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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
Отбелязването в курсив е предназначено за съответните специализирани 
отдели и се отнася до частите от законодателния текст, за които е 
предложено изменение с цел изготвяне на окончателния текст 
(например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно въвеждане на опростен режим за контрол на лица на външните граници, 
който се основава на едностранното признаване от страна на България, Чешката 
република, Кипър, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния, Словения и 
Словакия на определени документи като еквивалентни на националните им визи 
за транзитно преминаване през техните територии
(COM(2007)0508 – C6-0279/2007 – 2007/0185(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и към 
Съвета (COM(2007)0508),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2 от Договора за ЕО, 
съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0279/2007),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A6-0000/2007),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
Заглавие

Предложение за Предложение за

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА
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относно въвеждане на опростен режим 
за контрол на лица на външните 
граници, който се основава на 
едностранното признаване от страна на 
България, Чешката република, Кипър, 
Унгария, Латвия, Малта, Полша, 
Румъния, Словения и Словакия на 
определени документи като 
равностойни на националните им визи 
за транзитно преминаване през техните 
територии. 

относно въвеждане на опростен режим 
за контрол на лица на външните 
граници, който се основава на 
едностранното признаване от страна на 
България, Кипър и Румъния на 
определени документи като 
равностойни на националните им визи 
за транзитно преминаване през техните 
територии. 

Обосновка

This Decision will be adopted after the Czech Republic, Latvia, Hungary, Malta, Poland, 
Slovenia and Slovakia have entered the Schengen area. Therefore, the general Schengen 
regime will be applicable to them.

Изменение 2
Съображение 3

(3) Поради това от България и Румъния 
се изисква да издават национални 
входни визи и визи за транзитно 
преминаване през тяхната територия на 
граждани от трети страни, притежаващи 
виза по единен образец, виза за 
дългосрочно пребиваване или 
разрешение за пребиваване, издадени от 
държава-членка, която прилага изцяло 
достиженията на правото от Шенген, 
или подобен документ, издаден от 
държави-членки, които все още не 
прилагат изцяло достиженията на 
правото от Шенген.

(3) Поради това от България и Румъния 
се изисква да издават национални 
входни визи и визи за транзитно 
преминаване през тяхната територия на 
граждани от трети страни, притежаващи 
виза по единен образец, виза за 
дългосрочно пребиваване или 
разрешение за пребиваване, издадени от 
държавата-членка, която прилага 
изцяло достиженията на правото от 
Шенген, или подобен документ, издаден 
от държави-членки, които все още не 
прилагат изцяло достиженията на 
правото от Шенген (Кипър).

Обосновка

This procedure will only apply to Cyprus.

Изменение 3
Съображение 4
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(4) Притежателите на документи, 
издадени от държави-членки, които 
прилагат изцяло достиженията на 
правото от Шенген, и подобни 
документи, издадени от държави-
членки, които все още не прилагат 
изцяло достиженията на правото от 
Шенген, не представляват риск за 
България и Румъния, тъй като те са били 
подложени на всички необходими 
проверки от други държави-членки. За 
да се избегне налагането на неоправдано 
допълнително административно 
натоварване на България и Румъния, 
обхватът на общите правила, 
въведени с Решение № 895/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно въвеждане на 
опростен режим за контрол на лица на 
външните граници, който се основава на 
едностранното признаване от страна на 
Чешката република, Кипър, Естония, 
Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, 
Словения и Словакия на определени 
документи като равностойни на 
националните им визи за транзитно 
преминаване през техните територии, 
следва да бъде разширен за тези страни.

