече от една информационна 

система на Съюза, при строго 

ограничаване до данните, необходими 

за проверка дали дадено лице е 

регистрирано законно или незаконно 

под различни биографични 

самоличности в различни системи, или 

за изясняване, че две лица, които имат 

сходни биографични данни, не са 

непременно едно и също лице. 

Обработването на данни чрез ЕПТ и 

общата УБС с цел създаване на връзки 

между личните досиета, съдържащи се в 

отделните системи и базата данни на 

Европол, следва да бъде сведено до 

абсолютния минимум, поради което се 

ограничава до откриване на множество 

самоличности в момента на добавяне на 

нови данни към една от 

информационните системи на Съюза, 

включени в общото хранилище на данни 

за самоличност и в ШИС. ДМС следва 

да включва гаранции срещу евентуална 

дискриминация или неблагоприятни 

решения спрямо лицата с множество 

законни самоличности.  

Or. en 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 43 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (43а) eu-LISA следва да разработва и 

управлява всички компоненти за 

оперативна съвместимост по такъв 

начин, че да се гарантира бърз, 

безпрепятствен, ефикасен, 

контролиран достъп и пълна 

наличност на тези компоненти с 

време за отговор в съответствие с 

оперативните потребности на 

органите на държавите членки. 

Or. en 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Съображение 52 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(52) „(...) В съответствие с член 28, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

45/2001 беше извършена консултация с 

Европейския надзорен орган по защита 

на данните, който представи становище 

на […] г.“ 

(52) В съответствие с член 28, 

параграф 2 от Регламент (ЕО) № 

45/2001 беше извършена консултация с 

Европейския надзорен орган по защита 

на данните, който представи становище 

на 16 април 2018 г.  

Or. en 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Съображение 53 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(53) Що се отнася до (53) Що се отнася до 



 

PR\1159909BG.docx 15/102 PE622.263v03-00 

 BG 

поверителността, за длъжностните лица 

и другите служители, наети и работещи 

по задачи във връзка с ШИС, следва да 

се прилагат съответните разпоредби от 

Правилника за длъжностните лица и 

Условията за работа на другите 

служители на Европейския съюз. 

поверителността, за длъжностните лица 

и другите служители, наети и работещи 

по задачи във връзка с данни, до които 

е осъществен достъп чрез някой от 

компонентите за оперативна 

съвместимост, следва да се прилагат 

съответните разпоредби от Правилника 

за длъжностните лица и Условията за 

работа на другите служители на 

Европейския съюз. 

Or. en 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Съображение 58 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(58) Ще е необходимо обаче 

изменение на Регламент (ЕС) 

2016/399, за да се добави задължение 

за граничните служители да 

препращат гражданите на трети 

държави за проверка на втора линия, 

ако справката с детектора за 

множество самоличности (ДМС), 

извършена чрез европейския портал за 

търсене (ЕПС), показва наличие на 

жълта или червена връзка, така че да 

не се удължава времето за чакане при 

проверките на първа линия. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Съображение 59 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(59) Ако запитването до ДМС чрез 

ЕПТ доведе до жълта връзка или до 

(59) Ако запитването до ДМС чрез 

ЕПТ доведе до жълта връзка или до 
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установяване на червена връзка, 

граничният служител на втора линия 

следва да направи справка в общото 

хранилище на данни за самоличност 
или в Шенгенската информационна 

система или и в двете, за да прецени 

информацията за проверяваното лице, 

да провери ръчно различната му 

самоличност и да адаптира цвета на 

връзката, ако това е необходимо. 

установяване на червена връзка, 

граничният служител следва да направи 

справка в ОХДС или в ШИС или и в 

двете, за да прецени информацията за 

проверяваното лице, да провери ръчно 

различната му самоличност и да 

адаптира цвета на връзката, ако това е 

необходимо. 

Or. en 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Настоящият регламент, заедно с 

[Регламент 2018/xx относно 

оперативната съвместимост в областта 

на полицейското и съдебното 

сътрудничество, убежището и 

миграцията], установява рамка за 

осигуряване на оперативната 

съвместимост между Системата за 

влизане/излизане (СВИ), Визовата 

информационна система (ВИС), 

[Системата на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS)], Евродак, Шенгенската 

информационна система (ШИС) и 

[Европейската информационна система 

за съдимост за граждани на трети 

държави (ECRIS-TCN)], за да може 

тези системи и данни да се допълват 

взаимно. 

1. Настоящият регламент, заедно с 

[Регламент 2018/xx относно 

оперативната съвместимост в областта 

на полицейското и съдебното 

сътрудничество, убежището и 

миграцията], установява рамка за 

осигуряване на оперативната 

съвместимост между Системата за 

влизане/излизане (СВИ), Визовата 

информационна система (ВИС), 

[Системата на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им 

(ETIAS)], Евродак, Шенгенската 

информационна система (ШИС) и 

[Европейската информационна система 

за съдимост за граждани на трети 

държави (ECRIS-TCN)]. 

Or. en 

Обосновка 

Последната част на настоящия параграф, предложена от Комисията, не е ясна в 

намеренията си и не изглежда необходима. Следователно е по-добре тя да бъде 

заличена. 



 

PR\1159909BG.docx 17/102 PE622.263v03-00 

 BG 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Настоящият регламент 

установява също така разпоредби 

относно изискванията за качество на 

данните, относно универсален формат 

на съобщенията (UMF) и относно 

централно хранилище за докладване и 

статистика (ЦХДС) и урежда 

отговорностите на държавите членки и 

на Европейската агенция за 

оперативното управление на 

широкомащабни информационни 

системи в пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие (eu-LISA) във 

връзка с проектирането и 

функционирането на компонентите за 

оперативна съвместимост. 

3. Настоящият регламент 

установява също така разпоредби 

относно изискванията за качество на 

данните, относно универсален формат 

на съобщенията (UMF) и относно 

централно хранилище за докладване и 

статистика (ЦХДС) и урежда 

отговорностите на държавите членки и 

на Европейската агенция за 

оперативното управление на 

широкомащабни информационни 

системи в пространството на свобода, 

сигурност и правосъдие (eu-LISA) във 

връзка с проектирането, 

разработването и функционирането на 

компонентите за оперативна 

съвместимост.  

Or. en 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. С настоящия регламент също 

така се адаптират редът и условията за 

достъп на правоприлагащите органи на 

държавите членки и на Агенцията на 

Европейския съюз за сътрудничество в 

областта на правоприлагането (Европол) 

до Системата за влизане/излизане 

(СВИ), Визовата информационна 

система (ВИС), [Системата на ЕС за 

информация за пътуванията и 

разрешаването им (ETIAS)] и Евродак 

4. С настоящия регламент също 

така се адаптират редът и условията за 

достъп на определените органи на 

държавите членки и на Агенцията на 

Европейския съюз за сътрудничество в 

областта на правоприлагането (Европол) 

до СВИ, ВИС, [ETIAS)] и Евродак за 

целите на предотвратяването, 

разкриването и разследването на 

терористични или други тежки 

престъпления. 
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за целите на предотвратяването, 

разкриването и разследването на 

терористични или други тежки 

престъпления, които са от тяхната 

компетентност. 

Or. en 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 4 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4a. Настоящият регламент също 

така създава възможност за 

проверката на различни 

самоличности на дадено лице, които 

се съхраняват в информационните 

системи на Съюза, предмет на 

настоящия регламент, и на 

самоличности, необхванати от 

компонентите за оперативна 

съвместимост, установени в 

параграф 2. Настоящият регламент 

също така предвижда възможността 

държавите членки да използват 

национални законодателни мерки, за 

да се предвиди правомощие на 

полицейските органи да извършват 

търсене в ОХДС единствено с цел 

установяване на самоличността на 

дадено лице.  

Or. en 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 2 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Цели на оперативната съвместимост Цели 
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Or. en 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) гарантиране на правилното 

установяване на самоличността на 

лицата; 

а) улесняване на правилното 

установяване на самоличността на 

граждани от трети държави, 

регистрирани в информационните 

системи на Съюза;  

Or. en 

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) подобряване и хармонизиране на 

изискванията за качество на данните 

за съответните информационни 
системи на ЕС; 

в) подобряване и хармонизиране на 

качеството на данните, съхранявани в 

информационните системи на Съюза;  

Or. en 

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) улесняване на техническото и 

оперативното прилагане от страна 
на държавите членки на 

действащите и бъдещите 

информационни системи на ЕС; 

г) допринасяне за осигуряването 

на ефективно използване на 

информационните системи на Съюза, 

данните на Европол и базите данни на 

Интерпол чрез улесняване на достъпа 

на органите до тях в съответствие с 
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техните права за достъп и на целите 

и задачите, установени в правните 

инструменти, уреждащи 

съответните системи;  

Or. en 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) рационализиране на условията за 

достъп на правоприлагащите органи до 

СВИ, ВИС, [ETIAS] и Евродак; 

е) рационализиране и опростяване 

на условията за достъп на 

правоприлагащите органи до СВИ, 

ВИС, [ETIAS] и Евродак;  

Or. en 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) „граничен орган“ означава 

граничен служител, назначен в 

съответствие с националното право да 

извършва гранични проверки; 

(3) „граничен орган“ означава 

граничен служител, назначен в 

съответствие с националното право да 

извършва гранични проверки съгласно 

определението в член 2, точка 11 от 

Регламент (ЕС) 2016/399;  

Or. en 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 10 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) „данни за пръстови 

отпечатъци“ означава данните, 

свързани с пръстовите отпечатъци 

на дадено лице; 

(10) „дактилоскопични данни“ 

означава данни за пръстовите 

отпечатъци и отпечатъци от длани, 

които поради своя уникален характер 

и съдържащите се в тях референтни 

точки позволяват точни и 

категорични сравнения с цел 

установяване на самоличността на 

дадено лице;  

Or. en 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) „информационни системи на ЕС“ 

означава широкомащабните 

информационни системи, управлявани 

от eu-LISA; 

(18) „информационни системи на 

Съюза“ означава СВИ, ВИС, [ETIAS], 

Евродак, ШИС и [ECRIS-TCN], 

управлявани от eu-LISA;  

Or. en 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 19 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(19) „данни на Европол“ означава 

лични данни, предоставени на Европол 

за целта, посочена в член 18, параграф 

2, буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794; 

(19) „данни на Европол“ означава 

лични данни, обработвани от Европол 

за целите, посочени в член 18, 

параграф 2, букви a)—в) от Регламент 

(ЕС) 2016/794; 

Or. en 
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Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 25 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) „терористично престъпление“ 

означава престъпление по националното 

право, което съответства или е 

равностойно на едно от 

престъпленията, посочени в Директива 

(ЕС) 2017/541; 

(25) „терористично престъпление“ 

означава престъпление съгласно 

националното право, което съответства 

на някое от престъпленията, посочени в 

членове 3—14 от Директива (ЕС) 

2017/541, или което е еквивалентно на 

някое от тези престъпления по 

отношение на държавите членки, 

които не са обвързани от посочената 

директива; 

Or. en 

Обосновка 

Предлага се да се уточни, че понятието „еквивалентен“ се прилага само за онези 

държави, които не са обвързани от директивата за борба с тероризма. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 31 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(31) „ШИС“ означава Шенгенската 

информационна система, уредена в 

[Регламента относно ШИС в областта на 

граничните проверки, Регламента 

относно ШИС в областта на 

правоприлагането и Регламента относно 

ШИС в областта на връщането на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети държави]; 

(31) „ШИС“ означава Шенгенската 

информационна система, уредена в 

[Регламента относно ШИС в областта на 

граничните проверки, Регламента 

относно ШИС в областта на 

правоприлагането и Регламента относно 

ШИС в областта на връщането на 

граждани на трети държави]; 

 (Настоящото изменение се прилага в 

целия текст. Приемането му ще 

наложи съответните промени в целия 

текст.) 

Or. en 
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Обосновка 

Поправя се допусната грешка. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) „ЕПТ“ означава европейския 

портал за търсене, описан в член 6; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Това не е определение, а обяснение на съкращение. Съкращенията са въведени и 

обяснени в член 1. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 34 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(34) „обща УБС“ означава общата 

услуга за биометрично съпоставяне, 

описана в член 15; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Това не е определение, а обяснение на съкращение. Съкращенията са въведени и 

обяснени в член 1. 

 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 35 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(35) „ОХДС“ означава общото заличава се 
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хранилище на данни за самоличност, 

описано в член 17; 

Or. en 

Обосновка 

Това не е определение, а обяснение на съкращение. Съкращенията са въведени и 

обяснени в член 1. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 36 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(36) „ДМС“ означава детекторът 

за множество самоличности, описан 

в член 25; 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Това не е определение, а обяснение на съкращение. Съкращенията са въведени и 

обяснени в член 1. 

 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – точка 37 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(37) „ЦХДС“ означава централното 

хранилище за докладване и 

статистика, описано в член 39. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Това не е определение, а обяснение на съкращение. Съкращенията са въведени и 

обяснени в член 1. 
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Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 5 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Забрана за дискриминация Недискриминация и основни права 

Or. en 

 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Обработването на лични данни за 

целите на настоящия регламент не води 

до дискриминация на лицата по 

какъвто и да било признак, например 

на основание пол, расов или етнически 

произход, религия или убеждения, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация. При него изцяло се зачитат 

човешкото достойнство и 

неприкосновеността на личността. 

Особено внимание се обръща на децата, 

възрастните и хората с увреждания. 

Обработването на лични данни за 

целите на настоящия регламент не води 

до дискриминация на лицата въз основа 

на пол, раса, цвят на кожата, 

етнически или социален произход, 

генетични характеристики, език, 

религия или убеждения, политически 

или други мнения, принадлежност 

към национално малцинство, имотно 

състояние, произход по рождение, 

увреждане, възраст или сексуална 

ориентация. При него изцяло се зачитат 

човешкото достойнство и 

неприкосновеността на личността, 

както и основните права, в т.ч. 

правото на неприкосновеност на 

личния живот и на защита на 

личните данни. Особено внимание се 

обръща на децата, възрастните и хората 

с увреждания. Висшият интерес на 

детето винаги е съображение от 

първостепенно значение. 

