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КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по външни работи приветства предложението на Комисията за изменение на 
Регламент (EО) № 539/2001. 

Както подробно е посочено в предложението на Комисията, необходимо е механизмът 
за реципрочност да бъде актуализиран, така че да бъде приведен в пълно съответствие с 
разпоредбите на Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

Комисията по външни работи е съгласна с твърдението, че настоящият механизъм за 
реципрочност е доказал своята ефикасност и не се нуждае от промени, надхвърлящи 
границите на необходимото кодифициране. Комисията по външни работи също така 
счита, че са необходими разисквания в Съвета и Европейския парламент, преди 
Комисията да представи своето предложение относно временното възстановяване на 
задължението за виза за гражданите на съответната трета страна.

Що се отнася до предложението за въвеждане на предпазна клауза, Комисията 
признава, че самото съществуване на тази клауза, която осигурява бъдеща обща рамка, 
би могло да спомогне за преодоляване на нежеланието на определени държави-членки 
да създадат условия за по-нататъшни процеси на либерализиране на визовия режим и за 
увеличаване на прозрачността на политиките и механизмите за вземане на решения на 
ЕС по отношение на неговите партньори. 

Комисията по външни работи разбира необходимостта от относителните показатели, 
предложени в новия член 1а, но в същото време счита, че е нужно значително 
увеличаване в реално числово изражение за задействането на предпазната клауза. Тя 
приветства ангажимента на Комисията за неавтоматичност и оценка на 
целесъобразността на премахването на отмяната на визовия режим за дадена трета 
страна, като се взема предвид броят на засегнатите държави-членки и цялостното 
въздействие на съответната „извънредна ситуация“ върху миграционната обстановка в 
ЕС.

Освен това комисията по външни работи настоява, че всяка една оценка на „извънредна 
ситуация“ от страна на Европейската комисия следва да взема предвид по-широкия 
външнополитически контекст на ЕС, и по-специално въздействието от суспендирането 
на отмяната на визовия режим върху политиките на ЕС и отношенията със съответната 
трета страна и съседния й регион. Предоставянето на безвизов режим е винаги елемент 
от по-широките отношения между ЕС и дадена трета страна или регион. Ето защо 
повторното въвеждане на изискването за виза не може да бъде отделено от този по-
обхватен процес и по-специално следва да не нарушава съгласуваността на външните
политики на ЕС.

Следователно комисията по външни работи предлага Комисията да разглежда 
нотификацията от дадена държава-членка, като взема предвид не само предоставените 
от държавите-членки данни и докладите от FRONTEX и/или от Европейската служба за 
подкрепа в областта на убежището, а също така се основава и на оценка, изготвена от 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). Поради това съответните служби на 
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Комисията, както и FRONTEX и Европейската служба за подкрепа в областта на 
убежището следва да включат възможно най-рано ЕСВД в процеса.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по външни работи приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Настоящият регламент въвежда 
предпазна клауза за визите, която да 
даде възможност за бързо, временно 
суспендиране на отмяната на визовия 
режим за трета страна от положителния 
списък при извънредни ситуации, 
изискващи спешна реакция за 
преодоляване на трудностите, които 
изпитват една или повече държави-
членки, и като се вземе предвид 
цялостното отражение на извънредната 
ситуация върху Европейския съюз като 
цяло.

(1) Настоящият регламент въвежда 
предпазна клауза за визите, която да 
даде възможност за бързо, временно 
суспендиране на отмяната на визовия 
режим за трета страна от положителния 
списък при извънредни ситуации, 
изискващи спешна реакция за 
преодоляване на трудностите, които 
изпитват една или повече държави-
членки, и като се вземе предвид 
цялостното отражение на извънредната 
ситуация върху Европейския съюз като 
цяло, както и въздействието върху 
неговите политики в областта на 
външните отношения с трети 
страни в случаите на суспендиране на 
отмяната на визовия режим.

Обосновка

Важно е да се подчертае, че е необходимо да се обърне внимание също и на 
въздействието на възможното повторно въвеждане на изискването за виза върху 
външната политика на ЕС и отношенията с трети страни.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1а – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Параграфи от 2 до 5 от настоящия 
член се прилагат, в случай че една или 
повече държави-членки се намират в 
извънредна ситуация, характеризираща 
се с настъпване на някое от следните:

1. Параграфи от 2 до 5 от настоящия 
член се прилагат, в случай че една или 
повече държави-членки се намират в 
извънредна ситуация, характеризираща 
се с настъпване на някое от следните:

a) внезапно нарастване в рамките на 
шестмесечен период с най-малко 50 %
на броя на гражданите на трета страна, 
включена в приложение II, за които е 
установено, че пребивават незаконно на 
територията на държавата-членка, като 
се направи сравнение с предходния 
шестмесечен период;

a) внезапно и съществено нарастване, 
което има сериозно въздействие върху 
цялостната миграционна обстановка
в съответните държави-членки, в 
рамките на шестмесечен период, на броя 
на гражданите на трета страна, 
включена в приложение II, за които е 
установено, че пребивават незаконно на 
територията на държавата-членка, като 
се направи сравнение със същия период
през предходната година;

