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Изменение 24
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Шенгенското пространство без 
контрол по вътрешните граници се 
основава на ефективно и ефикасно 
прилагане от страна на държавите-
членки на съпътстващите мерки в 
областите на външните граници, 
визовата политика, Шенгенската 
информационна система, включително 
защитата на данните, полицейското 
сътрудничество, съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси и политиката в областта на 
наркотиците.

(1) Шенгенското пространство без 
контрол по вътрешните граници се 
основава на взаимно доверие между 
държавите-членки и на ефективно и 
ефикасно прилагане от страна на 
държавите-членки на съпътстващите 
мерки в областите на външните 
граници, визовата политика, 
Шенгенската информационна система, 
включително защитата на данните, 
полицейското сътрудничество, 
съдебното сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, борбата 
срещу корупцията и организираната 
престъпност и политиката в областта 
на наркотиците.

Or. en

Изменение 25
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Шенгенското пространство е 
едно от основните постижения на 
Съюза, които са най-високо ценени от
гражданите, тъй като гарантира 
свобода на движение. Поради това 
следва да се запази липсата на 
контрол и проверки по вътрешните 
граници.
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Or. en

Изменение 26
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Специален механизъм за оценка е 
необходим за проверка на прилагането 
на правото от Шенген, като се има 
предвид нуждата от осигуряване на
високи единни стандарти в прилагането 
на достиженията от Шенген и за 
поддържане на високо равнище на 
взаимно доверие между тези държави-
членки, които са част от пространство 
без контрол по вътрешните граници. 
Този механизъм следва да се развие въз 
основа на тясно сътрудничество между 
Комисията и държавите-членки.

(3) Специален и еднакъв механизъм за 
оценка е необходим за проверка на 
прилагането на правото от Шенген 
както в страните кандидатки, така 
и в държавите-членки, в които 
правото от Шенген се прилага изцяло 
или частично, съобразно съответния 
протокол, приложен към Договора за 
Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Този механизъм трябва да 
осигури високи единни стандарти в 
прилагането на достиженията от 
Шенген и за поддържане на високо 
равнище на взаимно доверие между тези 
държави-членки, които са част от 
пространство без контрол по 
вътрешните граници. Този механизъм 
следва да се развие въз основа на тясно 
сътрудничество между Комисията и 
държавите-членки.

Or. ro

Изменение 27
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В програмата от Стокхолм се „смята, 
че оценката на шенгенското 
пространство ще продължи да бъде от

(5) В програмата от Стокхолм се „смята, 
че оценката на шенгенското 
пространство ще продължи да бъде от 
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основно значение и че поради това 
следва да бъде подобрена чрез 
укрепване на ролята на Frontex в тази 
област“.

основно значение“. 

Or. en

Изменение 28
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Страна кандидатка, която 
отговаря на изискванията, следва да 
може да се присъедини без големи 
забавяния.

Or. en

Изменение 29
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Натрупаният опит по време на 
предишни оценки показва нуждата от 
съгласуван механизъм за оценка, който 
обхваща всички области от правото на 
Шенген, освен тези, в които вече 
съществува специален механизъм за 
оценка, създаден в рамките на правото 
на ЕС.

(7) Натрупаният опит по време на 
предишни оценки показва нуждата от 
съгласуван, прозрачен и еднакъв
механизъм за оценка, който обхваща 
всички области от правото на Шенген, 
освен тези, в които вече съществува 
специален механизъм за оценка, 
създаден в рамките на правото на ЕС.

Or. ro

Обосновка

Натрупаният опит по време на предишни оценки показва също и нуждата от по-
голяма прозрачност и предсказуемост, които да гарантират, че прилагането на 
правото от Шенген се осъществява по ясни и еднакви критерии.
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Изменение 30
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Натрупаният опит по време на 
предишни оценки показва нуждата от 
съгласуван механизъм за оценка, който 
обхваща всички области от правото на 
Шенген, освен тези, в които вече
съществува специален механизъм за 
оценка, създаден в рамките на правото 
на ЕС.

(7) Натрупаният опит по време на 
предишни оценки показва нуждата от 
съгласуван механизъм за оценка, който 
обхваща всички области от правото на 
Шенген, освен тези, в които вече 
съществува специален механизъм за 
оценка, създаден в рамките на правото 
на ЕС, съдебната реформа и борбата 
срещу корупцията и организираната 
престъпност.

Or. en

Изменение 31
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Натрупаният опит по време на 
предишни оценки показва нуждата от 
съгласуван механизъм за оценка, който 
обхваща всички области от правото на 
Шенген, освен тези, в които вече 
съществува специален механизъм за 
оценка, създаден в рамките на 
правото на ЕС.

