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PR_COD_1app

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 
изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета за определяне на третите 
страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните 
граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от 
това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
(COM(2018)0745 – C8-0483/2018 – 2018/0390(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0745),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C8-0483/2018),

– 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 (A8-0000/2018),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 
Комисията;

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.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Настоящето предложение на Комисията е част от законодателните мерки, необходими 
за адаптиране на правото на Съюза с оглед оттеглянето на Обединеното кралство (ОК). 
Целта му е да уточни положението на гражданите на ОК, когато правото на Съюза 
престане да се прилага към тях по отношение на визовата политика. 

Понастоящем гражданите на ОК, както и гражданите на Съюза имат право да влизат на 
територията на всяка друга държава членка без входна виза или задължение за 
изпълнение на сходна формалност. При оттеглянето от Съюза обаче те ще се считат за 
граждани на трета държава по смисъла на правото на ЕС. Поради това ще бъде 
необходимо да се определи дали спрямо тях ще се прилага изискване за виза при 
преминаване на външните граници на държавите членки или ще бъдат освободени от 
това изискване. 

В приложение I към Регламент (ЕО) № 539/20011 относно достижението на правото на 
ЕС в областта на визите са изброени държавите, за чиито граждани се прилага 
изискването за притежаване на виза, а в приложение II — държавите, чиито граждани 
са освободени от това изискване. С регламента се определят и критерии за вземане на 
решение дали дадена държава да бъде поставена в приложение I или приложение II. 
Това решение трябва да бъде взето от съзаконодателите чрез изменение на регламента.

Както беше посочено в обяснителния меморандум на предложението, Комисията е 
оценила положението на ОК по отношение на критериите, установени в регламента 
(посочените критерии, се отнасят, „inter alia, до незаконната имиграция, обществения 
ред и сигурност, икономическите ползи, по-специално в областта на туризма и 
външната търговия, и външните отношения на Съюза със съответните трети страни, и 
които включват по-специално съображения, свързани с правата на човека и основните 
свободи, както и последиците за регионалната съгласуваност и реципрочност“). 
Комисията заключи, че лицата с националност на Обединеното кралство, които са 
британски граждани, следва да бъдат освободени от изискването за притежаване на 
виза, когато пътуват до Съюза за кратки престои.

Следователно Комисията предлага да включи Обединеното кралство по отношение на 
британските граждани в приложение II, т.е. списъкът на третите държави, ползващи се 
от безвизов режим. Комисията предлага също така две допълнителни необходими 
технически промени, за да се отрази правилно новата правна ситуация в текста на 
регламента.

Предложението също така съдържа в член 2а напомняне, че механизмът за 
реципрочност, предвиден в Регламент (ЕО) № 539/2001 ще се приложи, в случай че 
Обединеното кралство въведе изискване за виза за гражданите на поне една държава 
                                               
1Регламент (ЕО) № 539/2001 е в процес на кодификация и е заменен с Регламент (ЕС) 2018/1806 от 14 
ноември 2018 г., който влиза в сила на 18 декември 2018 г. Позоваванията в законодателните текстове ще 
се коригират.
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членка.

Накрая, в член 3 се предвижда, че настоящият регламент влиза в сила на 30 март 2019 г. 
и се прилага един ден, след като правото на Съюза престане да се прилага по 
отношение на Обединеното кралство.

Позиция на докладчика

Докладчикът счита, че Комисията правилно е оценила критериите, които следва да 
ръководят решението по този въпрос. Освобождаването на гражданите на Обединеното 
кралство от изискването за виза в настоящата ситуация е единственото разумно 
решение. 

Докладчикът следователно предлага предложението на Комисията да се приеме без 
изменения.
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