Or. en 

Обосновка 

Предлага се настоящият член да се приведе в съответствие с постигнатото 

споразумение относно ETIAS и по този начин да бъде приведен в съответствие с 
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основанията, предвидени в член 21 от Хартата. 

 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се европейски портал за 

търсене (ЕПТ) с цел да се гарантира, че 

органите на държавите членки и на ЕС 

разполагат с бърз, безпрепятствен, 

ефикасен, системен и контролиран 

достъп до информационните системи 

на ЕС, до данните на Европол и до 

базите данни на Интерпол, от които се 

нуждаят за изпълнението на задачите 

си, в съответствие с предоставените им 

права на достъп, както и с цел да се 

спомогне за постигането на целите 
на СВИ, ВИС, [ETIAS], Евродак, ШИС, 

[системата ECRIS-TCN] и данните на 

Европол. 

1. Създава се европейски портал за 

търсене (ЕПТ) с цел да се улесни 

достъпът на органите на държавите 

членки и на агенциите на Съюза до 

информационните системи на Съюза, до 

данните на Европол и до базите данни 

на Интерпол при изпълнението на 

задачите си и в съответствие с 

предоставените им права на достъп до и 

с целите и задачите на СВИ, ВИС, 

[ETIAS], Евродак, ШИС, [ECRIS-TCN] 

и данните на Европол. 

Or. en 

Обосновка 

Въвежда се нов член 37а, за да се отрази необходимостта всички компоненти за 

оперативна съвместимост (а не само ЕПТ) да гарантират бърз, ефикасен, 

безпрепятствен и контролиран достъп, както и пълна наличност в съответствие с 

член 53, параграф 1. 

 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) защитен канал за комуникация 

между ЕПТ, държавите членки и 

органите на ЕС, които имат право да 

използват ЕПТ в съответствие с 

правото на Съюза; 

б) защитен канал за комуникация 

между ЕПТ, държавите членки и 

агенциите на Съюза, които имат право 

да използват ЕПТ; 
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Or. en 

Обосновка 

Позоваването на правото на Съюза е посочено в параграф 1. Не е удачно 

позоваването да бъде в параграфа, описващ архитектурата на ИТ. Също така 

терминът „правото на Съюза“ не е достатъчно точен. 

 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) централен резервен ЕПТ на 

Съюза с капацитет да осигури всички 

функции на главния ЕПТ и подобно 

ниво на ефективност като неговата в 

случай на неизправност на същия. 

ЕПТ и резервният ЕПТ са 

разположени в техническите 

уебсайтове на eu-LISA.  

Or. en 

 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. ЕПТ може да се ползва само от 

органите на държавите членки и на ЕС, 

които разполагат с достъп до СВИ, 

[ETIAS], ВИС, ШИС, Евродак, 

[системата ECRIS-TCN], ОХДС, 

детектора за множество самоличности, 

както и до данните на Европол и базите 

данни на Интерпол, в съответствие с 

правото на Съюза или националното 

право, регламентиращо този достъп. 

1. ЕПТ може да се ползва само от 

органите на държавите членки и 

агенциите на Съюза, които разполагат 

с достъп до СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, 

Евродак и [ECRIS-TCN] в 

съответствие с правните 

инструменти, уреждащи тези 

информационни системи на Съюза, до 

ОХДС и детектора за множество 

самоличности в съответствие с 

настоящия регламент, както и до 

данните на Европол в съответствие с 

Регламент (ЕС) 2016/794 и до базите 

данни на Интерпол, в съответствие с 
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правото на Съюза или националното 

право, регламентиращо този достъп. 

Or. en 

Обосновка 

Важно е да има голяма прецизност по отношение на правното основание за достъп до 

различните системи. 

 

Изменение  41 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Тези органи на държавите членки и 

агенциите на Съюза могат да 

използват ЕПТ и предоставяните от 

него данни само за целите и задачите, 

установени в правните инструменти, 

уреждащи информационните 

системи на Съюза, и в настоящия 

регламент.  

Or. en 

 

Изменение  42 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) полетата за данни, които ще се 

използват при търсене; 

а) полетата за данни, които 

евентуално ще се използват при 

търсене;  

Or. en 
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Изменение  43 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) информационните системи на 

ЕС, данните на Европол и базите данни 

на Интерпол, в които ще се правят и 

могат да се правят справки и които ще 

дават отговор на потребителя; както и 

за 

б) информационните системи на 

Съюза, данните на Европол, базите 

данни на Интерпол и елементите на 

тези системи, в които може да се 

извършва търсене и които ще дават 

отговор на потребителя; потребител, 

който е поискал данни въз основа на 

член 22, получава съобщение за 

наличието или отсъствието на 

съответствие, ако потребителят 

има разрешение да иска от 

централната точка за достъп 

получаване на данните от 

конкретната информационна 

система на Съюза, показала наличие 

на съответствие, в съответствие с 

правния инструмент, уреждащ тази 

система;  

Or. en 

 

Изменение  44 

Предложение за регламент 

Член 8 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 63, за да 

определи техническите параметри на 

посочените в параграф 1 профили за 

потребителите на ЕПТ, упоменати в 

член 7, параграф 1, в съответствие с 

техните права за достъп. 

2. Комисията приема делегирани 

актове в съответствие с член 63, за да 

определи техническите параметри на 

посочените в параграф 1 профили за 

потребителите на ЕПТ, упоменати в 

член 7, параграф 1, в съответствие с 

техните права за достъп, както са 

установени в правните инструменти, 

уреждащи информационните 

системи на Съюза, и в националното 

право, когато е приложимо.  
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Or. en 

 

Изменение  45 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Потребителите на ЕПТ започват 

търсене чрез въвеждане на данни в ЕПТ 

в съответствие със своя потребителски 

профил и права за достъп. При 

започване на търсене ЕПТ използва 

въведените от потребителя данни за 

извършване на едновременно търсене в 

СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, Евродак, 

[системата ECRIS-TCN] и ОХДС, 

както и в данните на Европол и базите 

данни на Интерпол. 

1. Потребителите на ЕПТ започват 

търсене чрез въвеждане на данни в ЕПТ 

в съответствие със своя потребителски 

профил за ЕПТ, създаден в 

съответствие с член 8, и своите права 

за достъп. При започване на търсене 

ЕПТ използва въведените от 

потребителя данни за извършване на 

едновременно търсене в СВИ, [ETIAS], 

ВИС, ШИС, Евродак, [ECRIS-TCN] и 

ОХДС, както и в данните на Европол и 

базите данни на Интерпол.  

Or. en 

 

Изменение  46 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, 

Евродак, [системата ECRIS-TCN], 

ОХДС и детекторът за множество 

самоличности, както и данните на 

Европол и базите данни на Интерпол, 

предоставят съдържащите се в тях 

данни, намерени в резултат на 

търсенето чрез ЕПТ. 

4. СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, 

Евродак, [ECRIS-TCN], ОХДС и 

детекторът за множество самоличности, 

както и данните на Европол и базите 

данни на Интерпол, предоставят 

съдържащите се в тях данни, намерени в 

резултат на търсенето чрез ЕПТ. ЕПТ 

предоставя на потребителя отговори 

в момента, в който постъпят на 

разположение данни от една от 

системите. Отговорът, който ЕПТ 

предоставя на потребителя, е един-

единствен и съдържа всички данни, до 

които потребителят има достъп 

съгласно правото на Съюза и съгласно 
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националното право. Без да се засяга 

член 20, в предоставения от ЕПТ 

отговор се посочва информационната 

система или базата данни на Съюза, 

към която принадлежат данните.  

Or. en 

 

Изменение  47 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. При търсене в базите данни на 

Интерпол дизайнът на ЕПТ гарантира, 

че данните, използвани от 

потребителя на ЕПТ за извършване 

на търсенето, не се споделят със 

собствениците на данни на Интерпол. 

5. При търсене в базите данни на 

Интерпол дизайнът на ЕПТ гарантира, 

че не се разкрива информация пред 

притежателя на сигнала в Интерпол. 

Or. en 

 

Изменение  48 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. На потребителя на ЕПТ се 

предоставя един-единствен отговор, 

който съдържа всички данни, до 

които потребителят има достъп 

съгласно правото на Съюза. При 

нужда, в предоставения от ЕПТ 

отговор се посочва от коя 

информационна система или база 

данни са данните. 

заличава се 

Or. en 
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Изменение  49 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат [член 46 от 

Регламента за СВИ], член 34 от 

Регламент (ЕО) № 767/2008, [член 59 от 

предложението за ETIAS] и членове 12 

и 18 от Регламента относно ШИС в 

областта на граничните проверки, eu-

LISA поддържа регистрационни 

файлове за всички операции по 

обработване на данни в ЕПТ. Тези 

регистрационни файлове съдържат по-

специално информация за следното: 

1. Без да се засягат [член 46 от 

Регламента за СВИ], член 34 от 

Регламент (ЕО) № 767/2008, [член 59 от 

предложението за ETIAS] и членове 12 

и 18 от Регламента относно ШИС в 

областта на граничните проверки, eu-

LISA поддържа регистрационни 

файлове за всички операции по 

обработване на данни в ЕПТ. Тези 

регистрационни файлове съдържат 

информация за: 

Or. en 

Обосновка 

Правните актове на информационните системи и в частност съответните им 

разпоредби относно регистрационните файлове не разполагат с формулировката „по-

специално“, което създава много неясно положение. 

 

Изменение  50 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) органа на държавата членка и 

конкретния потребител на ЕПТ, 

включително за използвания профил в 

ЕПТ, упоменат в член 8; 

а) органът на държавата членка 

или агенцията на Съюза, които са 

започнали търсенето; 

Or. en 

 

Изменение  51 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква в a (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) използваният профил за 

потребителите на ЕПТ съгласно член 

8; 

Or. en 

 

Изменение  52 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) в съответствие с 

националните разпоредби или с 

Регламент (ЕС) 45/2001, ако е 

приложим — идентификационния 

знак на лицето, извършило 

търсенето. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  53 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен това държавите членки и 

агенциите на Съюза съхраняват 

регистрационните файлове на 

индивидуалните и уникалните 

потребителски идентификатори на 

лицето, извършващо търсенето. 

Or. en 
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Изменение  54 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато поради неизправност на 

ЕПТ е технически невъзможно ЕПТ да 

се използва за търсене в една или 

няколко от посочените в член 9, 

параграф 1 информационни системи на 

ЕС или в ОХДС, потребителите на ЕПТ 

получават уведомление от eu-LISA. 

1. Когато поради неизправност на 

ЕПТ е технически невъзможно ЕПТ да 

се използва за търсене в една или 

няколко информационни системи на 

Съюза или в ОХДС, потребителите на 

ЕПТ получават без забавяне 

уведомление от eu-LISA.  

Or. en 

 

Изменение  55 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Когато поради неизправност на 

националната инфраструктура на 

държава членка е технически 

невъзможно ЕПТ да се използва за 

търсене в една или няколко от 

посочените в член 9, параграф 1 

информационни системи на ЕС или в 

ОХДС, компетентният орган на 

въпросната държава членка уведомява 

eu-LISA и Комисията. 

2. Когато поради неизправност на 

националната инфраструктура на 

държава членка е технически 

невъзможно ЕПТ да се използва за 

търсене в една или няколко от 

информационните системи на Съюза 

или в ОХДС, компетентният орган на 

въпросната държава членка информира 

без забавяне всички свои потребители 

и уведомява eu-LISA и Комисията.  

Or. en 

 

Изменение  56 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. В двата посочени сценария и до 

отстраняване на техническата 

3. В двата посочени сценария и до 

отстраняване на техническата 
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неизправност задължението по член 7, 

параграфи 2 и 4 не се прилага и 

държавите членки могат да имат пряк 

достъп до информационните системи, 

посочени в член 9, параграф 1, или до 

ОХДС, като използват съответните 

национални единни интерфейси или 

националните комуникационни 

инфраструктури. 

неизправност задължението по член 7, 

параграфи 2 и 4 не се прилага и 

държавите членки имат пряк достъп до 

информационните системи на Съюза 

или до ОХДС, като използват 

съответните национални единни 

интерфейси или националните 

комуникационни инфраструктури.  

Or. en 

 

Изменение  57 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Когато поради неизправност на 

инфраструктурата на агенция на 

Съюза е технически невъзможно ЕПТ 

да се използва за търсене в една или 

няколко информационни системи на 

Съюза или в ОХДС, тази агенция 

уведомява eu-LISA и Комисията.  

Or. en 

 

Изменение  58 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се обща услуга за 

биометрично съпоставяне (обща УБС), 

съхраняваща биометрични образци и 

даваща възможност за търсене чрез 

биометрични данни в няколко 

информационни системи на ЕС, с цел тя 

да подпомага ОХДС и детектора за 

множество самоличности и да спомага 

за постигането на целите на СВИ, ВИС, 

1. Създава се обща услуга за 

биометрично съпоставяне (обща УБС), 

съхраняваща биометрични образци и 

даваща възможност за търсене чрез 

биометрични данни в няколко 

информационни системи на Съюза, с 

цел тя да подпомага ОХДС и детектора 

за множество самоличности и да 

спомага за постигането на целите на 
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Евродак, ШИС и [системата ECRIS-

TCN]. 

СВИ, ВИС, Евродак, ШИС, [ECRIS-

TCN] и Регламент (ЕС) 2016/794. 

Or. en 

 

Изменение  59 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) сигурна комуникационна 

инфраструктура между общата УБС, 

централната ШИС и ОХДС. 

б) сигурна комуникационна 

инфраструктура между общата УБС, 

централната ШИС, ОХДС, 

информационните системи на Съюза 
и Европол.  

Or. en 

 

Изменение  60 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) данните, посочени в член 20, 

параграф 3, букви ц) и ч) от Регламента 

относно ШИС в областта на 

правоприлагането; 

г) данните, посочени в член 20, 

параграф 3, букви ц) и ш) от Регламента 

относно [ШИС в областта на 

правоприлагането]; 

Or. en 

Обосновка 

Поправя се допусната грешка. Не е имало намерение да се обработват данни за ДНК. 