(7) Натрупаният опит по време на 
предишни оценки показва нуждата от 
съгласуван механизъм за оценка, който 
обхваща всички области от правото на 
Шенген.

Or. en

Изменение 32
Timothy Kirkhope
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Предложение за регламент
Съображение 7a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В допълнение е необходимо при 
механизма за оценка да се взема 
предвид положението с корупцията и 
организираната престъпност.

Or. en

Обосновка

Освен вече формулираните технически критерии, надеждният механизъм за оценка на 
Шенген следва да включва и различни начини за оценка на положението с 
организираната престъпност и корупцията, тъй като то е пряко свързано с 
функционирането на граничния контрол, поддържането на бази данни и т.н.

Изменение 33
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Държавите-членки следва да 
участват активно в процеса на оценка. 
Мерките за прилагане на настоящия 
регламент следва да бъдат приети 
като се използва процедурата по 
управление, предвидена в член 4 от 
Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 
юни 1999 г. за установяване на
условията и реда за упражняване на 
изпълнителните правомощия, 
предоставени на Комисията.

(8) Държавите-членки следва да 
участват активно в процеса на оценка. С
цел да се гарантират единни условия 
за прилагане на настоящия регламент, 
по-специално за приемането и 
адаптирането на многогодишната 
програма за оценка и на първия раздел 
от годишната програма за оценка, за 
отправянето на препоръки относно
класификацията на констатациите в 
докладите за оценка и за 
определянето на предварително 
обявени посещения за проверка на 
правилното изпълнение на плана за 
действие, приет от дадена държава-
членка за отстраняването на 
установените слабости, на
Комисията следва да се предоставят 
изпълнителни правомощия. Тези 
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правомощия следва да се упражняват 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 
182/2011 г. на Европейския парламент 
и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията
за контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.1

__________________
1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Or. en

Изменение 34
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Механизмът за оценка трябва да 
създаде прозрачни, ефикасни и ясни 
методологични правила, които да се 
прилагат при оценките, използването на 
висококвалифицирани експерти за 
проверките на място и за действията, 
които се предприемат след направените 
в рамките на оценките констатации. По-
специално, в методологията трябва да се 
предвидят внезапни проверки на място, 
които да допълват предварително 
обявените проверки, особено що се 
отнася до граничния контрол и визите.

(9) Механизмът за оценка трябва да 
бъде основан на общ подход на Съюза 
и да създаде прозрачни, ефикасни и 
ясни методологични правила, които да 
се прилагат при оценките, използването 
на висококвалифицирани експерти за 
проверките на място и за действията, 
които се предприемат след направените 
в рамките на оценките констатации. По-
специално, в методологията трябва да се 
предвидят внезапни проверки на място, 
които да допълват предварително 
обявените проверки, особено що се 
отнася до граничния контрол и визите.

Or. en

                                               
1
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Изменение 35
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В обхвата на механизма следва да 
бъде включен също така преглед на 
съответното законодателство за 
премахването на контрола по 
вътрешните граници и проверки в 
рамките на националната територия на 
държавата. С оглед спецификата на 
тези разпоредби, които не засягат 
вътрешната сигурност на 
държавите-членки, съответните
проверки на място трябва да бъдат 
възложени изключително на 
Комисията.

(10) В обхвата на механизма следва да 
бъде включен също така преглед на 
съответното законодателство за 
премахването на контрола по 
вътрешните граници и проверки в 
рамките на националната територия на 
държавата. Съответните проверки на 
място трябва да бъдат възложени на 
служители на Комисията, в 
сътрудничество с експерти от 
държавите-членки и представители 
на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 36
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Комисията има особено важна 
роля за гарантиране на 
координацията на програмите за 
оценка и за контрола на процедурата 
по последващи действия. Също така, 
по време на процеса на оценка 
Комисията следва да осигурява 
независимост, прозрачност и 
отговорност и да насърчава 
взаимното доверие между 
участващите страни.

Or. en
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Изменение 37
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Проверките следва да отделят 
специално внимание на това доколко са 
зачетени основните права при 
прилагането на разпоредбите от 
Шенген.

(11) Проверките следва да отделят 
специално внимание на това доколко са 
зачетени основните права и защитата 
на данните при прилагането на 
разпоредбите от Шенген.

Or. en

Изменение 38
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Европейският надзорен орган по 
защита на данните и националните 
контролни органи, действащи в 
рамките на съответните си
правомощия, следва да участват в 
проверките на място във връзка със 
защитата на данни.