б) внезапно нарастване в рамките на 
шестмесечен период, в сравнение с 
предходния шестмесечен период, с 
най-малко 50 % на броя на молбите за 
убежище от граждани на трета страна, 
включена в приложение II, за която 
процентът на признаване на молбите за 
убежище е бил под 3 % през предходния 
шестмесечен период;

б) внезапно и съществено нарастване, 
което има сериозно въздействие върху 
цялостната миграционна обстановка
в съответните държави-членки, в 
рамките на шестмесечен период, в 
сравнение със същия период през 
предходната година, на броя на 
молбите за убежище от граждани на 
трета страна, включена в приложение II, 
за която процентът на признаване на 
молбите за убежище е бил под 3 % през 
предходния шестмесечен период;

в) внезапно нарастване в рамките на 
шестмесечен период с най-малко 50 % 
на броя на отхвърлените молби за 
обратно приемане, подадени от дадена 
държава-членка до включена в 
приложение II трета страна относно 
граждани на последната, като се 
направи сравнение с предходния 
шестмесечен период.

в) внезапно и съществено нарастване, 
което има сериозно въздействие върху 
цялостната миграционна обстановка
в съответните държави-членки, на 
броя на отхвърлените молби за обратно 
приемане, подадени от дадена държава-
членка до включена в приложение II 
трета страна относно граждани на 
последната, като се направи сравнение
със същия период през предходната 
година.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията разглежда нотификацията, 
като взема предвид броя на държавите-
членки, засегнати от някоя от описаните 
в параграф 1 ситуации, както и 
цялостното въздействие на нарастването 
върху миграционната обстановка в 
Съюза, за която се използват 
предоставените от държавите-членки 
данни и докладите на FRONTEX и/или 
на Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището, и в срок от три 
месеца след получаване на 
нотификацията Комисията може да 
приеме решение за изпълнение, с което 
да се суспендира освобождаването от 
изискването за виза за гражданите на 
съответната трета страна за срок от шест 
месеца. Решението за изпълнение се 
приема в съответствие с процедурата, 
посочена в член 4а, параграф 2. В 
решението за изпълнение се определя 
датата, на която трябва да влезе в сила 
суспендирането на освобождаването от 
изискване за виза.

3. Комисията разглежда нотификацията, 
като взема предвид броя на държавите-
членки, засегнати от някоя от описаните 
в параграф 1 ситуации, както и 
цялостното въздействие на нарастването 
върху миграционната обстановка в 
Съюза, за която се използват 
предоставените от държавите-членки 
данни и докладите на FRONTEX и/или 
на Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището. Комисията 
също така взема предвид 
въздействието на възможното 
повторно въвеждане на изискването 
за виза върху политиките на ЕС и 
отношенията със съответната 
трета страна и съседния й регион, въз 
основа на доклад от Европейската 
служба за външна дейност. В срок от 
три месеца след получаване на 
нотификацията Комисията може да 
приеме решение за изпълнение, с което 
да се суспендира освобождаването от 
изискването за виза за гражданите на 
съответната трета страна за срок от шест 
месеца. Решението за изпълнение се 
приема в съответствие с процедурата, 
посочена в член 4а, параграф 2. В 
решението за изпълнение се определя 
датата, на която трябва да влезе в сила 
суспендирането на освобождаването от 
изискване за виза.

Изменение 4

Предложение за регламент
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Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията разглежда нотификацията, 
като взема предвид броя на държавите-
членки, засегнати от някоя от описаните 
в параграф 1 ситуации, както и 
цялостното въздействие на нарастването 
върху миграционната обстановка в 
Съюза, за която се използват 
предоставените от държавите-членки 
данни и докладите на FRONTEX и/или 
на Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището, и в срок от три 
месеца след получаване на 
нотификацията Комисията може да 
приеме решение за изпълнение, с което 
да се суспендира освобождаването от 
изискването за виза за гражданите на 
съответната трета страна за срок от шест 
месеца. Решението за изпълнение се 
приема в съответствие с процедурата, 
посочена в член 4а, параграф 2. В 
решението за изпълнение се определя 
датата, на която трябва да влезе в сила 
суспендирането на освобождаването от 
изискване за виза.

3. Комисията незабавно уведомява 
Европейския парламент и Съвета 
относно нотификацията, получена 
от съответните държави-членки, и
разглежда нотификацията, като взема 
предвид броя на държавите-членки, 
засегнати от някоя от описаните в 
параграф 1 ситуации, както и 
цялостното въздействие на нарастването 
върху миграционната обстановка в 
Съюза, за която се използват 
предоставените от държавите-членки 
данни и докладите на FRONTEX и/или 
на Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището, и в срок от три 
месеца след получаване на 
нотификацията Комисията изпраща 
резултатите от своята проверка на 
Европейския парламент и на Съвета, 
които своевременно предоставят 
своето становище, след което 
Комисията може да приеме решение за 
изпълнение, с което да се суспендира 
освобождаването от изискването за виза 
за гражданите на съответната трета 
страна за срок от шест месеца.
Решението за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 4а, параграф 2. В решението за 
изпълнение се определя датата, на която 
трябва да влезе в сила суспендирането 
на освобождаването от изискване за 
виза.
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и тези, чиито граждани се освободени от това изискване
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