
AM\795577BG.doc PE430.622v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

2009/0098(COD)

12.11.2009

ИЗМЕНЕНИЯ
2 - 26

Проектодоклад
Agustín Díaz de Mera García Consuegra
(PE430.311v01-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Регламент (ЕО) №377/2004 на Съвета за 
създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията

Предложение за регламент – акт за изменение
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))



PE430.622v01-00 2/22 AM\795577BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\795577BG.doc 3/22 PE430.622v01-00

BG

Изменение 2
Cecilia Wikström

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С Решение 2005/267/ЕО на Съвета бе 
създадена информационна и 
координационна мрежа с повишено 
ниво на сигурност, свързана към 
Интернет, на отделните служби на 
държавите-членки, отговарящи за 
управление на миграционните потоци 
(ICONet) за обмен на информация за 
незаконния миграционен поток, 
незаконното влизане и имиграция, и 
завръщането на лицата с неправомерен 
престой. Елементите, предназначени за 
обмен на информация, следва да 
включат мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията.

(2) С Решение 2005/267/ЕО на Съвета бе 
създадена информационна и 
координационна мрежа с повишено 
ниво на сигурност, свързана към 
Интернет, на отделните служби на 
държавите-членки, отговарящи за 
управление на миграционните потоци 
(ICONet) за обмен на информация за 
незаконния миграционен поток, 
незаконното влизане, неправомерната
имиграция и завръщането на лицата с 
неправомерен престой. Елементите, 
предназначени за обмен на информация, 
следва да включат мрежите от 
служители за връзка по въпросите на 
имиграцията.

Or. sv

Обосновка

Термините „незаконна“ и „неправомерна“ за миграцията и имиграцията се отнасят 
до едно и също явление. Терминът „неправомерна“ обаче подчертава мащаба на 
проблема и затова е за предпочитане да се използват термините „неправомерна 
миграция“ и „неправомерна имиграция“.

Изменение 3
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Служителите за връзка по въпросите 
на имиграцията събират сведения за 
незаконната имиграция, които се 
използват или на оперативно ниво, или 
на стратегическо ниво, или и на двете. 

(4) Служителите за връзка по въпросите 
на имиграцията събират сведения за 
нередовната имиграция, които се 
използват или на оперативно ниво, или 
на стратегическо ниво, или и на двете. 
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Тази информация може да окаже 
съществен принос към дейността на 
агенция FRONTEX по анализа на риска 
и с тази цел следва да се създаде по-
близко сътрудничество между мрежите 
от служители за връзка по въпросите на 
имиграцията и агенция FRONTEX.

Тази информация може да окаже 
съществен принос към дейността на 
агенция FRONTEX по анализа на риска 
и с тази цел следва да се създаде по-
близко сътрудничество между мрежите 
от служители за връзка по въпросите на 
имиграцията и агенция FRONTEX.

Or. fr

Обосновка

Можем да говорим за „незаконно пребиваване”, за „пребиваване в нередовно 
положение” или още за "имигранти без документи", но не подобава да говорим за 
„незаконна имиграция”.

Изменение 4
Cecilia Wikström

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Служителите за връзка по въпросите 
на имиграцията събират сведения за 
незаконната имиграция, които се 
използват или на оперативно ниво, или 
на стратегическо ниво, или и на двете. 
Тази информация може да окаже 
съществен принос към дейността на 
агенция FRONTEX по анализа на риска 
и с тази цел следва да се създаде по-
близко сътрудничество между мрежите 
от служители за връзка по въпросите на 
имиграцията и агенция FRONTEX.

(4) Служителите за връзка по въпросите 
на имиграцията събират сведения за 
неправомерната имиграция, които се 
използват или на оперативно ниво, или 
на стратегическо ниво, или и на двете. 
Тази информация може да окаже 
съществен принос към дейността на 
агенция FRONTEX по анализа на риска 
и с тази цел следва да се създаде по-
близко сътрудничество между мрежите 
от служители за връзка по въпросите на 
имиграцията и агенция FRONTEX.

