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PR_COD_1am

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. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин:[...]. 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 регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на използването на 
Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските 
граници
(COM(2008)0101 – C6-0086/2008 – 2008/0041(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0101),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 62, параграф 2, буква а) от Договора 
за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията (C6-0086/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи и становището на комисията по външни работи (A6-0000/2008),

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.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение 
Член 1 - точка 1
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 7 - параграф 3 - буква аа - алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Граничната охрана може обаче, не 
систематично, при извършване на 
щателни проверки на лица, които са 
граждани на трети държави и 
притежават виза, в съответствие с 
решение на командващия граничен 
служител да вземе решение да 
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направи справка във Визовата 
информационна система (ВИС); 

Or. sl

Обосновка

Sistematična kontrola z iskanjem podatkov v VIS državljanov tretjih držav imetnikov vizuma 
pri vsakokratnem prehodu zunanje meje bo povzročila podaljšanje čakalnih dob na mejnih 
prehodih zlasti v turistični sezoni ter ob začetku in koncu praznikov. Zato poročevalec 
predlaga, da se lahko poveljujoči policist na mejnem prehodu odloči za naključno preverjanje 
podatkov v VIS. Takšna ureditev bo ugodna za državljane Evropske unije in državljane tretjih 
držav, ki ne potrebujejo vizuma za vstop v Evropsko unijo, ker bodo kolone pred mejnimi 
prehodi krajše.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Evropski parlament je vključen v postopek soodločanja o spremembi Uredbe (ES) št. 
562/2006 glede uporabe Vizumskega informacijskega sistema (VIS) v skladu z Zakonikom o 
schengenskih mejah. Predlog sprememb Zakonika o schengenskih mejah glede uporabe 
Vizumskega informacijskega sistema (VIS), ki ga je predlagala Evropska Komisija, 
predvideva, da bo temeljita mejna kontrola pri vstopu državljana tretje države imetnika 
vizuma vsebovala tudi kontrolo v VIS v skladu z določbami Uredbe VIS (preverjanje številke 
vizuma in odvzem prstnih odtisov vsem državljanom tretje države pri vsakem prestopu meje). 
Cilj predloga je dopolniti Uredbo VIS na podlagi določitve skupnih pravil v ta namen s 
spremembo Zakonika o schengenskih mejah, da se zagotovi učinkovita in usklajena uporaba 
VIS na zunanjih mejah.

Uredba VIS določa namen, funkcionalnosti in odgovornosti VIS, medtem ko bo sprememba 
skupnih konzularnih navodil ustvarila pravno podlago za države članice, da bodo od prosilcev 
za vizum zbrale obvezne biometrične identifikatorje. V skladu z Uredbo VIS ima mejni 
policist dostop do iskanja v VIS za namen preverjanja z uporabo številke vizumske nalepke v 
povezavi s prstnimi odtisi imetnika vizuma. V obdobju največ treh let po začetku delovanja se 
iskanje lahko izvaja le z uporabo številke vizumske nalepke. Obdobje treh let se lahko skrajša 
pri zračnih mejah.

Sistematična kontrola z iskanjem podatkov v VIS državljanov tretjih držav imetnikov vizuma 
pri vsakokratnem prehodu zunanje meje bo povzročila podaljšanje čakalnih dob na mejnih 
prehodih zlasti v turistični sezoni ter ob začetku in koncu praznikov. Ker Evropa v zadnjih 
letih postaja najbolj zanimiva turistična destinacija tudi za državljane tretjih držav, ki za vstop 
v EU potrebujejo vizum, je potrebno morebitne posledice uvedbe VIS na zunanjih mejah 
ustrezno ublažiti. Zato poročevalec predlaga, da se lahko poveljujoči policist na mejnem 
prehodu odloči za naključno preverjanje podatkov v VIS. Takšna ureditev bo ugodna za 
državljane Evropske unije in državljane tretjih držav, ki ne potrebujejo vizuma za vstop v 
Evropsko unijo, ker bodo kolone pred mejnimi prehodih krajše. 
Mejni policist bo pri mejni kontroli še vedno preverjal, ali državljan tretje države izpolnjuje 
vse pogoje za vstop v EU (določene v členu 5 Zakonika o schengenskih mejah) ter na podlagi 
lastnih izkušenj in informacij, ki jih ima, opravil tudi kontrolo v VIS in s tem v zadostni meri 
prispeval k zagotavljanju visoke stopnje varnosti v EU. 
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