 

Изменение  61 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква е 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) [данните, посочени в член 13, 

буква а) от Регламента за Евродак;] 

е) [данните, посочени в член 12, 

букви а) и б), член 13, параграф 2, 

букви а) и б) и член 14, параграф 2, 

букви а) и б) от Регламента за Евродак;]  

Or. en 

 

Изменение  62 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 – буква ж a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 жа) биометричните данни, 

обработвани от Европол за целите, 

посочени в член 18, параграф 2, букви 

a)—в) от Регламент (ЕС) 2016/794.  

Or. en 

 

Изменение  63 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Съхранението на данните по 

параграф 1 отговаря на стандартите за 

качество, посочени в член 37, параграф 

2. 

4. Съхранението на данните по 

параграф 1 отговаря на стандартите за 

качество, посочени в член 37. 

Or. en 

Обосновка 

По-добре е да има препращане към член 37 като цяло, а не само към параграф 2, тъй 

като са налице няколко механизми за контрол на данните, посочени в член 37. 
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Изменение  64 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

За търсене в биометричните данни, 

съхранявани в ОХДС и ШИС, ОХДС и 

ШИС използват биометричните 

образци, съхранявани в общата УБС. 

Търсенето с биометрични данни се 

извършва при съблюдаване на целите, 

предвидени в настоящия регламент и в 

Регламента за СВИ, Регламента за ВИС, 

Регламента за Евродак, [регламентите за 

ШИС] и [Регламента за ECRIS-TCN]. 

За търсене в биометричните данни, 

съхранявани в ОХДС и ШИС, ОХДС, 

ШИС и данните на Европол, използват 

биометричните образци, съхранявани в 

общата УБС. Търсенето с биометрични 

данни се извършва при съблюдаване на 

целите, установени в член 12, 

параграф 1 от настоящия регламент и в 

Регламента за СВИ, Регламента за ВИС, 

Регламента за Евродак, [регламентите за 

ШИС] и [Регламента за ECRIS-TCN]. 

Or. en 

Обосновка 

С цел да се гарантира правна сигурност, е важно да има позоваване на целта, 

установена в член 12, а не на регламента като цяло. 

 

Изменение  65 

Предложение за регламент 

Член 15 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Посочените в член 13 данни се 

съхраняват в общата УБС за времето, за 

което съответстващите им биометрични 

данни се съхраняват в ОХДС или ШИС. 

Посочените в член 13 данни се 

съхраняват в общата УБС за времето, за 

което съответстващите им биометрични 

данни се съхраняват в ОХДС в 

съответствие с член 19, в ШИС или 

като данни на Европол. 

Or. en 

 

Изменение  66 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – уводна част 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засягат [член 46 от 

Регламента за СВИ], член 34 от 

Регламент (ЕО) № 767/2008 и [членове 

12 и 18 от Регламента относно ШИС в 

областта на правоприлагането], eu-

LISA поддържа регистрационни 

файлове за всички операции по 

обработване на данни в общата УБС. 

Тези регистрационни файлове съдържат 

по-специално информация за следното: 

1. Без да се засягат [член 46 от 

Регламента за СВИ], член 34 от 

Регламент (ЕО) № 767/2008 и [членове 

12 и 18 от Регламента относно ШИС в 

областта на граничните проверки], eu-

LISA поддържа регистрационни 

файлове за всички операции по 

обработване на данни в общата УБС. 

Тези регистрационни файлове съдържат 

информация за: 

Or. en 

Обосновка 

Правните актове на информационните системи и в частност съответните им 

разпоредби относно регистрационните файлове не разполагат с формулировката „по-

специално“, което създава много неясно положение. Препратката следва да бъде към 

ШИС на граничните проверки, а не към ШИС в областта на правоприлагането. 

Поправя се допусната грешка. 

 

Изменение  67 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) органът на държавата членка 

или агенцията на Съюза, които са 

започнали търсенето; 

Or. en 

 

Изменение  68 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) резултатите от търсенето и 

датата и часа на резултата; 

е) резултатите от търсенето и 

датата и часа на резултата, както и 

информационната система на Съюза, 
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от която са получени данните; 

Or. en 

 

Изменение  69 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – буква ж 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

ж) в съответствие с 

националните разпоредби или с 

Регламент (ЕС) 45/2001, ако е 

приложим — идентификационния 

знак на лицето, извършило 

търсенето. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  70 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен това държавите членки и 

агенциите на Съюза съхраняват 

регистрационните файлове на 

индивидуалните и уникалните 

потребителски идентификатори на 

лицето, извършващо търсенето. 

Or. en 

 

Изменение  71 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – буква б 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) сигурен канал за комуникация 

между ОХДС, държавите членки и 

органите на ЕС, които имат право да 

използват европейския портал за 

търсене (ЕПТ) в съответствие с 

правото на Съюза; 

б) сигурен канал за комуникация 

между ОХДС, държавите членки и 

агенциите на Съюза, които имат право 

да използват ОХДС в съответствие с 

националното право и правото на 

Съюза; 

Or. en 

Обосновка 

Препратката към ОХДС коригира грешка в предложението на Комисията. 

 

Изменение  72 

Предложение за регламент 

Член 17 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) централно резервно ОХДС на 

Съюза с капацитет да осигурява 

всички функции на главното ОХДС и 

подобно ниво на ефективност като 

неговото в случай на неизправност на 

същото. ОХДС и резервното ОХДС 

могат да функционират 

едновременно. ОХДС и резервното 

ОХДС са разположени в 

техническите уебсайтове на eu-LISA. 

Or. en 

 

Изменение  73 

Предложение за регламент 

Член 19 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. При добавянето, изменянето или 

заличаването на данни в СВИ, ВИС и 

[ETIAS], в данните по член 18, 

съхранявани в личното досие в ОХДС, 

1. Без да се допуска дублиране на 

данни от съответните 

информационни системи на Съюза, 

при добавянето, изменянето или 
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се извършва съответстващо 

автоматично добавяне, изменяне или 

заличаване. 

заличаването на данни в СВИ, ВИС и 

[ETIAS], в данните по член 18, 

съхранявани в личното досие в ОХДС, 

едновременно се извършва 

съответстващо автоматично добавяне, 

изменяне или заличаване. 

Or. en 

 

Изменение  74 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Когато полицейски орган на 

държава членка не е бил в състояние 

да установи самоличността на 

дадено лице въз основа на документ за 

пътуване или на данни за 

самоличност, предоставени от това 

лице при условията и по реда, които 

са предвидени в националното право, 

или когато са налице съмнения 

относно автентичността на 

документа за пътуване или относно 

самоличността на притежателя му, 

този орган може да извърши търсене 

в ОХДС в съответствие с правилата, 

предвидени в параграфи 1 и 2. 

Or. en 

 

Изменение  75 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато по силата на национални 

законодателни мерки, отговарящи на 

посоченото в параграф 2, полицейски 

орган на държава членка разполага с 

Когато възникне ситуацията, 

посочена в параграф -1, и полицейски 

орган на държава членка разполага с 

правомощията за това по силата на 
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правомощията за това, той може да 

извършва търсене в ОХДС единствено с 

цел установяване на самоличността на 

дадено лице, като използва 

биометричните данни на въпросното 

лице, събрани при проверка за 

установяване на самоличността. 

национални законодателни мерки, 

отговарящи на посоченото в параграф 

2, този орган може да извършва 

търсене в ОХДС единствено с цел 

установяване на самоличността на 

дадено лице, което присъства 

физически, като използва 

биометричните данни на въпросното 

лице, събрани при проверка за 

установяване на самоличността. 

Or. en 

 

Изменение  76 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато търсенето покаже, че в ОХДС се 

съхраняват данни за това лице, органът 

на държавата членка получава достъп за 

извършване на справка в данните, 

посочени в член 18, параграф 1. 

Когато търсенето покаже, че в ОХДС се 

съхраняват данни за това лице, 

полицейският орган на държавата 

членка получава достъп за извършване 

на справка в данните, посочени в член 

18, параграф 1. Справката не може да 

разкрива информационната система 

на Съюза, към която принадлежат 

данните. 

Or. en 

 

Изменение  77 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 1 – алинея 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато биометричните данни на 

лицето не могат да бъдат използвани 

или търсенето по тези данни е 

неуспешно, търсенето се извършва 

чрез използване на данните за 

самоличност на лицето в комбинация 

заличава се 
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с данните, съдържащи се в документа 

за пътуване, или чрез използване на 

данните за самоличност, 

предоставени от това лице. 

Or. en 

 

Изменение  78 

Предложение за регламент 

Член 20 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки, които желаят 

да се възползват от възможността, 

предвидена в настоящия член, приемат 

национални законодателни мерки. В 

тези законодателни мерки се посочват 

конкретните цели на проверките за 

установяване на самоличността в 

рамките на целите, посочени в член 2, 

параграф 1, букви б) и в). В тях се 

посочват компетентните полицейски 

органи и се определят процедурите, 

условията и критериите за 

извършване на такива проверки. 

2. Държавите членки, които желаят 

да се възползват от възможността, 

предвидена в настоящия член, приемат 

национални законодателни мерки. В 

тези законодателни мерки се посочват 

конкретните цели на проверките за 

установяване на самоличността в 

рамките на целите, посочени в член 2, 

параграф 2, буква б), и се определят 

процедурите, условията и 

критериите за извършване на такива 

проверки. Те определят 

компетентните полицейски органи. 

Държавите членки, които използват 

тази възможност, трябва да 

предадат текста на своите 

национални законодателни мерки на 

Комисията. 

Or. en 

Обосновка 

Процедурите, условията и критериите за такива проверки посредством използване на 

информационните системи на ЕС следва да бъдат определени в законодателството. 

Текстът на такива законодателни актове следва да бъде предаден на Комисията, за 

да се осигури известна степен на прозрачност по отношение на използването на тези 

разпоредби. 
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Изменение  79 

Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Отговорът, в който се посочва, че 

данните за това лице се намират в 

някоя от системите, посочени в 

параграф 1, могат да се използват 

единствено за целите на искане за 

достъп при условията и по реда на 

процедурите, предвидени в 

съответните законодателни 

инструменти, уреждащи този 

достъп. 

Or. en 

 

Изменение  80 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Данните по член 18, параграфи 1 

и 2 се заличават от ОХДС в 

съответствие с разпоредбите относно 

запазването на данни, предвидени 

съответно в [Регламента за СВИ], 

Регламента за ВИС и [Регламента за 

ETIAS]. 

1. Данните по член 18, параграфи 1 

и 2 се заличават автоматично от 

ОХДС в съответствие с разпоредбите 

относно запазването на данни, 

предвидени съответно в [Регламента за 

СВИ], Регламента за ВИС и [Регламента 

за ETIAS]. 

Or. en 

 

Изменение  81 

Предложение за регламент 

Член 23 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Личното досие се съхранява в 

ОХДС за периода, в който 

2. Личното досие се съхранява в 

ОХДС за периода, в който 
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съответстващите данни се съхраняват в 

поне една от информационните системи, 

чиито данни се съдържат в ОХДС. 

Създаването на връзка не засяга срока 

на запазване на всеки компонент от 

свързаните данни. 

съответстващите данни се съхраняват в 

поне една от информационните системи, 

чиито данни се съдържат в ОХДС. 

Създаването на връзка не засяга срока 

на запазване на всеки компонент от 

свързаните данни. След като всички 

данни, за които е създадена връзка, 

бъдат заличени, връзката също се 

заличава автоматично. 

Or. en 

 

Изменение  82 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. По отношение на достъпа до 

ОХДС по реда на член 20, eu-LISA 

поддържа регистрационни файлове за 

всички операции по обработване на 

данни в ОХДС. Тези регистрационни 

файлове съдържат по-специално 

информация за следното: 

2. По отношение на достъпа до 

ОХДС по реда на член 20, eu-LISA 

поддържа регистрационни файлове за 

всички операции по обработване на 

данни в ОХДС. Тези регистрационни 

файлове съдържат информация за: 

Or. en 

 

Изменение  83 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) органът на държавата членка, 

който е започнал търсенето; 

Or. en 
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Изменение  84 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) резултатите от търсенето; г) резултатите от търсенето и 

информационната система на Съюза, от 

която са получени данните; 

Or. en 

 

Изменение  85 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) в съответствие с 

националните разпоредби или с 

Регламент (ЕС) 2016/794, или с 

Регламент (ЕС) 45/2001, ако е 

приложим — идентификационния 

знак на лицето, извършило 

търсенето. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  86 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен това държавите членки 

съхраняват регистрационните 

файлове за индивидуалните и 

уникалните потребителски 

идентификатори на лицето, 

извършващо търсенето. 

Or. en 
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Изменение  87 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. По отношение на достъпа до 

ОХДС по реда на член 21, eu-LISA 

поддържа регистрационни файлове за 

всички операции по обработване на 

данни в ОХДС. Тези регистрационни 

файлове съдържат по-специално 

информация за следното: 

3. По отношение на достъпа до 

ОХДС по реда на член 21, eu-LISA 

поддържа регистрационни файлове за 

всички операции по обработване на 

данни в ОХДС. Тези регистрационни 

файлове съдържат информация за: 

Or. en 

 

Изменение  88 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) органът на държавата членка, 

който е започнал търсенето; 

Or. en 

 

Изменение  89 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) ако е релевантно — данните, 

използвани за извършване на търсенето; 

в) вида на данните, използвани за 

започване на търсенето; 

Or. en 
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Изменение  90 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) ако е релевантно — 

резултатите от търсенето; 

г) резултатите от търсенето и 

информационната система на Съюза, от 

която са получени данните; 

Or. en 

 

Изменение  91 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) в съответствие с 

националните разпоредби или с 

Регламент (ЕС) 2016/794, или с 

Регламент (ЕС) 45/2001, ако е 

приложим — идентификационния 

знак на лицето, извършило 

търсенето. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  92 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен това държавите членки 

съхраняват регистрационните 

файлове за индивидуалните и 

уникалните потребителски 

идентификатори на лицето, 

извършващо търсенето. 