(4) Притежателите на документи, 
издадени от държави-членки, които 
прилагат изцяло достиженията на 
правото от Шенген, и подобни 
документи, издадени от Кипър, не 
представляват риск за България и 
Румъния, тъй като те са били подложени 
на всички необходими проверки от 
други държави-членки. За да се избегне 
налагането на неоправдано 
допълнително административно 
натоварване на България и Румъния, 
правила, подобни на общите правила, 
въведени с Решение № 895/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
14 юни 2006 г. относно въвеждане на 
опростен режим за контрол на лица на 
външните граници, който се основава на 
едностранното признаване от страна на 
Чешката република, Кипър, Естония, 
Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, 
Словения и Словакия на определени 
документи като равностойни на 
националните им визи за транзитно 
преминаване през техните територии, 
следва да бъдат въведени за тези 
страни.

Обосновка

This Decision is not an extension of Decision No 895/2006/EC but a new Decision.

Изменение 4
Съображение 5

(5) Новите общи правила следва да 
позволят на България и Румъния да 
признават едностранно определени 
документи, издавани от държавите-
членки, които прилагат изцяло 
достиженията на правото от Шенген, 
подобни документи, издавани от тях, и 
документите, изброени в приложението 
към Решение № 895/2006/ЕО, издавани 
от държавите-членки, които се 

(5) Новите общи правила следва да 
позволят на България и Румъния да 
признават едностранно определени 
документи, издавани от държавите-
членки, които прилагат изцяло 
достиженията на правото от Шенген, 
подобни документи, издавани от тях, и 
документите, изброени в приложението 
към Решение № 895/2006/ЕО, издавани 
от Кипър, като равностойни на 
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присъединиха към Съюза през 2004 г.,
като равностойни на националните им 
визи и да въведат опростен режим за 
контрол на лица на външните граници, 
който се основава на тази едностранна 
равностойност.

националните им визи и да въведат 
опростен режим за контрол на лица на 
външните граници, който се основава на 
тази едностранна равностойност.

Изменение 5
Съображение 6

(6) Като се има предвид, че Чешката 
република, Кипър, Унгария, Латвия, 
Малта, Полша, Словения и Словакия 
уведомиха Комисията за своето 
решение да прилагат опростения 
режим, въведен с Решение № 
895/2006/ЕО, новите общи правила 
следва също така да дадат на тези 
държави-членки възможност да 
признават визите и разрешенията за 
пребиваване, издавани от България и 
Румъния, като равностойни на 
националните им визи за транзитно 
преминаване през тяхна територия.

Новите общи правила следва също така 
да дадат на Кипър възможност да 
признава визите и разрешенията за 
пребиваване, издавани от България и 
Румъния, като равностойни на 
националните му визи за транзитно 
преминаване през негова територия.

Обосновка

See justification of Am 1.

Изменение 6
Съображение 7

(7) Новият общ режим следва да се 
прилага през преходен период до датата, 
определена с решение на Съвета, както е 
посочено в член 3, параграф 2, алинея 
първа от Акта за присъединяване от 
2003 г. и на член 4, параграф 2 от Акта 
за присъединяване от 2005 г.

(7) Новият общ режим следва да се 
прилага през преходен период до датата, 
определена с решение на Съвета, както е 
посочено в член 3, параграф 2, алинея 
първа от Акта за присъединяване от 
2003 г. и на член 4, параграф 2 от Акта 
за присъединяване от 2005 г., с 
възможни преходни разпоредби за 
документи, издадени преди тази 
дата.
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Изменение 7
Съображение 8

Признаването на даден документ следва 
да бъде ограничено до транзитното 
преминаване през територията на 
България, Чешката република, Кипър, 
Унгария, Латвия, Малта, Полша,
Румъния, Словения и Словакия.
Участието в общата система следва да 
бъде избирателно, без да се налагат 
допълнителни задължения на 
държавите-членки, както е определено в 
Акта за присъединяване от 2003 г. и в 
Акта за присъединяване от 2005 г.

Признаването на даден документ следва 
да бъде ограничено до транзитното 
преминаване през територията на 
България, Кипър и Румъния. Участието 
в общата система следва да бъде по 
избор, без да се налагат допълнителни 
задължения на държавите-членки, както 
е определено в Акта за присъединяване 
от 2003 г. и в Акта за присъединяване от 
2005 г.

Обосновка

See justification of Am 1 .

