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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Като част от създаването на Европейската агенция за гранична и брегова охрана 

Комисията предлага сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана 

(член 52). Същият член беше включен в мандатите на Европейската агенция по морска 

безопасност (ЕАМБ) и Европейската агенция за контрол на рибарството (EFCA). 

Настоящото изменение на мандатите на трите агенции е необходимият правен 

инструмент за засилване на сътрудничеството между агенциите и на сътрудничеството 

с националните органи, които извършват дейности по брегова охрана.  

Комисията по рибно стопанство желае да подсили предложението на Комисията 

единствено що се отнася до сътрудничеството по отношение на функциите за брегова 

охрана, в което участва ЕАМБ. Следва да се определят функциите на бреговата охрана, 

за да се избегне объркване с други задачи на трите агенции и да се уточни обхватът на 

сътрудничеството. Сегашната система на сътрудничество относно функциите за 

брегова охрана страда от забавяне и несъвършенства, по-специално от липса на 

информация относно уменията, правомощията и капацитета на другите органи, от 

ограничен брой на оперативни активи, липса на оперативна съвместимост на системите 

и на активите и слабости по отношение на планирането и съвместните операции.  

 

Благодарение на настоящото предложение операциите за надзор, превенция и контрол в 

морето ще бъдат координирани на европейско равнище с оглед подобряване на 

осведомеността относно положението в морето и подкрепа за съгласувани и ефективни 

действия в областта на съотношението разходи-рентабилност. Сътрудничеството ще 

позволи засилване на капацитета на ЕС за отговор на заплахите и рисковете за морската 

среда, по-специално чрез подобряване на сътрудничеството между агенциите на ЕС, но 

също така и между всички останали заинтересовани страни. Сътрудничеството по 

отношение на функциите за брегова охрана ще позволи да се избегне дублирането на 

усилията, като се гарантира, че всички заинтересовани страни, по-конкретно агенциите 

на ЕС, действат по съгласуван и ефективен начин за развиване на взаимодействие.  

 

Благодарение на настоящото предложение трите агенции ще подпомагат националните 

органи и ще могат да действат съвместно и ефикасно в подкрепа на изпълнението по-

конкретно на операциите по контрол, сигурност и надзор, като им предоставят 

оборудване, обучение и обмен на информация, но и като осигуряват необходимата 

координация на многоизмерни операции. Това сътрудничество е от съществено 

значение в сегашния контекст на значителни трансгранични миграционни потоци, 

които изискват повече материална и човешка солидарност от страна на ЕС.  

 

Докладчикът приветства решително настоящото предложение, което трябва да даде 

възможност за съгласуване на правомощията на EFCA с тези на ЕАМБ и Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана единствено във връзка със сътрудничеството по 

отношение на функциите за брегова охрана. Ако средствата на действие са национални, 

координацията на функциите за брегова охрана може да се постигне единствено на 

европейско равнище. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по рибно стопанство приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва да разполага с 

необходимото оборудване и персонал за 

разгръщане при съвместни операции 

или бърза гранична намеса. За тази цел, 

когато стартира бърза гранична намеса 

по искане на държава членка или в 

контекста на ситуация, която изисква 

спешни действия, Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана следва да 

бъде в състояние да разположи 

европейски екипи за гранична и брегова 

охрана от резерв за бързо разполагане, 

който следва да представлява постоянен 

корпус, съставен от малък процент от 

общия брой на граничните служители в 

държавите членки, възлизащ на 

минимум 1500 служители. 

Разполагането на европейски екипи за 

гранична и брегова охрана от резерва за 

бързо разполагане следва незабавно да 

се допълва от допълнителни европейски 

екипи за гранична и брегова охрана в 

зависимост от случая. 