Or. en 
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Изменение  93 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на достъпа до ОХДС по 

реда на член 22, eu-LISA поддържа 

регистрационни файлове за всички 

операции по обработване на данни в 

ОХДС. Тези регистрационни файлове 

съдържат по-специално информация за 

следното: 

По отношение на достъпа до ОХДС по 

реда на член 22, eu-LISA поддържа 

регистрационни файлове за всички 

операции по обработване на данни в 

ОХДС. Тези регистрационни файлове 

съдържат информация за: 

Or. en 

 

Изменение  94 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) референтния номер на 

националното досие; 

а) целта на достъпа и 

референтният номер на националното 

досие; 

Or. en 

 

Изменение  95 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) вида на данните, използвани за 

извършване на търсенето; 

в) данните, използвани за 

започване на търсенето или, в случай 

на търсене, започнато с биометрични 

данни, вида на данните, използвани за 

започване на търсенето; 
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Or. en 

 

Изменение  96 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) резултатите от търсенето; г) резултатите от търсенето и 

информационната система на Съюза, 

от която са получени данните; 

Or. en 

 

Изменение  97 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 – буква e 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) в съответствие с 

националните разпоредби или с 

Регламент (ЕС) 2016/794, или с 

Регламент (ЕС) 45/2001, ако е 

приложим — идентификационния 

знак на служителя, извършил 

търсенето, както и на служителя, 

разпоредил търсенето. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  98 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен това държавите членки 

съхраняват регистрационните 

файлове за индивидуалните и 

уникалните потребителски 
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идентификатори на лицето, 

извършващо търсенето. 

Or. en 

 

Изменение  99 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 4 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Компетентният надзорен орган, 

създаден съгласно член 51 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 или член 41 от Директива 

2016/680, проверява редовно 

регистрационните файлове за този 

достъп през интервали, не по-дълги от 

шест месеца, за да провери дали са 

изпълнени процедурите и условията, 

предвидени в член 22, параграфи 1 — 3. 

Компетентният надзорен орган, 

създаден съгласно член 51 от Регламент 

(ЕС) 2016/679 или член 41 от Директива 

(ЕС) 2016/680, проверява редовно 

регистрационните файлове за този 

достъп през интервали, не по-дълги от 

шест месеца, за да провери дали са 

изпълнени процедурите и условията, 

предвидени в член 22, параграфи 1 — 3. 

eu-LISA предоставя на разположение 

на надзорните органи практическо 

средство за улесняване и 

автоматизиране на проверката на 

регистрационните файлове, 

доколкото това е възможно. 

Or. en 

 

Изменение  100 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Агенциите на Съюза 

съхраняват регистрационните 

файлове за търсенията, извършени 

от персонала, надлежно оправомощен 

да използва ОХДС съгласно член 22. 

Or. en 
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Изменение  101 

Предложение за регламент 

Член 24 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. eu-LISA поддържа 

регистрационните файлове, свързани с 

историята на данните, съхранявани в 

личното досие, за целите, определени в 

параграф 6. Регистрационните файлове, 

свързани с историята на съхраняваните 

данни, се заличават, след като данните 

бъдат заличени. 

7. eu-LISA поддържа 

регистрационните файлове, свързани с 

историята на данните, съхранявани в 

личното досие, за целите, определени в 

параграф 6. Регистрационните файлове, 

свързани с историята на съхраняваните 

данни, се заличават автоматично, след 

като данните бъдат заличени. 

Or. en 

 

Изменение  102 

Предложение за регламент 

Член 26 – параграф 1 – буква д 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

д) бюрото SIRENE на държавата 

членка, създаваща [сигнал в ШИС в 

съответствие с Регламента за ШИС в 

областта на граничните проверки]; 

д) бюрото SIRENE на държавата 

членка, създаваща или актуализираща 

[сигнал в ШИС в съответствие с 

Регламента за ШИС в областта на 

граничните проверки]; 

Or. en 

 

Изменение  103 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Проверка за наличие на 

множество самоличности се извършва 

само с цел сравнение на налични данни 

в дадена информационна система с 

4. Проверка за наличие на 

множество самоличности се извършва 

само с цел сравнение на налични данни 

в дадена информационна система на 
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налични данни в други информационни 

системи. 

Съюза с налични данни в други 

информационни системи на Съюза. 

Or. en 

 

Изменение  104 

Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 6 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията определя посредством 

актове за изпълнение техническите 

правила за свързване на данни от 

различни информационни системи. Тези 

актове за изпълнение се приемат в 

съответствие с процедурата по 

разглеждане, посочена в член 64, 

параграф 2. 

В сътрудничество с eu-LISA, 

Комисията определя посредством 

актове за изпълнение техническите 

правила за свързване на данни от 

различни информационни системи на 

Съюза. Тези актове за изпълнение се 

приемат в съответствие с процедурата 

по разглеждане, посочена в член 64, 

параграф 2. 

Or. en 

Изменение  105 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато органът, отговарящ за 

проверката на различни самоличности в 

досието за потвърждение на 

самоличността, е граничният орган, 

създаващ или актуализиращ лично 

досие в СВИ в съответствие с член 14 от 

Регламента за СВИ, и когато е получена 

жълта връзка, граничният орган 

извършва допълнителни проверки като 

част от проверка на втора линия. По 

време на тази проверка на втора 

линия граничните органи имат достъп 

до релевантните данни, съдържащи се в 

съответното досие за потвърждение на 

самоличността, извършват преценка на 

различните самоличности, актуализират 

4. Когато органът, отговарящ за 

проверката на различни самоличности в 

досието за потвърждение на 

самоличността, е граничният орган, 

създаващ или актуализиращ лично 

досие в СВИ в съответствие с член 14 от 

Регламента за СВИ, и когато е получена 

жълта връзка, граничният орган 

извършва допълнителни проверки. 

Граничните органи имат достъп до 

релевантните данни, съдържащи се в 

съответното досие за потвърждение на 

самоличността, извършват преценка на 

различните самоличности, актуализират 

връзката в съответствие с членове 31—

33 от настоящия регламент и я 



 

PR\1159909BG.docx 55/102 PE622.263v03-00 

 BG 

връзката в съответствие с членове 31—

33 и я добавят незабавно към досието за 

потвърждение на самоличността. 

добавят незабавно към досието за 

потвърждение на самоличността. 

Or. en 

 

Изменение  106 

Предложение за регламент 

Член 29 – параграф 6 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 6a. Преди да бъдат оправомощени 

да проверяват самоличност, 

служителите на органите по 

параграфи 1 и 2, получават специално 

обучение относно начина на 

извършване на проверката на 

различни самоличности. 

Or. en 

 

Изменение  107 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) свързаните данни включват 

едни и същи данни за самоличност, но 

различни биометрични данни, и не е 

била извършена ръчна проверка на 

различните самоличности. 

Or. en 

 

Изменение  108 

Предложение за регламент 

Член 31 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Връзка между данни от две или 

повече информационни системи се 

класифицира като зелена, когато 

свързаните данни не включват едни и 

същи биометрични данни, но 

включват сходни данни за 

самоличност и органът, отговарящ за 

проверката на различни 

самоличности, е стигнал до 

заключението, че свързаните данни се 

отнасят до две различни лица. 

1. Връзка между данни от две или 

повече информационни системи се 

класифицира като зелена, когато: 

 а)  свързаните данни не включват 

едни и същи биометрични данни, но 

включват сходни данни за 

самоличност, и органът, отговарящ 

за проверката на различни 

самоличности, е стигнал до 

заключението, че свързаните данни се 

отнасят до две различни лица; 

 б)  свързаните данни включват 

едни и същи или сходни биометрични 

данни и органът, отговарящ за 

проверката на различни 

самоличности, е стигнал до 

заключението, че данните се 

отнасят до две различни лица. 

Or. en 

 

Изменение  109 

Предложение за регламент 

Член 32 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Без да се засягат разпоредбите, 

отнасящи се до обработването на 

сигнали в ШИС, посочено в 

[Регламента за ШИС в областта на 

граничните проверки, Регламента за 

ШИС в областта на 

правоприлагането и Регламента за 

4. Без да се засягат ограниченията, 

необходими за защита на обществената 

сигурност и обществения ред, за 

предотвратяване на престъпления и за 

това да се гарантира, че няма да бъде 

застрашено някое национално 

разследване, при създаването на червена 
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ШИС в областта на връщането на 

незаконно пребиваващи граждани на 

трети държави], и без да се засягат 

ограниченията, необходими за защита 

на обществената сигурност и 

обществения ред, за предотвратяване на 

престъпления и за това да се гарантира, 

че няма да бъде застрашено някое 

национално разследване, при 

създаването на червена връзка органът, 

отговарящ за проверката на различни 

самоличности, уведомява съответното 

лице за наличието на множество 

незаконни самоличности. 

връзка органът, отговарящ за 

проверката на различни самоличности, 

уведомява съответното лице, което се 

ползва от присъствието на множество 

незаконни самоличности, в 

съответствие с членове 12, 13 и 14 от 

Регламент (ЕС) 2016/679. 

Or. en 

 

Изменение  110 

Предложение за регламент 

Член 34 – параграф 1 – буква г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) когато е приложимо, органа, 

отговарящ за проверката на различни 

самоличности. 

г) органа, отговарящ за проверката 

на различни самоличности. 

Or. en 

 

Изменение  111 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. eu-LISA поддържа 

регистрационни файлове за всички 

операции по обработване на данни в 

ДМС. Тези регистрационни файлове 

съдържат по-специално информация за 

следното: 

1. eu-LISA поддържа 

регистрационни файлове за всички 

операции по обработване на данни в 

ДМС. Тези регистрационни файлове 

съдържат информация за: 

Or. en 
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Обосновка 

Правните актове на информационните системи и в частност съответните им 

разпоредби относно регистрационните файлове не разполагат с формулировката „по-

специално“, което създава много неясно положение. 

 

Изменение  112 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 – буква -а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -a) органът на държавата членка, 

който е започнал търсенето; 

Or. en 

 

Изменение  113 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) идентификационния знак на 

лицето, извършило търсенето. 

заличава се 

Or. en 

 

Изменение  114 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Освен това държавите членки 

съхраняват регистрационните 

файлове на индивидуалните и 

уникалните потребителски 

идентификатори на лицето, 

извършващо търсенето. 
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Or. en 

 

Изменение  115 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Държавите членки 

гарантират, че качеството на 

данните в СВИ, [ETIAS], ФИС, ШИС, 

в общата УБС, ОХДС и ДМС се 

наблюдава отблизо, за да се 

гарантира, че те отговарят на 

общите изисквания за правилното 

функциониране на съответните 

информационни системи на Съюза и 

на компонентите за оперативна 

съвместимост. Държавите членки 

гарантират също така, че всички 

служители, които въвеждат  данни в 

която и да е от тези системи, са 

получили предварително обучение 

относно качеството на данните. 

Or. en 

Обосновка 

Експертната група на високо равнище препоръча да се организира процес за 

докладване на качеството на данните, както и съответни модули за обучение 

относно качеството на данните за служителите, отговарящи за захранването на 

системите на национално равнище. 

 

Изменение  116 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. eu-LISA създава автоматизирани 

механизми и процедури за контрол на 

качеството на данните, съхранявани в 

СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, общата 

услуга за биометрично съпоставяне 

1. eu-LISA създава автоматизирани 

механизми и процедури за контрол на 

качеството на данните, съхранявани в 

СВИ, [ETIAS], ВИС, ШИС, общата УБС 
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(общата УБС), общото хранилище на 

данни за самоличност (ОХДС) и 

детектора за множество 

самоличности (ДМС). 

и ОХДС.  

Or. en 

 

Изменение  117 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Единствено данните, които 

отговарят на минимални стандарти 

за качество, могат да бъдат 

въвеждани в СВИ, [ETIAS], ВИС, 

ШИС, общата УБС, ОХДС и ДМС.  

Or. en 

 

Изменение  118 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 2 – алинея 1 б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Ако даден орган се опитва да въвежда 

данни, които не отговарят на 

приложимите минимални стандарти 

за качество, той незабавно получава 

автоматично предупреждение от 

системата, че данните не могат да се 

въвеждат, като се предлагат методи 

за достигане на минималните 

стандарти за качество. 

Or. en 
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Изменение  119 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. eu-LISA представя на държавите 

членки редовни доклади относно 

автоматизираните механизми и 

процедури за контрол на качеството на 

данните и относно общите показатели за 

качеството на данните.  Освен това eu-

LISA представя редовен доклад на 

Комисията, който обхваща 

възникналите проблеми и съответните 

държави членки. 

3. eu-LISA представя на държавите 

членки редовни доклади относно 

автоматизираните механизми и 

процедури за контрол на качеството на 

данните и относно общите показатели за 

качеството на данните.  Освен това eu-

LISA представя редовен доклад на 

Комисията, който обхваща 

възникналите проблеми и съответните 

държави членки. Също така eu-LISA 

представя при поискване посочения 

доклад и на Европейския парламент и 

на Съвета. Докладите, предоставени 

по настоящия параграф, не съдържат 

никакви лични данни.  

Or. en 

 

Изменение  120 

Предложение за регламент 

Член 37 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 37a 

 Наличност и време за отговор на 

запитването 

 Всички компоненти за оперативна 

съвместимост се разработват и 

управляват по такъв начин, че да се 

гарантира бърз, безпрепятствен, 

ефикасен, контролиран достъп, 

пълната им наличност съгласно 

разпоредбата на член 53, параграф 1 и 

време за отговор, в съответствие с 

оперативните нужди на органите на 

държавите членки. 
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Or. en 

 

Изменение  121 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Стандартът UMF се използва при 

разработването на СВИ, [ETIAS], 

европейския портал за търсене, ОХДС 

и ДМС и, ако е уместно, при 

разработването от eu-LISA или друг 

орган на ЕС на нови модели за обмен на 

информация и информационни системи 

в областта на правосъдието и 

вътрешните работи. 

2. Стандартът UMF се използва при 

разработването на СВИ, [ETIAS], ЕПТ, 

ОХДС, ДМС и, когато е осъществимо 

и, ако е уместно, при разработването от 

eu-LISA или друга агенция на Съюза на 

нови модели за обмен на информация и 

информационни системи на Съюза в 

областта на правосъдието и вътрешните 

работи. 