Изменение 8
Съображение 9

(9) Общите правила следва да се 
прилагат за визи за краткосрочно 
пребиваване по единен образец, визи за 
дългосрочно пребиваване и разрешения 
за пребиваване, издавани от държави-
членки, които прилагат изцяло 
достиженията на правото от Шенген, 
подобни документи, издавани от 
държави-членки, които все още не 
прилагат изцяло достиженията на 
правото от Шенген, както и за визи за 
краткосрочно пребиваване, визи за 
дългосрочно пребиваване и разрешения 
за пребиваване, издавани от България и 
Румъния.

(9) Общите правила следва да се 
прилагат за визи за краткосрочно 
пребиваване по единен образец, визи за 
дългосрочно пребиваване и разрешения 
за пребиваване, издавани от държави-
членки, които прилагат изцяло 
достиженията на правото от Шенген 
(които след 21 декември 2007 г. ще 
включват и Естония, Латвия, Литва, 
Малта, Полша, Словакия и Словения, 
Унгария и Чешката република)
подобни документи, издавани от Кипър, 
както и за визи за краткосрочно 
пребиваване, визи за дългосрочно 
пребиваване и разрешения за 
пребиваване, издавани от България и 
Румъния.

Обосновка
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See justification of Am 1.

Изменение 9
Съображение 10

(10) Условията за влизане, установени в 
член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
562/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 март 2006 г. за 
създаване на Кодекс на Общността за 
режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници), трябва да бъдат изпълнени с 
изключение на условието, посочено в 
член 5, параграф 1, буква б) от него, 
доколкото настоящото решение за 
разширяване на обхвата на общите 
правила, предвидени в Решение № 
895/2006/ЕО, установява режим на 
едностранно признаване от България и 
Румъния на определени документи, 
издавани от държави-членки, които 
прилагат изцяло достиженията на 
правото от Шенген, подобни документи, 
издавани от държави-членки, които 
все още не прилагат изцяло 
достиженията на правото от 
Шенген, както и на визи за 
краткосрочно пребиваване, визи за 
дългосрочно пребиваване и разрешения 
за пребиваване, издавани от България и 
Румъния за транзитно преминаване, 
като освен това дава възможност на 
Чешката република, Кипър, Унгария, 
Латвия, Малта, Полша, Словения и 
Словакия, които прилагат 
опростения режим, въведен с Решение 
№ 895/2006/ЕО, да признават подобни 
документи, издавани от България и 
Румъния.

(10) Условията за влизане, установени в 
член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
562/2006 на Европейския парламент и 
на Съвета от 15 март 2006 г. за 
създаване на Кодекс на Общността за 
режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници), трябва да бъдат изпълнени с 
изключение на условието, посочено в 
член 5, параграф 1, буква б) от него, 
доколкото настоящото решение за 
разширяване на обхвата на общите 
правила, предвидени в Решение № 
895/2006/ЕО, установява режим на 
едностранно признаване от България и 
Румъния на определени документи, 
издавани от държави-членки, които 
прилагат изцяло достиженията на 
правото от Шенген, подобни документи, 
издавани от Кипър, както и за 
едностранно признаване от Кипър на 
визи за краткосрочно пребиваване, визи 
за дългосрочно пребиваване и 
разрешения за пребиваване, издавани от 
България и Румъния за транзитно 
преминаване. 

Обосновка

See justification of Am 1.
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Изменение 10
Съображение 11

(11) Тъй като целта на настоящото 
решение, а именно въвеждане на режим 
на едностранно признаване, който да се 
прилага от държавите-членки, 
присъединили се към Съюза през 2004 и
2007 г., не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите-членки 
и следователно може, поради обхвата и 
ефекта от това действие, да бъде 
постигната по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приема 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, който е установен в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
посочен във въпросния член, 
настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигане на тази цел.