Or. sv

Обосновка

Термините „незаконна“ и „неправомерна“ за миграцията и имиграцията се отнасят 
до едно и също явление. Терминът „неправомерна“ обаче подчертава мащаба на 
проблема и затова е за предпочитане да се използват термините „неправомерна 
миграция“ и „неправомерна имиграция“.
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Изменение 5
Cecilia Wikström

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Text proposed by the Commission Изменение

(6) С Решение № 574/2007/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 май 2007 г. се създава Фонд за 
външните граници за периода от 2007 
до 2013 г. като част от Общата програма 
„Солидарност и управление на 
миграционните потоци“, чиято цел е да 
допринесе за укрепване на 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие и за прилагане на принципа 
на солидарност между държавите-
членки. Ресурсите, с които разполага 
този фонд, могат да се използват за 
поощряване на дейности, организирани 
от консулските и други служби на 
държавите-членки в трети държави, и за 
подпомагане на укрепването на 
оперативния капацитет на мрежите от 
служители за връзка по въпросите на 
имиграцията, което би спомогнало за 
по-ефективно сътрудничество между 
държавите-членки посредством тези 
мрежи.

(6) С Решение № 574/2007/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 май 2007 г. се създава Фонд за 
външните граници за периода от 2007 
до 2013 г. като част от Общата програма 
„Солидарност и управление на 
миграционните потоци“, чиято цел е да 
допринесе за укрепване на 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие и за прилагане на принципа 
на солидарност между държавите-
членки и между тях и трети страни. 
Ресурсите, с които разполага този фонд, 
могат да се използват за поощряване на 
дейности, организирани от консулските 
и други служби на държавите-членки в 
трети държави, и за подпомагане на 
укрепването на оперативния капацитет 
на мрежите от служители за връзка по 
въпросите на имиграцията, което би 
спомогнало за по-ефективно 
сътрудничество между държавите-
членки посредством тези мрежи.

Or. sv

Обосновка

Когато говорим за солидарност във връзка с миграцията, важно е да се подчертае, че 
тя следва да не се прилага единствено между държавите-членки, но и между тях и 
трети страни.
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Изменение 6
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съветът, Европейският парламент и 
Комисията следва да бъдат редовно 
осведомявани за дейността на мрежите 
от служители за връзка по въпросите на 
имиграцията в специфични области 
и/или страни, представляващи особен 
интерес за Европейския съюз, както и 
относно положението в тези райони 
и/или страни по въпроси, свързани с 
незаконната имиграция. Подборът на 
специфичните райони и/или държави от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията като статистики за 
незаконната миграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и следва да бъдат съобразени с общата 
външна политика на ЕС.

(7) Съветът, Европейският парламент и 
Комисията следва да бъдат редовно 
осведомявани за дейността на мрежите 
от служители за връзка по въпросите на 
имиграцията в специфични области 
и/или страни, представляващи особен 
интерес за Европейския съюз, както и 
относно положението в тези райони 
и/или страни по въпроси, свързани с 
нередовната имиграция. Подборът на 
специфичните райони и/или държави от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията като статистики за 
нередовната миграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и следва да бъдат съобразени с общата 
външна политика на ЕС.

Or. fr

Обосновка

Можем да говорим за „незаконно пребиваване”, за „пребиваване в нередовно 
положение” или още за "имигранти без документи", но не подобава да говорим за 
„незаконна имиграция”.

Изменение 7
Cecilia Wikström

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съветът, Европейският парламент и 
Комисията следва да бъдат редовно 
осведомявани за дейността на мрежите 
от служители за връзка по въпросите на 

(7) Съветът, Европейският парламент и 
Комисията следва да бъдат редовно 
осведомявани за дейността на мрежите 
от служители за връзка по въпросите на 
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имиграцията в специфични области 
и/или страни, представляващи особен 
интерес за Европейския съюз, както и 
относно положението в тези райони 
и/или страни по въпроси, свързани с 
незаконната имиграция. Подборът на 
специфичните райони и/или държави от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията като статистики за 
незаконната миграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и следва да бъдат съобразени с общата 
външна политика на ЕС.

имиграцията в специфични области 
и/или страни, представляващи особен 
интерес за Европейския съюз, както и 
относно положението в тези райони 
и/или страни по въпроси, свързани с 
неправомерната имиграция. Подборът 
на специфичните райони и/или държави 
от особен интерес за Европейския съюз 
се основава на обективни показатели за 
миграцията като статистики за 
неправомерната миграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и следва да бъдат съобразени с общата 
външна политика на ЕС.