(18) Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва да разполага с 

необходимото оборудване и персонал за 

разгръщане при съвместни операции 

или бърза гранична намеса. За тази цел, 

когато стартира бърза гранична намеса 

по искане на държава членка или в 

контекста на ситуация, която изисква 

спешни действия, Европейската агенция 

за гранична и брегова охрана следва да 

бъде в състояние да разположи 

европейски екипи за гранична и брегова 

охрана от резерв за бързо разполагане, 

който следва да представлява постоянен 

корпус, съставен от малък процент от 

общия брой на граничните служители в 

държавите членки, възлизащ на 

минимум 1500 служители. Посочените 

екипи трябва да включват в състава 

си устни преводачи или лица, 

свободно владеещи едновременно езика 

на приемащата държава членка и 

езика, който лицата, с които трябва 

да се общува, говорят най-често. 
Разполагането на европейски екипи за 

гранична и брегова охрана от резерва за 

бързо разполагане следва незабавно да 

се допълва от допълнителни европейски 

екипи за гранична и брегова охрана в 

зависимост от случая. 
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Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 19 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (19a) Транспортирането в 

неподходящи за плаване по море 

съдове значително увеличи броя на 

смъртните случаи с мигранти по 

външните морски граници на Съюза. 

Сътрудничеството между агенциите 

на Съюза по отношение на 

функциите за брегова охрана следва да 

подобри оперативната и 

техническата способност на 

Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана и на държавите членки 

да откриват тези малки съдове, 

както и способността на Съюза за 

реагиране. 

Обосновка 

Притокът на мигранти доведе до нарастващ брой смъртни случаи в морето, свързани 

с плаването с неподходящи кораби. Една от множеството цели на европейското 

сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана е да се увеличат 

предотвратяването на бедствия в морето и бързата намеса.  

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва да извършва 

мониторинг и да допринася за 

развитието на изследванията в областта 

на контрола на външните граници, 

включително използването на 

съвременни технологии за наблюдение, 

както и да разпространява тази 

информация до държавите членки и 

Комисията. 

(24) Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана следва да извършва 

мониторинг и да допринася за 

развитието на изследванията в областта 

на контрола на външните граници, 

включително използването на 

съвременни технологии за наблюдение, 

както и да разпространява тази 

информация до държавите членки, 

Комисията и всички други участващи 
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агенции, включително Европейската 

агенция за контрол на рибарството. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 27 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27a) С оглед засилване на 

европейското сътрудничество по 

отношение на функциите за брегова 

охрана и за да се използват възможно 

най-добре наличните на равнището 

на Съюза информация, възможности 

и системи, Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана следва да 

насърчава обмена на информация с 

Европейската агенция за контрол на 

рибарството, с Европейската агенция 

по морска безопасност и с други 

органи и агенции на Съюза, като 

например Сателитния център на 

Европейския съюз. 

Обосновка 

Европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана трябва 

да разчита по-специално на вече наличните на равнището на ЕС информационни 

системи и способности, като се дава възможност за по-добро взаимодействие на 

капацитет. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 27 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (27б) Сътрудничеството по 

отношение на функциите за брегова 

охрана, въведено по-специално чрез 

укрепване на сътрудничеството 

между националните органи и трите 
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агенции на Съюза (Европейската 

агенция за гранична и брегова охрана, 

Европейската агенция за контрол на 

рибарството и Европейската агенция 

по морска безопасност), следва да не 

засяга по никакъв начин 

разпределението на правомощията 

между тези агенции по отношение на 

определянето на техните задачи и да 

не оказва въздействие върху тяхната 

самостоятелност и независимост по 

отношение на първоначалните им 

задължения. Това сътрудничество 

следва да позволява постигане на 

взаимодействие между тях без да се 

променят изложенията на мисиите 

им. 

Обосновка 

С европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана не се 

цели намаляване на мандата на EFCA. Нейната мисия продължава да бъде 

организиране на оперативната координация на дейностите по извършване на контрол 

и инспекция на рибарството, извършвано от държавите членки, при спазване на 

правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР), с цел 

гарантиране на ефективно и еднакво прилагане на правилата на общата политика в 

областта на рибарството. Сътрудничеството има за цел да укрепи тази първа 

мисия, като същевременно се установят взаимодействия с оглед подобряване на 

осведомеността относно положението в морето и способността на ЕС за реагиране 

в морето. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 2 – точка 14 a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) „функции за брегова охрана“: 

всички информационни мисии, мисии 

за мониторинг, планиране и 

организация, както и дейности, 

възложени на местен, регионален, 

национален или европейски орган, 

който има необходимите правомощия 

за извършване на морско наблюдение; 

тези мисии включват по-специално 
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безопасност, сигурност, търсене и 

спасяване, граничен контрол, контрол 

на рибарството, митнически 

контрол, общо правоприлагане и 

опазване на околната среда. 

