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ПОПРАВКА 

на Регламент (ЕС) 2017/2226 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 

2017 година за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на 

данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на 

граждани на трети страни, преминаващи външните граници на държавите членки, за 

определяне на условията за достъп до СВИ за целите на правоприлагането и за 

изменение на Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение и регламенти 

(ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 

(OВ L 327, 9.12.2017 г., стр. 20) 

(на позицията на Европейския парламент, приета на първо четене на 25 октомври 

2017 г., с оглед на приемането на гореспоменатия регламент 

P8_TA(2017)0411) 

(COM(2016)0194 – C8-0135/2016 – 2016/0106(COD)) 

 

На основание член 231 от Правилника за дейността на Европейския парламент 

горепосоченият регламент се поправя, както следва: 

На страница 25, съображение 32, седмо изречение: 

вместо: 

„… и които не притежават карта за пребиваване, посочена в Директива 2004/38/ЕО, е 

целесъобразно …“, 

да се чете: 

"… и които не притежават карта за пребиваване съгласно Директива 2004/38/ЕО или 

разрешение за пребиваване съгласно Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета (3), е 

целесъобразно …. 

___________________ 
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(3) Регламент (EО) № 1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния 

формат на разрешенията за пребиваване за гражданите на трети страни (OВ L 157, 

15.6.2002 г., стp. 1).“. 

На страница 30, член 2, параграф 3, буква е): 

вместо: 

„… притежатели на паспорт, издаден от града държава Ватикан;“, 

да се чете: 

„… притежатели на паспорт, издаден от града държава Ватикан или от Светия 

престол;“. 

На страница 40, член 16, параграф 2, първа алинея, буква г): 

вместо: 

„г) номерът на стикера на визата за краткосрочно пребиваване …, и ако е 

приложимо датата на изтичане на валидността на визата за краткосрочно 

пребиваване,;“, 

да се чете: 

„г) ако е приложимо, номерът на стикера на визата за краткосрочно пребиваване … 

и датата на изтичане на валидността на визата за краткосрочно пребиваване;“. 

На страница 52, член 35, параграф 6, втора алинея, първо изречение: 

вместо: 

„… или когато гражданин на трета страна притежава паспорт, издаден от града държава 

Ватикан, той информира за тази промяна компетентните органи на следващата държава 

членка, в която влиза.“, 
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да се чете: 

„… или когато гражданин на трета страна притежава паспорт, издаден от града държава 

Ватикан или от Светия престол, той информира за тази промяна компетентните органи 

на следващата държава членка, в която влиза.“. 

 

 