Or. sv

Обосновка

Термините „незаконна“ и „неправомерна“ за миграцията и имиграцията се отнасят 
до едно и също явление. Терминът „неправомерна“ обаче подчертава мащаба на 
проблема и затова е за предпочитане да се използват термините „неправомерна 
миграция“ и „неправомерна имиграция“.

Изменение 8
Franziska Keller

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Член 1, параграф 1 се изменя, 
както следва:
„1. По смисъла на настоящия 
регламент под „служител за връзка по 
въпросите на имиграцията“ се 
разбира представител на една 
държава-членка, който е 
командирован в чужбина от службата 
по имиграцията или от други 
компетентни органи, с цел да 
установи или да поддържа контакти с 
органите на страната домакин, за да 
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допринесе за превенцията на 
причините за принудителната 
миграция и за борбата с това явление, 
за доброволното връщане на 
мигрантите и за управлението на 
законната имиграция.“

Or. en

Изменение 9
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка -1а (нова)
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1а) Член 2, параграф 2, се изменя, 
както следва:
"2. Служителите за връзка по 
въпросите на имиграцията събират 
сведения, които се използват или на 
оперативно ниво, или на 
стратегическо ниво, или и на двете. 
Тези информации се отнасят, по-
специално, до въпроси като:
- потоците на нередовната
имиграция, идващи от страната 
домакин или преминаващи през тази 
страна,
- маршрутите, използвани от тези 
потоци на нередовна имиграция, за да 
достигнат до територията на 
държавите- членки,
- оперативните способи, включително 
използваните транспортни средства, 
участието на посредници и т. н.,
- съществуването на престъпни 
организации, замесени в трафика на 
имигранти, и техните дейности,
- инцидентите и събитията, които 
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могат да бъдат или да станат причина 
за ново развитие на потоците на 
нередовната имиграция,
- използваните методи за 
подправянето и фалшифицирането на 
документи за самоличност и на 
документи за пътуване,
- начините за подпомагане на 
властите на страната домакин да 
избегнат формирането или 
транзитното преминаване на 
потоците на нередовната имиграция 
на тяхната територия, 
- начините за улесняване връщането 
и репатрирането на нередовните
имигранти в страната по произхода 
им, 
- законодателството и съдебната 
практика по отношение на 
споменатите по-горе въпроси,
- сведенията, предавани чрез 
системата за бърза предупреждение,
- средствата, позволяващи 
незабавното оказване на хуманитарна 
помощ в случай на масов наплив от 
мигранти по границите; 
- средствата за улесняване на 
законната имиграция.”

Or. fr

Обосновка

Можем да говорим за „незаконно пребиваване”, за „пребиваване в нередовно 
положение” или още за "имигранти без документи", но не подобава да говорим за 
„незаконна имиграция”.

Освен това е необходимо да припомним, че мандатът на служителите за връзка по 
въпросите на имиграцията обхваща също така въпросът за законната имиграция, 
както това се предвижда в член 1, параграф 1 от Регламент №377/2004 на Съвета за 
създаване на мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията.
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Изменение 10
Franziska Keller

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка - 1 б (нова)
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1б) Член 2, параграф 2 се изменя, 
както следва:
„2. Служителите за връзка по 
въпросите на имиграцията събират 
сведения, които се използват или на 
оперативно ниво, или на 
стратегическо ниво, или и на двете. 
Тези сведения се отнасят, по-
специално, до въпроси като:
- потоците на незаконната 
имиграция, идващи от страната 
домакин или преминаващи през тази 
страна,
- маршрутите, използвани от тези 
потоци на незаконна имиграция, за да 
достигнат до територията на 
държавите-членки,
- оперативните способи, включително 
използваните транспортни средства, 
участието на посредници и т. н.,
- съществуването на престъпни 
организации, замесени в трафика на 
имигранти и техните дейности,
- инцидентите и събитията, които 
могат да бъдат или да станат причина 
за ново развитие на потоците на 
незаконната имиграция,
- използваните методи за 
подправянето и фалшифицирането на 
документи за самоличност и на 
документи за пътуване,
- начините за подпомагане на 
властите на страната домакин в 
рамките на борбата срещу 
причините за принудителната 
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миграция,
- начините за улесняване на 
връщането и репатрирането на 
незаконните имигранти в страната по 
произход,
- законодателството и юридическата 
практика по отношение на 
споменатите по-горе въпроси,
- сведенията, предавани чрез 
системата за бърза тревога,
- информацията относно 
положението в страната домакин в 
областта на правата на човека.“