Тъй като целта на настоящото решение, 
а именно въвеждане на режим на 
едностранно признаване, който да се 
прилага от държавите-членки, 
присъединили се към Съюза през 2007 г. 
и Кипър, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите-членки 
и следователно може, поради обхвата и 
ефекта от това действие, да бъде 
постигната по-добре на общностно 
равнище, Общността може да приема 
мерки в съответствие с принципа на 
субсидиарност, който е установен в 
член 5 от Договора. В съответствие с 
принципа на пропорционалност, 
посочен във въпросния член, 
настоящото решение не надхвърля 
необходимото за постигане на тази цел.

Обосновка

See justification of Am 1.

Изменение 11
Член 1, тире 1

 България и Румъния могат да 
признават едностранно като 
равностойни на националните им визи 
за транзитно преминаване документите, 
посочени в членове 2 и 3, както и тези, 
посочени в член 4, издавани от тези две 
държави на граждани на трети страни, 
задължени да притежават виза съгласно 
Регламент (ЕО) № 539/2001.

 България и Румъния могат да 
признават едностранно като 
равностойни на националните им визи 
за транзитно преминаване документите, 
посочени в членове 2 и 3, както и тези, 
посочени в член 4, издавани от тези две 
държави и Кипър на граждани на трети 
страни, задължени да притежават виза 
съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001.

Обосновка

See justification of Am 1.
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Изменение 12
Член 1, тире 2

 Чешката република, Кипър, 
Унгария, Латвия, Малта, Полша, 
Словения и Словакия, които
уведомиха Комисията за своето 
решение да прилагат опростения 
режим, въведен с Решение № 
895/2006/ЕО, могат да признават 
едностранно като равностойни на 
националните им визи за транзитно 
преминаване документите, посочени в 
член 4, издавани от България и Румъния 
на граждани на трети страни, задължени 
да притежават виза съгласно Регламент 
(ЕО) № 539/2001.

  Кипър може да признава 
едностранно като равностойни на 
националните му визи за транзитно 
преминаване документите, посочени в 
член 4, издавани от България и Румъния 
на граждани на трети страни, задължени 
да притежават виза съгласно Регламент 
(ЕО) № 539/2001.

Обосновка
See justification of Am 1.

Изменение 13
Член 1, параграф 1 а (нов)

1а. Изпълнението на това решение не 
засяга проверките на лица на 
външните граници в съответствие с 
членове 5–13 и 18–19 от Регламент 
(ЕО) № 562/2006.

Обосновка

The 2006 Decision made reference to the Schengen Borders Code and it is important to keep 
it in this Decision as well.

Изменение 14
Член 3, параграф 1

Ако България и Румъния решат да 
прилагат член 2, те могат освен това да 
признават националните визи за 
краткосрочно пребиваване, визи за 

Ако България и Румъния решат да 
прилагат член 2, те могат освен това да 
признават националните визи за 
краткосрочно пребиваване, визи за 
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дългосрочно пребиваване и разрешения 
за пребиваване, издавани от една или 
повече от държавите-членки, които 
се присъединиха към Съюза през 2004 
г. и все още не прилагат изцяло 
достиженията на правото от 
Шенген, като равностойни на 
националната им виза за транзитно 
преминаване. 

дългосрочно пребиваване и разрешения 
за пребиваване, издавани от Кипър, като 
равностойни на национална им виза за 
транзитно преминаване. 

Обосновка

See justification of Am 1.

Изменение 15
Член 3, параграф 2

Издаваните от държавите-членки, 
които все още не прилагат изцяло 
достиженията на правото от 
Шенген, документи, които могат да 
бъдат признати, са изброени в 
приложението към Решение № 
895/2006/ЕО. 

Издаваните от Кипър документи, които 
могат да бъдат признати, са изброени в 
приложението към Решение № 
895/2006/ЕО. 

Обосновка

See justification of Am 1.

Изменение 16
Член 4, параграф 1

Освен това България и Румъния могат 
също така да признават националните 
визи за краткосрочно пребиваване, визи 
за дългосрочно пребиваване и 
разрешения за пребиваване, издавани от 
тях, като равностойни на тяхната 
национална виза за транзитно 
преминаване. 