Or. en 

 

Изменение  122 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Може да се разгледа 

възможността за въвеждане на 

стандарта UMF във ВИС, ШИС и в 

съществуващи или нови модели за 

трансграничен обмен на информация 

и информационни системи в 

областта на правосъдието и 

вътрешните работи, разработени от 

държави членки или асоциирани 

държави. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Разпоредбата е без правна стойност и поради това не се включва в 

постановителната част на регламента. Препоръчва се тази част да се премести в 

съображенията. 
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Изменение  123 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Създава се централно хранилище 

за докладване и статистика (ЦХДС) с 

цел да се подпомогне постигането на 

целите на СВИ, ВИС, [ETIAS] и ШИС и 

да се изготвят междусистемни 

статистически данни и аналитични 

доклади за цели на политиката, за 

оперативни цели и за цели, свързани с 

качеството на данните. 

1. Създава се централно хранилище 

за докладване и статистика (ЦХДС) с 

цел да се подпомогне постигането на 

целите на СВИ, ВИС, [ETIAS] и ШИС и 

да се предоставят междусистемни 

статистически данни и аналитични 

доклади за цели на политиката, за 

оперативни цели и за цели, свързани с 

качеството на данните.  

Or. en 

Обосновка 

Използването на термина „изготвяне“ може да се разбере погрешно в смисъл, че е 

налице някакъв вид допълнително обработване. 

 

Изменение  124 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Европол може да има достъп 

до данни, съдържащи се в ЦХДС за 

целите на изпълнението на неговите 

задачи, посочени в член 4 от 

Регламент (ЕС) 2016/794. 

Or. en 

 

Изменение  125 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 2 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана може да 

има достъп до данни, съдържащи се в 

ЦХДС, за целите на изпълнението на 

нейните задачи, посочени в член 8 от 

Регламент (ЕС) 2016/1624. 

Or. en 

 

Изменение  126 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. eu-LISA анонимизира данните и 

записва тези анонимни данни в ЦХДС. 

Процесът на анонимизиране на данните 

е автоматизиран. 

3. eu-LISA анонимизира данните и 

записва тези анонимни данни в ЦХДС. 

Процесът на анонимизиране на данните 

е автоматизиран. На персонала на eu-

LISA не се предоставя пряк достъп до 

каквито и да било лични данни, 

съхранявани в информационните 

системи на Съюза или в 

компонентите за оперативна 

съвместимост. 

Or. en 

Обосновка 

Разпоредбата по отношение на персонала на eu-LISA се съдържа в съображение 47, 

както е предложено от Комисията. Като се има предвид правно необвързващия 

характер на съображенията, тя следва да бъде включена в някой член. 

 

Изменение  127 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 3 – алинея 1 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Данните, които се съдържат в 

ЦХДС, не позволяват установяване на 
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самоличността на лицата. 

Or. en 

Обосновка 

Тази част се добавя като важна предпазна мярка. 

 

Изменение  128 

Предложение за регламент 

Член 39 – параграф 4 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) централна инфраструктура, 

състояща се от хранилище за данни, 

позволяващо предоставяне на 

анонимни данни; 

а) централна инфраструктура, 

състояща се от хранилище за данни и 

от механизъм, позволяващ 

предоставянето на анонимни данни, 

които ще се съхраняват в посоченото 

хранилище; 

Or. en 

 

Изменение  129 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 3 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана се счита за 

администратор на лични данни в 

съответствие с член 2, буква б) от 

Регламент № 45/2001 във връзка с 

обработването на лични данни от 

централното звено на ETIAS; 

а) Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана се счита за 

администратор на лични данни в 

съответствие с член 2, буква г) от 

Регламент (ЕО) № 45/2001 във връзка с 

обработването на лични данни от 

централното звено на ETIAS; 

Or. en 

Обосновка 

Поправя се допусната грешка. В член 2, буква г) от Регламент 45/2001 се дава 

определение на „контролиращ орган“. 
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Изменение  130 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 3 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Що се отнася до управлението 

на сигурността на информацията по 

отношение на компонентите за 

оперативна съвместимост, eu-LISA 

се счита за администратор на лични 

данни по смисъла на Регламент (ЕО) 

№ 45/2001. 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с текста за ETIAS. 

 

Изменение  131 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Що се отнася до обработването на 

лични данни в ОХДС, eu-LISA се счита 

за обработващ лични данни по смисъла 

на член 2, буква д) от Регламент (ЕО) № 

45/2001. 

Що се отнася до обработването на 

лични данни в общата УБС, ОХДС и 

ДМС, eu-LISA се счита за обработващ 

лични данни по смисъла на член 2, 

буква д) от Регламент (ЕО) № 45/2001.  

Or. en 

Обосновка 

Двата липсващи компонента за оперативна съвместимост, в които се извършва 

обработването на данните, трябва да бъдат добавени. Не е необходимо да се добавя 

ЕПТ, тъй като чрез него не се обработват лични данни. 

 

Изменение  132 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Както eu-LISA, така и органите 

на държавите членки гарантират 

сигурността на обработването на лични 

данни, извършвано във връзка с 

прилагането на настоящия регламент. 

eu-LISA, [централното звено на ETIAS] 

и органите на държавите членки си 

сътрудничат по отношение на 

свързаните със сигурността задачи. 

1. eu-LISA, органите на държавите 

членки и Европол гарантират 

сигурността на обработването на лични 

данни, извършвано във връзка с 

настоящия регламент. eu-LISA, 

[централното звено на ETIAS], Европол 

и органите на държавите членки си 

сътрудничат по отношение на 

свързаните със сигурността задачи. 

Or. en 

Обосновка 

Европол също обработва данни и поради това следва да бъде посочен в настоящия 

член. Формулировката „във връзка с прилагането на настоящия регламент“ не е ясна. 

 

Изменение  133 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – буква a а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 аа) да отказват достъп на 

неупълномощени лица до 

оборудването и инсталациите за 

обработка на данни; 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с член 43 за СВИ. 

 

Изменение  134 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) да се предотврати 

използването на автоматизирани 

системи за обработка на данни от 
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неупълномощени лица, използващи 

оборудване за предаване на данни; 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с член 43 за СВИ. 

 

Изменение  135 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – буква з а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зa) да се гарантира, че в случай на 

прекъсване може да бъде 

възстановено нормалното 

функциониране на инсталираните 

системи; 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с член 43 за СВИ. 

 

Изменение  136 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 3 – буква з б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 зб) да се осигури надеждност, 

като се гарантира, че евентуалните 

неизправности във функционирането 

на компонентите за оперативна 

съвместимост са правилно отразени. 

Or. en 

Обосновка 

Привеждане в съответствие с член 43 за СВИ. 
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Изменение  137 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки предприемат 

мерки, равностойни на тези, посочени в 

параграф 3, във връзка със сигурността 

по отношение на обработването на 

лични данни от органите, които имат 

право на достъп до компоненти за 

оперативна съвместимост. 

4. Държавите членки, Европол и 

централното звено на ETIAS 
предприемат мерки, равностойни на 

тези, посочени в параграф 3, във връзка 

със сигурността по отношение на 

обработването на лични данни от 

органите, които имат право на достъп до 

компоненти за оперативна 

съвместимост. 

Or. en 

 

Изменение  138 

Предложение за регламент 

Член 43 – заглавие 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Поверителност на данните от ШИС Поверителност на данните 

Or. en 

Обосновка 

Не е ясно защо задълженията по отношение на поверителността на данните трябва 

да бъдат ограничени до данни от ШИС. 

 

Изменение  139 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всяка държава членка прилага 

своите правила за професионална тайна 

или други равностойни задължения за 

поверителност по отношение на всички 

лица и органи, от които се изисква да 

1. Всяка държава членка прилага 

своите правила за професионална тайна 

или други равностойни задължения за 

поверителност по отношение на всички 

лица и органи, от които се изисква да 
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работят с данни от ШИС, достъпни 

чрез някой от компонентите за 

оперативна съвместимост, в 

съответствие с националното си право. 

Това задължение е в сила и след като 

тези лица напуснат длъжността си или 

работата си или тези органи прекратят 

дейността си. 

работят с данни, достъпни чрез някой от 

компонентите за оперативна 

съвместимост, в съответствие с 

националното си право. Това 

задължение е в сила и след като тези 

лица напуснат длъжността си или 

работата си или тези органи прекратят 

дейността си. 

Or. en 

 

Изменение  140 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Без да се засягат член 17 от 

Правилника за длъжностните лица и 

Условията за работа на другите 

служители на Европейския съюз, eu-

LISA прилага подходящи правила за 

професионална тайна или други 

равностойни задължения за 

поверителност при стандарти, 

съпоставими с предвидените в параграф 

1, към всички свои служители, от които 

се изисква да работят с данни от ШИС. 

Това задължение е в сила и след като 

тези лица напуснат длъжността си или 

работата си или след прекратяване на 

тяхната дейност. 

2. Без да се засягат член 17 от 

Правилника за длъжностните лица и 

Условията за работа на другите 

служители на Европейския съюз, eu-

LISA прилага подходящи правила за 

професионална тайна или други 

равностойни задължения за 

поверителност при стандарти, 

съпоставими с предвидените в параграф 

1 от настоящия член, към всички свои 

служители, от които се изисква да 

работят с данни. Това задължение е в 

сила и след като тези лица напуснат 

длъжността си или работата си или след 

прекратяване на тяхната дейност. 

Or. en 

 

Изменение  141 

Предложение за регламент 

Член 43 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Когато eu-LISA или държава 

членка си сътрудничи с външни 
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изпълнители по каквато и да било 

задача, свързана с компоненти за 

оперативна съвместимост, тя следи 

отблизо дейностите на изпълнителя, 

за да гарантира спазването на всички 

разпоредби на настоящия регламент, 

в т.ч. по-специално относно 

сигурността, поверителността и 

защитата на данните. 

Or. en 

 

Изменение  142 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Без да се засягат уведомяването и 

съобщаването за нарушаване на 

сигурността на личните данни съгласно 

член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 

и/или член 30 от Директива (ЕС) 

2016/680, държавите членки уведомяват 

Комисията, eu-LISA и Европейския 

надзорен орган по защита на данните за 

инциденти, свързани със сигурността. 

В случай на инцидент, свързан със 

сигурността на централната 

инфраструктура на компонентите за 

оперативна съвместимост, eu-LISA 

уведомява Комисията и Европейския 

надзорен орган по защита на данните. 

3. Без да се засягат уведомяването и 

съобщаването за нарушаване на 

сигурността на личните данни съгласно 

член 33 от Регламент (ЕС) 2016/679 

и/или член 30 от Директива (ЕС) 

2016/680, държавите членки и Европол 

уведомяват незабавно Комисията, eu-

LISA и Европейския надзорен орган по 

защита на данните за всеки инцидент, 

свързан със сигурността. В случай на 

инцидент, свързан със сигурността на 

централната инфраструктура на 

компонентите за оперативна 

съвместимост, eu-LISA уведомява 

Комисията и Европейския надзорен 

орган по защита на данните. 

Or. en 

 

Изменение  143 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 4 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. За инциденти, свързани със 

сигурността, които имат или може да 

имат въздействие върху 

функционирането на компонентите за 

оперативна съвместимост или върху 

наличността, целостта и 

поверителността на данните, се 

предоставя информация на държавите 

членки и се докладва в съответствие с 

плана за управление на инциденти, 

изготвен от eu-LISA. 

4. За инциденти, свързани със 

сигурността, които имат или може да 

имат въздействие върху 

функционирането на компонентите за 

оперативна съвместимост или върху 

наличността, целостта и 

поверителността на данните, се 

предоставя незабавно информация на 

държавите членки, на централното 

звено на ETIAS и, когато е необходимо 

– на Европол, и се докладва в 

съответствие с плана за управление на 

инциденти, изготвен от eu-LISA. 

Or. en 

 

Изменение  144 

Предложение за регламент 

Член 44 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Засегнатите държави членки и 

eu-LISA си сътрудничат в случай на 

инцидент, свързан със сигурността. 

Комисията урежда подробностите, 

свързани с тази процедура за 

сътрудничество, посредством актове за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 64, параграф 2. 

5. Засегнатите държави членки, 

централното звено на ETIAS, Европол 
и eu-LISA си сътрудничат в случай на 

инцидент, свързан със сигурността. 

Комисията урежда подробностите, 

свързани с тази процедура за 

сътрудничество, посредством актове за 

изпълнение. Тези актове за изпълнение 

се приемат в съответствие с 

процедурата по разглеждане, посочена в 

член 64, параграф 2.  

Or. en 

Обосновка 

Предлага се текстът да се приведе в съответствие с текста за ETIAS. 
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Изменение  145 

Предложение за регламент 

Член 45 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки и съответните органи 

на ЕС гарантират, че всеки орган, имащ 

право на достъп до компонентите за 

оперативна съвместимост, предприема 

необходимите мерки за наблюдение на 

спазването на настоящия регламент и 

при необходимост оказва съдействие на 

надзорния орган. 

Държавите членки и съответните 

агенции на Съюза гарантират, че всеки 

орган, имащ право на достъп до 

компонентите за оперативна 

съвместимост, предприема 

необходимите мерки за наблюдение на 

спазването на настоящия регламент и 

при необходимост оказва съдействие на 

надзорния орган. 

Or. en 

 

Изменение  146 

Предложение за регламент 

Член 45 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 45a 

 Санкции 

 Държавите членки установяват 

система от санкции, които се 

прилагат за нарушения на настоящия 

регламент, и вземат всички 

необходими мерки за осигуряване на 

прилагането им. Предвидените 

санкции трябва да са ефективни, 

пропорционални и възпиращи. 

Or. en 

 

Изменение  147 

Предложение за регламент 

Член 45 б (нов) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 45б 

 Отговорност 

 1.  Без да се засяга правото на 

обезщетение и отговорността на 

администратора на данни или 

обработващото данни лице съгласно 

Регламент (ЕО) № 45/2001, Регламент 

(ЕС) 2016/679 и Директива (ЕС) 

2016/680; 

 а)  всяко лице или държава членка, 

които са претърпели имуществени 

или неимуществени вреди в резултат 

на незаконосъобразно обработване на 

лични данни или на друго действие, 

несъвместимо с настоящия 

регламент, извършено от държава 

членка, имат право да получат 

обезщетение от тази държава 

членка; 

 б)  всяко лице или държава членка, 

които са претърпели имуществени 

или неимуществени вреди в резултат 

на извършено от eu-LISA действие, 

несъвместимо с настоящия 

регламент, имат право да получат 

обезщетение от eu-LISA. eu-LISA 

носи също така отговорност за 

неправомерни операции по 

обработване на лични данни в 

съответствие с ролята ѝ на 

обработващ лични данни или, когато 

е приложимо – на администратор. 