Or. en

Изменение 11
Franziska Keller

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка - 1 в (нова)
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1в) Член 3, параграф 1 се изменя, 
както следва:
„1. Държавите-членки се осведомяват 
взаимно и уведомяват Европейския
парламент, Съвета и Комисията, 
системно и без отлагане за 
командироването на служители за 
връзка по въпросите на имиграцията, 
включително за описанието на 
техните функции. Комисията 
предоставя на Съвета и на 
държавите-членки компилация от 
тези сведения.“

Or. en
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Изменение 12
Franziska Keller

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 - точка - 1 г (нова)
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1г) Член 3, параграф 2 се изменя, 
както следва:
„2. Всяка държава-членка уведомява 
също и другите държави-членки, 
както и Европейския парламент, за 
своите намерения относно 
командироването на служители за 
връзка по въпросите на имиграцията 
в трети страни, така че другите 
държави-членки да могат да заявят 
интереса си за сключване на 
споразумение за сътрудничество със 
съответната държава-членка относно 
това командироване съгласно член 
5.“

Or. en

Изменение 13
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 4 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

- обменят сведения и практически 
опит, по-специално на срещи и чрез 
ICONet.

- обменят сведения и добри практики 
относно борбата с нередовната 
имиграция и мрежите за трафик на 
хора, средствата за гарантиране на 
достъп до процедурите за търсещите 
убежище и управлението на 
законната имиграция, по-специално на 
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срещи и чрез ICONet.

Or. fr

Обосновка

Изглежда полезно да се уточни видът на информацията, която трябва да бъде 
обменяна, по-специално посредством ICONet, и да се следи също за обмена на добри 
практики в рамките на мрежата за служителите за връзка по въпросите на 
имиграцията.

Изменение 14
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2 - буква a а) (нова)
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 4 – параграф 1 – тире 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) В параграф 1 се добавя следното 
тире (8а):
„- водят обща информационна 
политика, насочена към информиране 
на населението в страните по 
произход относно наличието на 
законни пътища за имиграция и към 
предупреждаването на това 
население относно рисковете, 
свързани с нередовната имиграция и с 
мрежите за трафик на хора.”

Or. fr

Обосновка

Работата на служителите за връзка по въпросите на имиграцията трябва да 
обхваща въпроса за информирането на местното население относно рисковете, 
свързани с трафикантите на хора и с имиграцията без документи.
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Изменение 15
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Представителите на Комисията и на 
агенция FRONTEX, създадена с 
Регламент (ЕО) № 2007/2004, са 
оправомощени да вземат участие в 
срещите, организирани в рамките на 
мрежата от служители за връзка по 
въпросите на имиграцията, но ако 
оперативни съображения го налагат, 
срещите могат да се провеждат в 
отсъствие на тези представители. Когато 
това е необходимо, други органи и 
институции могат също да бъдат 
поканени на тези срещи.

2. Представителите на Комисията и на 
агенция FRONTEX, създадена с 
Регламент (ЕО) № 2007/2004, са 
оправомощени да вземат участие в 
срещите, организирани в рамките на 
мрежата от служители за връзка по 
въпросите на имиграцията, но ако 
оперативни съображения го налагат, 
срещите могат да се провеждат в 
отсъствие на тези представители. Когато 
това е необходимо, други органи и 
институции, зависещи от 
националните администрации, 
натоварени с управлението на 
миграционните потоци, също да бъдат 
поканени на тези срещи.

Or. fr

Обосновка

Тук следва да се уточни кои органи ще могат наистина да бъдат поканени да 
участват на заседанията, организирани в рамките на мрежата от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията.

Изменение 16
Rui Tavares

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Представителите на Комисията и на 
агенция FRONTEX, създадена с 

2. Представителите на Комисията и на 
агенция FRONTEX, създадена с 
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Регламент (ЕО) № 2007/2004, са 
оправомощени да вземат участие в 
срещите, организирани в рамките на 
мрежата от служители за връзка по 
въпросите на имиграцията, но ако 
оперативни съображения го налагат, 
срещите могат да се провеждат в 
отсъствие на тези представители. Когато 
това е необходимо, други органи и 
институции могат също да бъдат 
поканени на тези срещи.