Обосновка 

Функциите за брегова охрана не се ограничават до наблюдение на границите на ЕС по 

отношение на миграцията; те дават възможност за подпомагане на националните 

органи чрез предоставяне на услуги, информация, оборудване и обучение и чрез 

координиране на операции в различните области, например контрол на рибарството и 

предотвратяване на замърсяването на морската среда, пиратството и всякакъв вид 

трафик. Това определение дава възможност да се уточни обхватът на 

сътрудничеството по отношение на функциите за брегова охрана, предвидено в 

член 52. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 1 – буква с а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 са) подпомага споделянето на 

информацията, оборудването и 

всички останали възможности на 

Европейската агенция за контрол на 

рибарството и Европейската агенция 

по морска безопасност в случай че 

помощта им е необходима с цел да се 

извършват специфични задачи като 

дейности по търсене и спасяване, но 

без ограничение само до тези 

дейности. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 36 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Агенцията активно осъществява 

мониторинг и допринася за 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации, които са от значение за 

1. Агенцията активно осъществява 

мониторинг и допринася за 

осъществяването на научни изследвания 

и иновации, които са от значение за 
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контрола на външните граници, 

включително използването на 

съвременни технологии за наблюдение 

като дистанционно управляеми 

летателни системи, както и в областта 

на връщането. Агенцията 

разпространява резултатите от тези 

научни изследвания до Комисията и 

държавите членки. По целесъобразност 

тя може да използва тези резултати в 

съвместни операции, действия за бърза 

гранична намеса, операции по връщане 

и действия за намеса в областта на 

връщането. 

контрола на външните граници, 

включително използването на 

съвременни технологии за наблюдение 

като дистанционно управляеми 

летателни системи, както и в областта 

на връщането. Агенцията 

разпространява резултатите от тези 

научни изследвания до Комисията и 

държавите членки и до всички други 

участващи агенции, включително 

Европейската агенция за контрол на 

рибарството. По целесъобразност тя 

може да използва тези резултати в 

съвместни операции, действия за бърза 

гранична намеса, операции по връщане 

и действия за намеса в областта на 

връщането. 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 52a  (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 52а 

 Оценка на европейското 

сътрудничество по отношение на 

функциите за брегова охрана 

 1. Не по-късно от 31 декември 2021 г. 

Комисията представя на Европейския 

парламент и на Съвета доклад за 

оценка на прилагането на 

европейското сътрудничество по 

отношение на функциите за брегова 

охрана. Този доклад предоставя 

анализ и определя по-специално:  

 а) условията за сътрудничество 

между Европейската агенция за 

гранична и брегова охрана, 

Европейската агенция за контрол на 

рибарството и Европейската агенция 

по морска безопасност, както и за 

сътрудничеството с държавите 

членки; 
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 б) мисиите, изпълнени в рамките на 

сътрудничеството, и техните 

количествени резултати, по-

специално по отношение на контрола 

на рибарството; 

 в) ползите от това сътрудничество в 

областта на по-доброто разбиране на 

положението в морето, както и 

оперативни дейности и бърза реакция 

при кризи в морето;  

 г) финансовите средства, използвани в 

рамките на сътрудничеството. 

 2. Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана, Европейската агенция 

за контрол на рибарството, 

Европейската агенция по морска 

безопасност, както и държавите 

членки предоставят на Комисията 

необходимата информация за 

оценката, посочена в параграф 1. 

Обосновка 

Европейското сътрудничество по отношение на функциите за брегова охрана започна 

в резултат на пилотния проект на Европейския парламент за 2016 г. Парламентът 

желае да бъде информиран за резултатите и взаимодействието, постигнати чрез 

този проект. 
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