 Засегнатата държава членка или eu-

LISA се освобождават от 

отговорност, отчасти или изцяло, 

ако докажат, че не са отговорни за 

събитието, породило вредата. 

 2. Ако държава членка не спазва 

задълженията си по настоящия 

регламент и причини вреди на 

компонентите за оперативна 

съвместимост, тази държава членка 

отговаря за вредите, освен ако и 
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доколкото eu-LISA или друга държава 

членка, обвързана от настоящия 

регламент, не успее да предприеме 

разумни мерки за предотвратяване на 

вредите или за намаляване на 

последиците от тях. 

 3. Исковете за обезщетение, 

предявени срещу държава членка за 

вредите, посочени в параграфи 1 и 2, 

се уреждат от националното право 

на държавата членка ответник. 

Исковете за обезщетение, предявени 

срещу администратора или eu-LISA 

за вредите, посочени в параграфи 1 и 

2, се уреждат съгласно условията, 

предвидени в Договорите. 

Or. en 

 

Изменение  148 

Предложение за регламент 

Член 46 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Без да се засяга правото на 

информация, посочено в членове 11 и 

12 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и в 

членове 13 и 14 от Регламент (ЕС) 

2016/679, лицата, чиито данни се 

съхраняват в общата услуга за 

биометрично съпоставяне, общото 

хранилище на данни за самоличност или 

детектора за множество самоличности, 

биват информирани от органа, 

събиращ данните им, в момента на 

събиране на данните им относно 

обработването на лични данни за 

целите на настоящия регламент, 

включително относно 

идентификационните данни на 

съответните администратори на 

лични данни и координатите за 

връзка със тях, относно процедурите 

за упражняване на правата им на 

достъп, коригиране и заличаване, 

1. Органът, който събира 

данните на лицата, чиито данни се 

съхраняват в общата услуга за 

биометрично съпоставяне, общото 

хранилище на данни за самоличност или 

детектора за множество самоличности, 

им предоставят информацията, 

изисквана по членове 11 и 12 от 
Регламент (ЕО) 45/2001 и членове 12, 13 

и 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 по 

начина, определен в посочените 

разпоредби. Органът предоставя 

информацията към момента, в който 

се събират посочените лични данни. 
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както и относно координатите за 

връзка с Европейския надзорен орган 
по защита на данните и с 

националния надзорен орган на 

държавата членка, която отговаря за 

събирането на данните. 

Or. en 

 

Изменение  149 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За да упражни правата си по 

членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент 

(ЕО) № 45/2001 и по членове 15, 16, 17 

и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679, всяко 

лице има правото да се обърне към 

държавата членка, отговаряща за 

ръчната проверка на различни 

самоличности, или към която и да е 

държава членка, която разглежда 

искането и дава отговор по него. 

1. За да упражни правата си по 

членове 13, 14, 15 и 16 от Регламент 

(ЕО) № 45/2001 и по членове 15, 16, 17 

и 18 от Регламент (ЕС) 2016/679 по 

отношение на обработването на 

лични данни в ОХДС, общата УБС и 

ДМС, всяко лице има правото да се 

обърне към държавата членка, 

отговаряща за ръчната проверка на 

различни самоличности, или към която 

и да е друга държава членка, която 

разглежда искането и дава отговор по 

него. 

Or. en 

 

Изменение  150 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавата членка, отговаряща за 

ръчната проверка на различни 

самоличности, посочена в член 29, или 

държавата членка, до която е отправено 

искането, дава отговор по такива 

искания в срок от 45 дни от датата на 

2. Държавата членка, отговаряща за 

ръчната проверка на различни 

самоличности, посочена в член 29, или 

държавата членка, до която е отправено 

искането, дава отговор по такива 

искания възможно най-бързо и не по-
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получаване на искането. късно от 45 дни от датата на получаване 

на искането. 

Or. en 

 

Изменение  151 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Ако искането за коригиране или 

заличаване на лични данни, е отправено 

към държава членка, различна от 

отговорната държава членка, държавата 

членка, до която е отправено искането, 

установява контакт с органите на 

отговорната държава членка в срок от 

седем дни и отговорната държава 

членка проверява точността на данните 

и законосъобразността на обработването 

им в срок от 30 дни от установяването 

на този контакт. 

3. Ако искането за достъп, 

коригиране или заличаване на лични 

данни, е отправено към държава членка, 

различна от отговорната държава 

членка, държавата членка, до която е 

отправено искането, установява контакт 

с органите на отговорната държава 

членка в срок от седем дни и 

отговорната държава членка проверява 

точността на данните и 

законосъобразността на обработването 

им възможно най-бързо и не по-късно 

от 30 дни от установяването на този 

контакт. 

Or. en 

 

Изменение  152 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Когато, вследствие на преглед, се 

установи, че данните, съхранявани в 

детектора за множество 

самоличности (ДМС), са фактически 

неточни или са били записани 

незаконосъобразно, отговорната 

държава членка или ако е приложимо, 

държавата членка, до която е отправено 

искането, коригира или заличава тези 

4. Когато, вследствие на преглед, се 

установи, че данните, съхранявани в 

ОХДС, общата УБС и ДМС, са 

фактически неточни или са били 

записани незаконосъобразно, 

отговорната държава членка или ако е 

приложимо, държавата членка, до която 

е отправено искането, незабавно 

коригира или заличава тези данни. 
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данни. 

Or. en 

 

Изменение  153 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5. Когато данни в ДМС бъдат 

променени от отговорната държава 

членка в срока на тяхната валидност, 

отговорната държава членка извършва 

обработването, предвидено в член 27, и 

когато е приложимо, в член 29, за да 

определи дали променените данни 

трябва да бъдат свързани. Когато при 

обработването не се установи 

съответствие, отговорната държава 

членка или, когато е приложимо, 

държавата членка, до която е отправено 

искането, заличава данните от досието 

за потвърждение на самоличността. 

Когато при автоматизираното 

обработване се установят едно или 

няколко съответствия, отговорната 

държава членка създава или 

актуализира съответната връзка в 

съответствие със съответните 

разпоредби на настоящия регламент. 

5. Когато данни в ОХДС, общата 

УБС или ДМС бъдат променени от 

отговорната държава членка в срока на 

тяхната валидност, отговорната държава 

членка извършва обработването, 

предвидено в член 27, и когато е 

приложимо, в член 29, за да определи 

дали променените данни трябва да 

бъдат свързани. Когато при 

обработването не се установи 

съответствие, отговорната държава 

членка или, когато е приложимо, 

държавата членка, до която е отправено 

искането, заличава данните от досието 

за потвърждение на самоличността. 

Когато при автоматизираното 

обработване се установят едно или 

няколко съответствия, отговорната 

държава членка създава или 

актуализира съответната връзка в 

съответствие със съответните 

разпоредби на настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  154 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. Ако отговорната държава членка 

или ако е приложимо, държавата 

6. Ако отговорната държава членка 

или ако е приложимо, държавата 
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членка, до която е отправено искането, 

не е съгласна, че съхраняваните в ДМС 

данни са фактически неточни или са 

били записани незаконосъобразно, тя 

незабавно приема административно 

решение, в което обяснява в писмен вид 

на засегнатото лице защо не е съгласна 

да коригира или да заличи отнасящите 

се до него данни. 

членка, до която е отправено искането, 

не е съгласна, че съхраняваните в 

ОХДС, общата УБС или ДМС данни са 

фактически неточни или са били 

записани незаконосъобразно, тя 

незабавно приема административно 

решение, в което обяснява в писмен вид 

на засегнатото лице защо не е съгласна 

да коригира или да заличи отнасящите 

се до него данни. 

Or. en 

 

Изменение  155 

Предложение за регламент 

Член 47 – параграф 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Освен това със същото решение 

засегнатото лице се информира относно 

възможността за оспорване на 

решението, взето във връзка с искането 

му по параграф 3, и ако е приложимо 

— относно реда за завеждане на иск или 

за подаване на жалба пред 

компетентните органи или съдилища и 

относно евентуалната помощ, която 

може да му се окаже, включително от 

компетентните национални надзорни 

органи. 

7. Освен това със същото решение 

засегнатото лице се информира относно 

възможността за оспорване на 

решението, взето във връзка с искането 

му по параграф 3, и относно реда за 

завеждане на иск или за подаване на 

жалба пред компетентните органи или 

съдилища и относно евентуалната 

помощ, която може да му се окаже, 

включително от компетентните 

национални надзорни органи, заедно с 

данните му за контакт. 

Or. en 

 

Изменение  156 

Предложение за регламент 

Член 48 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Личните данни, които се съхраняват 

в компонентите за оперативна 

съвместимост или до които се 

Без да се засягат разпоредбите на 

[член 55 от Регламента за  ETIAS], 

член 44 от Регламент (ЕС) 2017/2226, 
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осъществява достъп посредством 

компонентите за оперативна 

съвместимост, не се предават или 

предоставят на трети държави, 

международни организации или 

частноправни субекти с изключение 

на предаването на данни на Интерпол 

за целите на осъществяването на 

автоматизираното обработване, 

посочено в [член 18, параграф 2, букви 

б) и м) от Регламента за ETIAS] или 

за целите на член 8, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) 2016/399. При 

предаването на лични данни на 

Интерпол се спазват разпоредбите на 

член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 и 

на глава V от Регламент (ЕС) 2016/679. 

член 31 от Регламент (ЕО) № 676/2008 

и извършването на търсене в базите 

данни на Интерпол чрез ЕПТ в 

съответствие с член 9, параграф 5 от 

настоящия регламент, личните 

данни, които се съхраняват в 

компонентите за оперативна 

съвместимост или до които се 

осъществява достъп посредством 

тези компоненти, не се предават, 

нито се предоставят на трета 

държава, международна организация 

или частноправен субект. 

Предаването на лични данни на 

Интерпол се съобразява с разпоредбите 

на член 9 от Регламент (ЕО) № 45/2001 

и на глава V от Регламент (ЕС) 

2016/679. 

Or. en 

Обосновка 

Следва да се направи позоваване на разпоредбите, предвиждащи предаване на данни 

от съответните информационни системи. Освен това следва да се направи 

позоваване само на новата разпоредба относно предаването в настоящия регламент, 

т.е. извършване на справки в базата данни на  Интерпол посредством ЕПТ. Правното 

основание за автоматизираното обработване за целите на оценката на заявление за 

разрешение за пътуване е предвидено в Регламента за ETIAS и тук следва да бъде 

заличено.  

 

Изменение  157 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1. Всяка държава членка 

гарантира, че надзорният орган, 

посочен в член 51, параграф 1 от 

Регламент (ЕС) 2016/679, извършва 

независимо наблюдение на 

законосъобразността на 

обработването на лични данни 

съгласно настоящия регламент от 

съответната държава членка. 
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Or. en 

 

Изменение  158 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф -1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1a. Всяка държава членка 

гарантира, че националните 

законови, подзаконови и 

административни разпоредби, 

приети по силата на Директива (ЕС) 

2016/680, се прилагат и по отношение 

на достъпа до компонентите за 

оперативна съвместимост от страна 

на нейните полицейски органи и 

определени органи, включително във 

връзка с правата на лицата, до чиито 

данни има такъв достъп. 

Or. en 

 

Изменение  159 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф -1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 -1б. Надзорният орган, посочен в 

член 41, параграф 1 от Директива 

(ЕС) 2016/680, наблюдава 

законосъобразността на достъпа до 

лични данни от страна на 

полицейските органи и определените 

органи на държавите членки. Член 49, 

параграфи 2 и 2а от настоящия 

регламент с прилагат съответно. 

Or. en 
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Изменение  160 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Надзорният орган или 

надзорните органи, определени по 

силата на член 49 от Регламент (ЕС) 

2016/679, гарантират, че най-малко на 

всеки четири години по отношение на 

операциите по обработване на данни, 

осъществявани от националните 

отговорни органи, се извършва одит, 

отговарящ на приложимите 

международни одитни стандарти. 

1. Надзорният орган или 

надзорните органи, посочени в член 51, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 2016/679, 

гарантират, че най-малко на всеки 

четири години по отношение на 

операциите по обработване на данни, 

осъществявани от националните 

отговорни органи, се извършва одит, 

отговарящ на приложимите 

международни одитни стандарти. 

Резултатите от одита могат да 

бъдат взети предвид при оценките, 

извършвани в рамките на механизма, 

създаден с Регламент (ЕС) № 

1053/2013 на Съвета1а. Надзорните 

органи, посочени в член 51, параграф 1 

от Регламент (ЕС) 2016/679, 

публикуват ежегодно броя на 

исканията за поправка, допълване или 

заличаване на данни или за 

ограничаване на обработването на 

данни, предприетите впоследствие 

действия и броя на поправките, 

допълванията, заличаванията и 

ограничаването на обработването, 

направени в отговор на искания от 

засегнати лица. 

 __________________ 

 1a Регламент (ЕС) № 1053/2013 на 

Съвета от 7 октомври 2013 г. за 

създаването на механизъм за оценка и 

наблюдение с цел проверка на 

прилагането на достиженията на 

правото от Шенген и за отмяна на 

решението на изпълнителния 

комитет от 16 септември 1998 г. за 

създаване на Постоянен комитет за 

оценка и прилагане на 

Споразумението от Шенген (ОВ L 

295, 6.11.2013 г., стр. 27). 
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Or. en 

 

Изменение  161 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки гарантират, че 

техният надзорен орган разполага с 

достатъчно ресурси да изпълнява 

задачите, които са му възложени 

съгласно настоящия регламент. 

2. Държавите членки гарантират, че 

техният надзорен орган, разполага с 

достатъчно ресурси, за да изпълнява 

задачите, които са му възложени по 

силата на настоящия регламент, и 

разполага с достъп до консултации с 

лица, имащи необходимите познания 

за биометричните данни. 

Or. en 

 

Изменение  162 

Предложение за регламент 

Член 49 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки 

предоставят всяка информация, 

поискана от надзорен орган по член 

51, параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679, като му предоставят по-

специално информация за 

дейностите, извършвани в 

съответствие с отговорностите им, 

определени в настоящия регламент. 