Регламент (ЕО) № 2007/2004, както и 
на Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището са 
оправомощени да вземат участие в 
срещите, организирани в рамките на 
мрежата от служители за връзка по 
въпросите на имиграцията, но ако 
оперативни съображения го налагат, 
срещите могат да се провеждат в 
отсъствие на тези представители. Когато 
това е необходимо, други органи и 
институции могат също да бъдат 
поканени на тези срещи.

Or. en

Изменение 17
Franziska Keller, Hélène Flautre

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Представителите на Комисията и на 
агенция FRONTEX, създадена с 
Регламент (ЕО) № 2007/2004, са 
оправомощени да вземат участие в 
срещите, организирани в рамките на 
мрежата от служители за връзка по 
въпросите на имиграцията, но ако 
оперативни съображения го налагат, 
срещите могат да се провеждат в 
отсъствие на тези представители. Когато 
това е необходимо, други органи и 
институции могат също да бъдат 
поканени на тези срещи.

2. Представителите на Комисията и на 
агенция FRONTEX, създадена с 
Регламент (ЕО) № 2007/2004, както и 
независимите международни 
организации като Службата на 
върховния комисар на ООН за 
бежанците са оправомощени да вземат 
участие в срещите, организирани в 
рамките на мрежата от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията, но 
ако оперативни съображения го налагат, 
срещите могат да се провеждат в 
отсъствие на тези представители. Когато 
това е необходимо, други органи и 
институции могат също да бъдат 
поканени на тези срещи.

Or. en
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Изменение 18
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 
доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
специфични области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз, 
както и за положението в тези области 
и/или страни по въпросите, свързани с 
незаконната имиграция. Подборът, 
който се извършва след консултация с 
държавите-членки и Комисията, на 
специфичните области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за
миграцията, като статистики за 
незаконната миграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и следва да бъдат съобразени с общата 
външна политика на ЕС.

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 
доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
области и/или страни, които са най-
чувствителни за Европейския съюз от 
гледна точка на миграционните 
потоци, както и за положението в тези 
области и/или страни по въпросите, 
свързани с нередовната имиграция.
Подборът, който се извършва след 
консултация с държавите-членки и 
Комисията, на специфичните области 
и/или страни от особен интерес за 
Европейския съюз се основава на 
обективни показатели за миграцията, 
като статистики за нередовната 
миграция и анализи на риска, изготвени 
от агенция FRONTEX, и следва да бъдат 
съобразени с общата външна политика 
на ЕС.

Or. fr

Обосновка

Можем да говорим за „незаконно пребиваване”, за „пребиваване в нередовно 
положение” или още за "имигранти без документи", но не подобава да говорим за 
„незаконна имиграция”.
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Изменение 19
Rui Tavares

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 
доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
специфични области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз, 
както и за положението в тези области 
и/или страни по въпросите, свързани с 
незаконната имиграция. Подборът, 
който се извършва след консултация с 
държавите-членки и Комисията, на 
специфичните области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията, като статистики за 
незаконната миграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и следва да бъдат съобразени с общата 
външна политика на ЕС.

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 
доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
специфични области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз, 
както и за положението в тези области 
и/или страни по въпросите, свързани с 
неправомерната имиграция. Подборът, 
който се извършва след консултация с 
държавите-членки и Комисията, на 
специфичните области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията, като статистики, изготвени 
от агенция FRONTEX и Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището, и взема предвид общата 
външна политика на ЕС.

Or. en
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Изменение 20
Franziska Keller, Hélène Flautre

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент(ЕО) № 377/2004
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 
доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
специфични области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз, 
както и за положението в тези области 
и/или страни по въпросите, свързани с
незаконната имиграция. Подборът, 
който се извършва след консултация с 
държавите-членки и Комисията, на 
специфичните области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията, като статистики за 
незаконната миграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и следва да бъдат съобразени с общата 
външна политика на ЕС.

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 
доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
специфични области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз, 
както и за положението в тези области 
и/или страни по въпросите, свързани със 
законната и незаконната имиграция, 
включително подход, основаващ се на 
правата на човека. Подборът, който се 
извършва след консултация с 
държавите-членки, Европейския 
парламент и Комисията, на 
специфичните области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията, като статистики за 
законната и незаконната миграция, 
положението в областта на правата 
на човека и анализи на риска, изготвени 
от агенция FRONTEX, и следва да бъдат 
съобразени с общата външна политика 
на ЕС.