Освен това България и Румъния могат 
също така да признават националните 
визи за краткосрочно пребиваване, визи 
за дългосрочно пребиваване и 
разрешения за пребиваване, издавани от 
другата страна, като равностойни на 
техните национални визи за 
транзитно преминаване. 

Обосновка

This paragraph needs to be clarified.
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Изменение 17
Член 4, параграф 1 а (нов)

Кипър също може да признава 
националните визи за краткосрочно 
пребиваване, визи за дългосрочно 
пребиваване и разрешения за 
пребиваване, издавани от България и 
Румъния, като равностойни на 
неговата национална виза за 
транзитно преминаване.

Изменение 18
Член 5

Чешката република, Кипър, Унгария, 
Латвия, Малта, Полша, Словения и 
Словакия могат също да признават 
българските и румънските 
документи, изброени в приложението 
към настоящото решение, за 
транзитно преминаване.

заличава се

Обосновка

See justification of Am 1.

Изменение 19
Член 6, параграф 1

България, Чешката република, Кипър, 
Унгария, Латвия, Малта, Полша, 
Румъния, Словения и Словакия могат 
да признават документите като 
равностойни на националните им визи 
за транзитно преминаване единствено 
ако срокът за транзитно преминаване на 
гражданин от трети страни през тяхна 
територия не надвишава пет дни. 

България, Кипър и Румъния могат да 
признават документите като 
равностойни на националните им визи 
за транзитно преминаване единствено 
ако срокът за транзитно преминаване на 
гражданин от трети страни през тяхна 
територия не надвишава пет дни. 

Обосновка

See justification to Am 1.
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Изменение 20
Член 7

България, Чешката република, Кипър, 
Унгария, Латвия, Малта, Полша,
Румъния, Словения и Словакия
уведомяват Комисията в срок от 10 
работни дни от влизането в сила на 
настоящото Решение, ако решат да 
прилагат настоящото решение. 
Комисията публикува предоставената � 
от тези държави-членки информация в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. 

България, Кипър и Румъния, уведомяват 
Комисията в срок от 10 работни дни от 
влизането в сила на настоящото 
решение, ако решат да прилагат 
настоящото решение. Комисията 
публикува предоставената � от тези 
държави-членки информация в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. 

Обосновка

See justification to Am 1.

Изменение 21
Член 8, параграф 2

То се прилага до датата, определена с 
решение на Съвета, прието съгласно
член 4, параграф 2 от Акта за 
присъединяване от 2005 г.

То се прилага по отношение на 
България, Кипър и Румъния до датата, 
определена със съответните решения 
на Съвета, съгласно първа алинея на 
член 3, параграф 2 на Акта за 
присъединяване от 2003 г. и член 4, 
параграф 2 от Акта за присъединяване 
от 2005 г.

В рамките на срока на своята 
валидност, националните визи за 
краткосрочно пребиваване, издадени 
преди датата в параграф 1, остават 
валидни за целите на транзитно 
преминаване през територията на 
държава-членка в продължение на 
шест месеца, считано от датата в 
параграф 1, приета по отношение на 
тази държава-членка, когато тази 
държава-членка е уведомила 
Комисията, в съответствие с член 7. 
След това към националните визи за 
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краткосрочно пребиваване, издадени 
преди тази дата, се прилагат 
условията, предвидени в настоящото 
решение.

Обосновка

see justification to AM 1.
A transitional period was introduced in the Council Decision on the full application of the 
provisions of the Schengen acquis and should be as well introduced here for when Bulgaria, 
Cyprus or Romania will enter the Schengen area.

Изменение 22
Член 9

Адресати на настоящото решение са 
България, Чешката република, Кипър, 
Унгария, Латвия, Малта, Полша,
Румъния, Словения и Словакия.

Адресати на настоящото решение са 
България, Кипър и Румъния.

Обосновка

See justification to Am 1.
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