Държавите членки предоставят на 

надзорните органи по член 51, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 

2016/679 достъп до регистрационните 

си файлове и им дават възможност за 

достъп по всяко време до всички 

техни помещения, използвани за 

целите на оперативната 

съвместимост. 
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Or. en 

 

Изменение  163 

Предложение за регламент 

Член 50 – параграф -1 (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Европейският надзорен орган по 

защита на данните е отговорен за 

това да следи дейностите по 

обработване на лични данни на eu-

LISA, Европол и Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана, 

и да гарантира, че тези дейности се 

осъществяват в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 45/2001 и с 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  164 

Предложение за регламент 

Член 50 – параграф 1 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 eu-LISA предоставя исканата 

информация на Европейския надзорен 

орган по защита на данните, дава му 

достъп до всички документи и до 

регистрационните си файлове, 

посочени в членове 10, 16, 24 и 36, и му 

предоставя възможност за достъп по 

всяко време до всички свои 

помещения. 

Or. en 
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Изменение  165 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Европейският надзорен орган 

по защита на данните работи в тясно 

сътрудничество с националните 

надзорни органи по конкретни 

въпроси, за които е необходимо 

участие на национално равнище, по-

специално ако самият той или 

национален надзорен орган установи 

значително разминаване между 

практиките на държавите членки 

или предаване на лични данни по 

комуникационните канали на 

компонентите за оперативна 

съвместимост, което може да е 

незаконосъобразно, или в контекста 
на въпроси, повдигнати от един или 

няколко национални надзорни органа 

във връзка с прилагането и 

тълкуването на настоящия регламент. 

1. Надзорните органи и 

Европейският надзорен орган по 

защита на данните, всеки действащ в 

обхвата на правомощията си, си 

сътрудничат активно в рамките на 

съответните си отговорности и 

осигуряват координиран надзор върху 

използването на елементи на 

оперативна съвместимост и 

прилагането на другите разпоредби на 

настоящия регламент. 

Or. en 

 

Изменение  166 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. В случаите, посочени в 

параграф 1, се осигурява координиран 

надзор в съответствие с член 62 от 

Регламент (ЕС) XXXX/2018 

[преработен Регламент 45/2001]. 

2. Европейският надзорен орган 

по защита на данните и надзорните 

органи обменят информация, 

сътрудничат си при извършването на 

одити и проверки, обсъждат 

затруднения при тълкуването или 

прилагането на настоящия 

регламент, оценяват проблеми, 

свързани с упражняването на 

независим надзор или с 

упражняването на правата на 
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субекта на данни, изготвят 

хармонизирани предложения за 

съвместни решения на проблеми и 

насърчават повишаването на 

осведомеността относно правата, 

свързани със защита на данните, в 

зависимост от нуждите. 

Or. en 

Обосновка 

Този параграф е единственото място от предложението, в което Комисията се 

позовава на предложението за преразглеждане на Регламент № 45/2001, докато в 

останалата част от Регламента Комисията препраща към действащия регламент. 

Тъй като новият регламент все още не е приет, изглежда по-подходящо да се запази 

разпоредбата, както е в ИТ системите. 

 

Изменение  167 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 2 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За целта по параграф 2 

надзорните органи и Европейският 

надзорен орган по защита на данните 

се срещат най-малко два пъти 

годишно в рамките на Европейския 

комитет по защита на данните, 

създаден с Регламент (ЕС) 2016/679 

(„Европейският комитет по защита 

на данните“). Разходите за тези 

срещи се поемат от посочения 

комитет, който също така 

организира срещите. На първото 

заседание се приема процедурен 

правилник. При необходимост 

съвместно се разработват 

допълнителни работни методи. 

Or. en 
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Изменение  168 

Предложение за регламент 

Член 51 – параграф 2 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2б. Европейският комитет по 

защита на данните изпраща 

съвместен доклад за дейностите до 

Европейския парламент, Съвета, 

Комисията, Европол, Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана и 

eu-LISA две години след влизането в 

сила на настоящия регламент и на 

всеки две години след това. Докладът 

съдържа по една глава за всяка 

държава членка, изготвена от 

надзорния орган на тази държава 

членка. 

Or. en 

 

Изменение  169 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Компонентите за оперативна 

съвместимост се хостват от eu-LISA в 

нейните технически звена и предоставят 

функциите, определени в настоящия 

регламент, в съответствие с условията за 

сигурност, наличност, качество и 

скорост съгласно член 53, параграф 1. 

2. Компонентите за оперативна 

съвместимост се хостват от eu-LISA в 

нейните технически звена и предоставят 

функциите, определени в настоящия 

регламент, в съответствие с условията за 

сигурност, наличност, качество и 

скорост съгласно членове 37, 37а и член 

53, параграф 1. 

Or. en 

 

Изменение  170 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 3 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

eu-LISA отговаря за разработването на 

компонентите за оперативна 

съвместимост, както и за всички 

адаптации, необходими за създаването 

на оперативна съвместимост между 

централните системи на СВИ, ВИС, 

[ETIAS], ШИС, Евродак и [системата 

ECRIS-TCN], от една страна, и 

европейския портал за търсене, 

общата услуга за биометрично 

съпоставяне, общото хранилище на 

данни за самоличност и детектора за 

множество самоличности, от друга 

страна. 

eu-LISA отговаря за проектирането и 

разработването на компонентите за 

оперативна съвместимост, както и за 

всички адаптации, необходими за 

създаването на оперативна 

съвместимост между централните 

системи на СВИ, ВИС, [ETIAS], ШИС, 

Евродак и [ECRIS-TCN], от една страна, 

и ЕПТ, общата УБС, ОХДС, ДМС и 

ЦХДС. 

Or. en 

Обосновка 

Необходимо допълнение поради член 39, параграф 2. 

 

Изменение  171 

Предложение за регламент 

Член 52 – параграф 3 – алинея 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Разработването се състои в изготвянето 

и изпълнението на техническите 

спецификации, провеждането на 

изпитвания и извършването на 

цялостна координация на проекта. 

Разработването се състои в изготвянето 

и изпълнението на техническите 

спецификации, провеждането на 

изпитвания и извършването на 

цялостно управление и координация на 

проекта. 

Or. en 

 

Изменение  172 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 1 – алинея 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

След пускането в експлоатация на всеки 

от компонентите за оперативна 

съвместимост eu-LISA отговаря за 

техническото управление на 

централната инфраструктура и 

националните единни интерфейси. В 

сътрудничество с държавите членки тя 

винаги гарантира използването на 
най-добрата налична технология след 

извършване на анализ на разходите и 

ползите. eu-LISA отговаря и за 

техническото управление на 

комуникационната инфраструктура, 

посочена в членове 6, 12, 17, 25 и 39. 

След пускането в експлоатация на всеки 

от компонентите за оперативна 

съвместимост eu-LISA отговаря за 

техническото управление и 

управлението на сигурността на 

централната инфраструктура на 

компонентите за оперативна 

съвместимост и за технологичните 

развития. В сътрудничество с 

държавите членки тя гарантира, че по 

всяко време се използва най-добрата 

налична технология след извършване на 

анализ на разходите и ползите. eu-LISA 

отговаря и за техническото управление 

и за управлението на сигурността на 

комуникационната инфраструктура, 

посочена в членове 6, 12, 17, 25 и 39. 

Or. en 

 

Изменение  173 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 1 – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Техническото управление на 

компонентите за оперативна 

съвместимост обхваща всички задачи, 

необходими за осигуряване на 

функционирането на компонентите за 

оперативна съвместимост в 24-часов 

режим на работа, 7 дни в седмицата, в 

съответствие с настоящия регламент, 

по-специално необходимите поддръжка 

и технически промени, за да се 

гарантира, че компонентите 

функционират със задоволително 

техническо качество, по-специално по 

отношение на времето за отговор на 

запитване до централните 

инфраструктури в съответствие с 

техническите спецификации. 

Техническото управление на 

компонентите за оперативна 

съвместимост се състои от всички 

задачи, необходими за осигуряване на 

функционирането на компонентите за 

оперативна съвместимост в 24-часов 

режим на работа, 7 дни в седмицата, в 

съответствие с настоящия регламент, 

по-специално необходимите поддръжка 

и технически промени, за да се 

гарантира, че компонентите 

функционират със задоволително 

техническо качество, по-специално по 

отношение на времето за отговор на 

запитване до централните 

инфраструктури в съответствие с 

техническите спецификации. 
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Or. en 

 

Изменение  174 

Предложение за регламент 

Член 53 – параграф 1 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Управлението на сигурността на 

компонентите за оперативна 

съвместимост се състои от всички 

задачи, необходими за осигуряване на 

целостта, поверителността и 

достъпността на всички компоненти 

за оперативна съвместимост в 

съответствие с настоящия 

регламент, по-специално от 

превантивни мерки, имащи за цел да 

се избегнат както физически 

инциденти, така и инциденти, 

свързани с информационната 

сигурност, и необходимите действия 

за реагиране и възстановяване от тях, 

ако те не могат да бъдат избегнати. 

Or. en 

 

Изменение  175 

Предложение за регламент 

Член 54 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 54a 

 Отговорности на Европол 

 1.  Европол осигурява 

обработването на търсенията 

посредством ЕПТ и общата УБС в 

данни на Европол и адаптира 

съответно своя интерфейс за търсене 

в системите на Европол (QUEST) за 

основно ниво на защита на данните. 
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 2.  Европол отговаря за 

управлението и условията по 

отношение на достъпа до ЕПТ и 

съответно ОХДС и тяхното ползване 

от надлежно упълномощените ѝ 

служители съгласно настоящия 

регламент, както и за съставянето и 

редовното актуализиране на списък 

на тези служители и техните 

профили. 

 3.  При всяко обработване на 

лични данни от Европол съгласно 

настоящия регламент се прилагат 

разпоредбите на Регламент (ЕС) 

2016/794. 

Or. en 

 

Изменение  176 

Предложение за регламент 

Член 55a – параграф 1  

Регламент (ЕС) 2016/399 

Член 8 – параграф 4а – алинея 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Граничният служител на втора линия 

извършва справка в детектора за 

множество самоличности и общото 

хранилище на данни за самоличност, 

посочено в [член 4, точка 35 от 

Регламент 2018/XX за оперативната 

съвместимост], или справка в 

Шенгенската информационна система, 

или извършва и двете справки, за да 

прецени различията в свързаните 

самоличности, и извършва всяка 

допълнителна проверка, необходима за 

вземането на решение относно статуса и 

цвета на връзката, както и за вземането 

на решение за разрешение или отказ да 

се допусне влизане на засегнатото лице. 

Граничният служител извършва справка 

в детектора за множество самоличности 

и общото хранилище на данни за 

самоличност, посочено в [член 4, точка 

35 от Регламент 2018/XX за 

оперативната съвместимост], или 

справка в Шенгенската информационна 

система, или извършва и двете справки, 

за да прецени различията в свързаните 

самоличности, и извършва всяка 

допълнителна проверка, необходима за 

вземането на решение относно статуса и 

цвета на връзката, както и за вземането 

на решение за разрешение или отказ да 

се допусне влизане на засегнатото лице. 

Or. en 
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Изменение  177 

Предложение за регламент 

Член 55б – параграф 1 – точка 14 

Регламент (ЕС) № 2017/2226 

Член 32 – параграф 2 – алинея 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Достъп до СВИ като инструмент за 

установяване на самоличността на 

неизвестен заподозрян, извършител или 

предполагаема жертва на терористично 

или друго тежко престъпление се 

разрешава само ако е било извършено 

търсене в ОХДС в съответствие с [член 

22 от Регламент 2018/XX за 

оперативната съвместимост] и са 

изпълнени всички условия, изброени в 

параграфи 1 и 1а. 

Достъп до СВИ като инструмент за 

установяване на самоличността на 

неизвестен заподозрян, извършител или 

предполагаема жертва на терористично 

или друго тежко престъпление се 

разрешава само ако е било извършено 

търсене в ОХДС в съответствие с [член 

22 от Регламент 2018/XX за 

оперативната съвместимост] и са 

изпълнени всички условия, изброени в 

параграфи 1 и 1а от настоящия член. 

Or. en 

 

Изменение  178 

Предложение за регламент 

Член 55г – параграф 1 – точка 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1) В член 1 се добавя следният 

параграф: 

(1) В член 2 се добавя следният 

параграф: 

Or. en 

Обосновка 

В член 2 са изброени целите на ВИС, докато член 1 се отнася до предмета и 

приложното поле. 

 

Изменение  179 

Предложение за регламент 

Член 55г – параграф 1 – точка 1 
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Регламент (ЕО) № 767/2008 

Член 2 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Чрез съхраняването на данни за 

самоличност, данни за документи за 

пътуване и биометрични данни в 

общото хранилище на данни за 

самоличност (ОХДС), създадено с [член 

17 от Регламент 2018/XX за 

оперативната съвместимост], ВИС 

допринася за улесняването и 

подпомагането на правилното 

установяване на самоличността на 

лицата, регистрирани във ВИС, при 

условията и с оглед постигането на 

крайните цели, посочени в параграф 1 

от настоящия член. 

2. Чрез съхраняването на данни за 

самоличност, данни за документи за 

пътуване и биометрични данни в 

общото хранилище на данни за 

самоличност (ОХДС), създадено с [член 

17 от Регламент 2018/XX за 

оперативната съвместимост], ВИС 

допринася за улесняването и 

подпомагането на правилното 

установяване на самоличността на 

лицата, регистрирани във ВИС, при 

условията и единствено за целите на 

установяване на самоличността, 

посочени в член 20 от настоящия 

регламент. 

Or. en 

 

Изменение  180 

Предложение за регламент 

Член 56 – параграф 2 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) гражданство, пол и година на 

раждане на лицето; 

б) гражданство, пол и година на 

раждане на лицето; Използването на 

посочените данни не позволява 

установяване на самоличността на 

дадено лице; 

Or. en 

 

Изменение  181 

Предложение за регламент 

Член 56 – параграф 3 – буква а 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) гражданство, пол и година на 

раждане на лицето; 

а) гражданство, пол и година на 

раждане на лицето; Използването на 

посочените данни не позволява 

установяване на самоличността на 

дадено лице; 

Or. en 

 

Изменение  182 

Предложение за регламент 

Член 56 – параграф 3 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) броят на връзките между 

различните информационни системи 

на Съюза; 

Or. en 

 

Изменение  183 

Предложение за регламент 

Член 56 – параграф 3 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) период от време, през който в 

системата остава жълта връзка; 

Or. en 

 

Изменение  184 

Предложение за регламент 

Член 56 – параграф 3 – буква г в (нова) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гв) период от време, през който в 

системата остава червена връзка. 