Or. en
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Изменение 21
Cecilia Wikström

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 — точка 3
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 
доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
специфични области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз, 
както и за положението в тези области 
и/или страни по въпросите, свързани с 
незаконната имиграция. Подборът, 
който се извършва след консултация с 
държавите-членки и Комисията, на 
специфичните области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията, като статистики за 
незаконната миграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и следва да бъдат съобразени с общата 
външна политика на ЕС.

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 
доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
специфични области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз, 
както и за положението в тези области 
и/или страни по въпросите, свързани с 
неправомерната имиграция. Подборът, 
който се извършва след консултация с 
държавите-членки и Комисията, на 
специфичните области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията, като статистики за 
неправомерната имиграция и анализи 
на риска, изготвени от агенция 
FRONTEX, и следва да бъдат 
съобразени с общата външна политика 
на ЕС.

Or. sv

Обосновка

Термините „незаконна“ и „неправомерна“ за миграцията и имиграцията се отнасят 
до едно и също явление. Терминът „неправомерна“ обаче подчертава мащаба на 
проблема и затова е за предпочитане да се използват термините „неправомерна 
миграция“ и „неправомерна имиграция“.
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Изменение 22
Franziska Keller, Hélène Flautre

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въз основа на споменатите по-горе 
доклади Комисията ежегодно 
предоставя на Съвета и на Европейския 
парламент обобщение на фактите 
относно развитието на мрежите от 
служители за връзка по въпросите на 
имиграцията.

3. Въз основа на споменатите по-горе 
доклади Комисията ежегодно 
предоставя на Съвета и на Европейския 
парламент обобщение на фактите 
относно развитието на мрежите от 
служители за връзка по въпросите на 
имиграцията, както и оценка на 
тяхната дейност, по-специално по 
отношение на защитата и 
зачитането на международното 
право в областта на правата на 
човека.

Or. en

Изменение 23
Emine Bozkurt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент(ЕО) № 377/2004
Член 6 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Тези доклади представляват 
съществен вид информация за 
подготовката на годишния доклад за 
оценка, който се изготвя от 
Комисията и се представя на 
Европейския парламент и Съвета, 
относно положението в отделни 
региони и/или страни в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се предостави на Съвета и на Европейския парламент оценка на 
функционирането на мрежите от служители за връзка по въпросите на имиграцията, 
с цел да се оцени тяхната ефективност.

Изменение 24
Emine Bozkurt

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 377/2004
Член 6 - точка - 2 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Вниманието в тези доклади за 
оценка се насочва по-специално към 
дейността на мрежите от 
служители за връзка по въпросите на 
имиграцията по отношение на 
разработването на обща политика в 
областта на неправомерната 
имиграция, трафика на хора, 
външните граници и връщането на 
неправомерно имигриралите лица. 
Освен това докладите съдържат 
преглед на възможните последици от 
командироването на служители за 
връзка по въпросите на имиграцията 
върху броя на лицата, търсещи 
убежище/молбите за международна 
закрила, с произход от въпросните 
трети страни, както и преглед на 
броя на пътниците, на които е 
отказан достъп до борда на самолета 
от въздушни превозвачи на летища, 
на които тези служители 
изпълняват своите функции.

Or. en

Обосновка

In order to be able to assess the effectiveness of the deployment of these officers with regard 
to important common policy objectives these reports should focus on the work of these 
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officers in the relation to the development of common policies with regard to irregular 
immigration,  smuggling etc. Furthermore, is it necessary to ascertain whether or not the 
deployment of these officers has any effect on the number of asylum seekers/ applications for 
international protection originating from these third countries as well as on the interaction 
between these officers and air carriers and the possible influence thereof on the decisions of 
these air carriers with regard to the refusal of passengers wishing to board a flight to Europe.

Изменение 25
Sylvie Guillaume

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3а (нова)
Регламент(ЕО) № 377/2004
Член 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Следният член се добавя в 
регламента: 

„Член  6а
В рамките на своите дейности 
мрежата от служители за връзка по 
въпросите на имиграцията спазва 
демократичните принципи, 
основните права, принципа на 
прозрачност, както и националния 
суверенитет на държавите и 
техните законодателства.”

Or. fr

Обосновка

Нужно е да се припомни контекста, в който се вписва работата на служителите за 
връзка по въпросите на имиграцията във връзка с основните права и изискването за 
демократична прозрачност.


