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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В съответствие с член 52, 
параграф 1 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз никоя 
мярка за изпълнение не може да 
ограничава упражняването на 
правата и свободите, признати от 
Хартата, ако ограниченията не са 
определени в закон и не зачитат 
основното съдържание на същите 
права и свободи.

Обосновка
Following the entry into force of the Lisbon Treaty and of the EU Charter, the obligation 
to limit only by law Fundamental rights already foreseen by the European Convention of 
Human Rights is now confirmed by article 52 of the European Charter. The European 
Parliament already raised, on several occasions, the issue of non-respect of Fundamental 
Rights in measures adopted under so called Comitology procedures (see the cases of Safe 
Harbour principles, the Commission adequacy finding of the 2004 EU-US Agreement on 
PNR and more recently implementing measures of the Schengen borders code defining the 
FRONTEX mandate.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2-буква б - точка iii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие.
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Обосновка
The examination procedure is by definition the procedure which recognises and 
strengthens the control by Members States of the Commission's exercise of it's 
implementing powers. Enhanced control by Member States, has to be granted bearing in 
mind the specific importance of the relationship between the European and National legal 
order as foreseen by article 67 paragraph 1 of the TFEU  and having regard to the 
importance and sensitivity of the Freedom, Security and Justice related policies. ("1. The 
Union shall constitute an area of freedom, security and justice with respect for 
fundamental rights and the different legal systems and traditions of the Member States.")

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Данните на всички документи, 
изброени в букви от а) до е) от параграф 
1, както и информацията, посочена в 
буква ж) от параграф 1, са публично 
достъпни в регистъра.

3. В съответствие с Регламент (ЕО) 
№ 1049/2001 г. на Европейския 
парламент и на Съвета от 30 май 
2001 година относно публичния
достъп до документи на Европейския 
парламент, на Съвета и на 
Комисията1 данните и текстовете 
на всички документи, изброени в букви 
от а) до е) от параграф 1, както и 
информацията, посочена в буква ж) от 
параграф 1, са публично достъпни в 
регистъра.
1 OВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43.

Обосновка

Регламент 1049/2001 вече е приложим към текста, свързан с процедурата на вземане 
на решения в рамките на комитологията. Единствено в случаите, в които 
подготвителните текстове са достъпни за външния свят, всички заинтересовани 
страни могат да привлекат вниманието на институциите, по-специално на 
Европейския парламент, ако дадена проектомярка може се счита за нецелесъобразна. 
Като подсигури подходяща прозрачност в етапа на подготовка на мерките за 
изпълнение, Европейският съюз не само ще гарантира правото на гражданите на 
прозрачност, но и ефикасността на своя процес на вземане на решения.
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