Or. en 

 

Изменение  185 

Предложение за регламент 

Член 59 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. За период от една година след 

уведомлението от eu-LISA за 

приключване на посоченото в член 62, 

параграф 1, буква б) изпитване във 

връзка с детектора за множество 

самоличности (ДМС) и преди 

пускането в експлоатация на ДМС, 

централното звено на ETIAS, посочено в 

[член 33, буква а) от Регламент (ЕС) 

2016/1624], отговаря за извършването на 

проверка за наличие на множество 

самоличности в данните, съхранявани 

във ВИС, Евродак и ШИС. Проверките 

за наличие на множество самоличности, 

се извършват само чрез използване на 

биометрични данни в съответствие с 

член 27, параграф 2 от настоящия 

регламент. 

1. За период от една година след 

уведомлението от eu-LISA за 

приключване на посоченото в член 62, 

параграф 1, буква б) изпитване във 

връзка с ДМС и преди пускането в 

експлоатация на ДМС, централното 

звено на ETIAS, посочено в [член 33, 

буква а) от Регламент (ЕС) 2016/1624], 

отговаря за извършването на проверка 

за наличие на множество самоличности 

в данните, съхранявани във ВИС, 

Евродак, СВИ и ШИС. Проверките за 

наличие на множество самоличности, се 

извършват само чрез използване на 

биометрични данни в съответствие с 

член 27, параграф 2 от настоящия 

регламент. 

Or. en 

 

Изменение  186 

Предложение за регламент 

Член 59 – параграф 5 a (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. Нотификация по член 61, 

параграф 3 се извършва само след 
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като всички жълти връзки са били 

проверени и променени в зелена или в 

червена връзка. 

Or. en 

 

Изменение  187 

Предложение за регламент 

Член 59 – параграф 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

6. eu-LISA подпомага, когато е 

необходимо, централното звено на 

ETIAS при извършването на 

посочената в настоящия член 

проверка за наличие на множество 

самоличности. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Тъй като eu-LISA не разполага с достъп до данни, тя не може да е от полза за 

извършването на проверка за наличие на множество самоличности. 

 

Изменение  188 

Предложение за регламент 

Член 62 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) eu-LISA е обявила успешното 

приключване на цялостното изпитване 

на съответния компонент за оперативна 

съвместимост, което се провежда от eu-

LISA в сътрудничество с държавите 

членки; 

б) eu-LISA е обявила успешното 

приключване на цялостното изпитване 

на съответния компонент за оперативна 

съвместимост, което се провежда от eu-

LISA в сътрудничество с държавите 

членки, централното звено на ETIAS 

и Европол; 

Or. en 
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Изменение  189 

Предложение за регламент 

Член 67 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията, в тясно сътрудничество с 

държавите членки, eu-LISA и други 

имащи отношение агенции, предоставя 

практическо ръководство за 

прилагането и управлението на 

компонентите за оперативна 

съвместимост. В практическото 

ръководство се предоставят технически 

и оперативни насоки, препоръки и 

добри практики. Комисията приема 

практическото ръководство под 

формата на препоръка. 

Комисията, в тясно сътрудничество с 

държавите членки, eu-LISA и други 

имащи отношение агенции, 

актуализира практическите 

наръчници достъпни за СВИ, ВИС, 

[ETIAS], Евродак, ШИС и [ECRIS-

TCN] с необходимата информация, и 

предоставя практическо ръководство за 

прилагането и управлението на 

компоненти за оперативна 

съвместимост. В ръководствата се 

предоставят технически и оперативни 

указания, препоръки и добри практики. 

Комисията приема актуализации в 

съответствие с правилата и във 

формата, установена в съответните 

правни инструменти. Наръчникът за 

компонентите за оперативна 

съвместимост се приема под формата 

на препоръка. 

Or. en 

 

Изменение  190 

Предложение за регламент 

Член 68 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Четири години след пускането в 

експлоатация на всеки компонент за 

оперативна съвместимост и на всеки 

четири години след това eu-LISA 

представя на Европейския парламент, на 

Съвета и на Комисията доклад за 

техническото функциониране на 

компонентите за оперативна 

съвместимост, в това число и за тяхната 

сигурност. 

4. Три години след пускането в 

експлоатация на всеки компонент за 

оперативна съвместимост и на всеки 

три години след това eu-LISA 

представя на Европейския парламент, на 

Съвета и на Комисията доклад за 

техническото функциониране на 

компонентите за оперативна 

съвместимост, в това число и за тяхната 

сигурност. 
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Or. en 

 

Изменение  191 

Предложение за регламент 

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква г a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 га) оценка на използването от 

страна на държавите членки на 

ОХДС; 

Or. en 

 

Изменение  192 

Предложение за регламент 

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква г б (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гб) оценка на запитванията до 

ОХДС за целите на 

правоприлагането; 

Or. en 

 

Изменение  193 

Предложение за регламент 

Член 68 – параграф 5 – алинея 1 – буква д a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 дa) оценка на търсенето в базите 

данни на Интерпол чрез ЕПТ, 

включително информация за броя на 

намерените съответствия в базите 

данни на Интерпол и информация за 

всякакви възникнали проблеми. 

Or. en 
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Обосновка 

Има съобщения за злоупотреба със сигналите до Интерпол от страна на трети 

държави, ръководени от политически съображения. Следователно е важно да се 

следи използването на базите данни на Интерпол от системите на ЕС. Изменението 

следва подобно изменение, одобрено в регламента за ETIAS. 

 

Изменение  194 

Предложение за регламент 

Член 68 – параграф 8 – алинея 2 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Комисията представя посочените 

доклади на Европейския парламент, 

Съвета, Европейския надзорен орган 

по защита на данните и Агенцията 

на Европейския съюз за основните 

права. 

Or. en 
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

Контекст и съдържание на предложението 
 

Комисията представи предложението за създаване на рамка за оперативна съвместимост 

между информационните системи на ЕС (граници и визи) (COM(2017) 793) и 

предложението за създаване на рамка за оперативна съвместимост между 

информационните системи на ЕС (полицейско и съдебно сътрудничество, убежище и 

миграция) (COM(2017) 794), придружени от законодателна финансова обосновка и въз 

основа на оценка на въздействието на 12 декември 2017 г. Те са последица от, наред с 

другото, съобщението на Комисията от 6 април 2016 г., озаглавено „По-надеждни и по-

интелигентни информационни системи в областта на границите и сигурността“ 

(COM(2016) 205), в което Комисията посочва необходимостта ЕС да укрепи и подобри 

своите информационни системи, архитектурата на данните и обмена на информация в 

областта на управлението на границите, правоприлагането и борбата с тероризма и 

окончателният доклад на експертната група на високо равнище по информационните 

системи и оперативната съвместимост от 11 май 2017 г., в който се заключава, че е 

необходимо и технически осъществимо да се работи по посока на приемането на 

практически решения за оперативна съвместимост и че те могат по принцип да 

предоставят оперативни ползи, както и да се постигне съвместимост с изискванията за 

защита на данните. 

 

Предложението установява четири компоненти за оперативна съвместимост: 

Европейски портал за търсене (ЕПТ); обща услуга за биометрично съпоставяне (обща 

УБС); общо хранилище на данни за самоличност (ОХДС); и детектор за множество 

самоличности (ДМС) и установява разпоредбите относно целите за компонентите за 

оперативна съвместимост, техническата им архитектура, правилата относно 

използването на компонентите, съхраняването на регистрационните файлове, качеството 

на данните, правилата по отношение на защитата на данните, надзора и отговорностите 

на различните агенции и на държавите членки. То съдържа също изменения на редица 

други законодателни инструменти. 

 

Процедура 

 

За да направят оценка на предложението на Комисията и да подготвят настоящия проект 

на доклад, докладчиците потърсиха информация от широк спектър от източници. 

Проведоха се серия от срещи в сянка със службите на Комисията с цел подробно 

обсъждане на цялото предложение. Освен това различни заинтересовани страни и 

експерти бяха поканени да вземат участие в срещи с докладчиците в сянка. Сред тях бяха 

европейските агенции, засегнати или заинтересовани от предложенията (eu-LISA, 

Европол, Frontex, Агенцията за основните права) и Европейският надзорен орган по 

защита на данните. Освен тези срещи беше отправено искане за становище от Агенцията 

за основните права и организирано посещение на техническия обект на eu-LISA в 

Страсбург. 

 

Позиция на докладчиците 

 

Докладчиците приветстват предложенията на Комисията за регламент за създаване на 

рамка за оперативна съвместимост между информационните системи на ЕС. 
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Европейските граждани очакват от ЕС да осигури ефективно управление на убежището 

и миграцията, подходящо управление на външните граници и да се справи с 

продължаващите заплахи за вътрешната сигурност. Кризата с бежанците, както и 

поредицата от терористични нападения през последните години показаха неотложната 

необходимост от подобряване на обмена на относимата информация. Разрешаването на 

посочените проблеми е важно с цел да се запази общественото доверие в системата на 

Съюза за миграция и убежище, в мерките за сигурност на Съюза и в капацитета на Съюза 

за управление на външните граници.  

 

Докладчиците освен това се съгласиха с Комисията, че възможностите, предлагани от 

оперативната съвместимост като мярка за укрепване на сигурността и защитата на 

външните граници, трябва да бъдат балансирани със задължението да се гарантира, че 

намесата в основните права, която може да произтича от новата среда на оперативна 

съвместимост, е ограничена до строго необходимото за действителното постигане на 

целите от общ интерес, като се спазва принципът на пропорционалност. Този баланс е 

внимателно отразен в предложените изменения. Докладчиците освен това считат, че 

компонентите за оперативна съвместимост предоставят възможност за повишаване на 

защитата на основните права, например като гарантират точното установяване на 

самоличността на добросъвестни лица и използването на фалшива самоличност. 

 

Създаването на оперативна съвместимост подобрява управлението на външните граници 

чрез създаването на бърз, опростен и ефективен достъп до информационните системи на 

ЕС. Следователно трябва да внимаваме да не увеличаваме броя на задачите, които 

възлагаме за изпълнение на граничните служители. Докладчиците направиха няколко 

предложения, за да се постигне тази цел: на първо място, не следва да има строго 

задължение за граничните служители да се справят с жълт флаг при проверки на втора 

линия. Следва вземането на това решение да се повери на граничните служители, тъй 

като те са обучени да разкриват използване на фалшива самоличност. На второ място, 

европейският портал за търсене (ЕПТ) следва да предоставя на граничната охрана 

отговори веднага щом съответните системи предоставят отговорите. Порталът не следва 

да изчаква да събере всички отговори от основните системи, преди да ги представи на 

граничната охрана. На трето място, следва да се постави акцент върху правилното 

обучение на граничните служители, занимаващи се с ръчната система за проверка, която 

ще бъде въведена с настоящото предложение.  

 

Докладчиците добавиха отделен член, който подчертава необходимостта всички 

компоненти за оперативна съвместимост да позволяват бърз, безпрепятствен, ефикасен 

и контролиран достъп, като се използват най-добрите налични технологии, за да се 

предостави време за отговор в съответствие с оперативните потребности. Голяма част от 

ежедневните операции на граничната охрана, полицейските служители, служителите, 

отговарящи за имиграцията или консулските служители, ще зависи от правилното 

функциониране на тези компоненти за оперативна съвместимост. Следователно е от 

ключово значение да се гарантира правилното функциониране на компонентите, но 

докладчиците считат за също толкова важно създаването на система за допълнително 

копие, особено за общото хранилище на данни за самоличност (ОХДС) и ЕПТ. 

Правилното функциониране на всички компоненти, както и на основните системи ще 

зависи от тези два компонента, следователно следва да се осигури структура за резервно 

копие. 
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Докладчиците биха искали да подчертаят факта, че компонентите за оперативна 

съвместимост няма да променят основните системи, правилата и процедурите, свързани 

с тях. Компонентите за оперативна съвместимост следва да улесняват достъпа, но 

правата за достъп няма да се променят с настоящото предложение. С оглед изясняване 

на това положение бяха внесени няколко изменения. Единствените промени във връзка 

с правата за достъп се отнасят до областта на достъпа за целите на правоприлагането, 

където каскадната процедура се заменя с механизъм на съвпадение/липса на съвпадение. 

По този начин не само се оптимизира достъпът до съответните системи, но и се 

гарантира, че търсенето се осъществява само в базите данни, които съдържат относима 

информация. Докладчиците измениха процедурата в предложението с цел да се 

гарантира, че само тези служители на правоприлагащите органи, които разполагат с 

пълен достъп до системите за данни ще могат да осъществяват търсене в системите чрез 

механизъм на съвпадение/липса на съвпадение.  

 

Освен това предложението позволява на полицейски органи на държавите членки, в 

случай че са оправомощени за това от националното законодателство, да използват 

ОХДС за установяване на самоличността на дадено лице по време на проверка за 

самоличност. Според докладчиците процедурата за установяване на самоличността 

следва да отразява стандартната практика в държавите членки. Поради това бяха внесени 

изменения с цел самоличността на лицето да се установява на първо място в съответствие 

с правилата и процедурите, предвидени в националното право – с документи за 

самоличност или за пътуване, преди да се разреши извършване на търсене в ОХДС с 

използване на биометрични данни на лицето. Справка за установяване на самоличността 

на лице с ОХДС може да се извършва, единствено ако лицето присъства физически.  

 

С цел да се укрепи способността на Европейската комисия, Съвета и Европейския 

парламент да наблюдават и оценяват функционирането на настоящото предложение, към 

посочения член бяха внесени допълнителни изменения. По-специално, що се отнася до 

използването на ОХДС за целите на установяване на самоличността, за целите на 

правоприлагането и за използването на базата данни на Интерпол чрез ЕПТ. 

 