Or. en

Изменение 39
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Механизмът за оценка следва да 
предвижда механизъм за подпомагане,
в случай че в някоя от държавите-
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членки, изцяло или частично 
прилагащи достиженията на 
правото на Шенген, бъде установен 
сериозен недостатък, който би могъл 
да окаже значително въздействие 
върху вътрешната сигурност на 
шенгенското пространство. В случай
че въпросната държава-членка не 
може да отстрани недостатъка в 
рамките на шест месеца и с 
подкрепата на експерти от Frontex, 
следва да бъде възможно прилагането
на последващи мерки и санкции.

Or. en

Изменение 40
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Съображение 13б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) Санкциите могат да се 
изразяват във временно повторно 
въвеждане на контрол по
вътрешната граница от другата 
държава-членка от шенгенското 
пространство. Временното връщане 
на контрола по вътрешната граница 
следва да бъде прието с решение на 
Съвета единствено при извънредни 
обстоятелства, като е възможно 
частично или пълно връщане на 
граничния контрол за период не по-
дълъг от шест месеца.

Or. en

Изменение 41
Stavros Lambrinidis

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Механизмът за оценка следва да 
предвижда механизъм за подпомагане,
в случай че бъде открит сериозен 
недостатък, който оказва евентуално
значително въздействие върху 
вътрешната сигурност на 
шенгенското пространство. В случай 
че съответната държава-членка не е 
способна в рамките на период от 
шест месеца и с подкрепата на
експерти от Frontex да отстрани 
недостатъка, следва да бъде 
възможно прилагането на последващи 
мерки и санкции, които могат да 
доведат до повторно въвеждане на 
контрол по границите за ограничен 
период от време, при пълно спазване 
на член 78, параграф 3, и член 80 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 42
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Съображение 13a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13a) Комисията, в сътрудничество 
със Съвета, взема решение относно
последващите мерки, включително и
санкции, които могат да доведат до 
временното повторно въвеждане на 
контрол по границите. При 
въвеждането на контрол по 
границите Комисията следва да 
определи финансови компенсаторни 
мерки за подкрепа на засегнатите 
държави-членки.
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Or. en

Изменение 43
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
механизъм за оценка за проверка на 
прилагането на достиженията на 
правото на Шенген в държавите-членки, 
в които те се прилагат напълно.

1.С настоящия регламент се създава 
механизъм за оценка за проверка на 
прилагането на достиженията на 
правото на Шенген в държавите-членки, 
в които те се прилагат напълно, заедно с 
придружаващи мерки в областта на 
външните граници, визовата 
политика, Шенгенската 
информационна система, 
включително защита на данни, 
полицейско сътрудничество, съдебно 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси, борба 
срещу корупцията и организираната 
престъпност и политики в областта 
на наркотиците.

Or. en

Изменение 44
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите-членки, за които 
съгласно съответния протокол към 
Договора за Европейския съюз и 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз достиженията на 
правото на Шенген са приложими 
частично, участват в механизма за 
оценка за постигането и на двете 
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цели в съответствие със степента си
на участие в достиженията на 
правото на Шенген.

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да гарантира, че Обединеното кралство и Ирландия ще 
участват в механизма за оценка, доколкото участват в прилагането на 
достиженията на правото на Шенген. Необходимо е тази разпоредба да бъде 
обособена в отделен параграф, за да се прилага за оценки както преди, така и след 
присъединяването.

Изменение 45
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията е отговорна за 
прилагането на настоящия механизъм за 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите-членки и с подкрепата на 
европейските органи, определени в 
настоящия регламент.

1. Комисията е отговорна за 
прилагането на настоящия механизъм за 
оценка в тясно сътрудничество с 
държавите-членки и с подкрепата на 
европейските органи, определени в 
настоящия регламент, включително 
Frontex, Европол и Евроюст.

Or. en

Изменение 46
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изготвя многогодишна 
програма за оценка, обхващаща период 
от пет години, в съответствие с 
процедурата, описана в член 15, 
параграф 2, не по-късно от шест 

1. Комисията приема актове за 
изпълнение с цел създаване на
многогодишна програма за оценка, 
обхващаща период от пет години.Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
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месеца преди започването на 
следващия петгодишен период.

съответствие с процедурата за 
разглеждане, описана в член 15, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 47
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Многогодишната програма съдържа 
списък на държавите-членки, които 
следва да бъдат оценени всяка година. 
Всяка държава-членка се оценява поне 
веднъж по време на всеки петгодишен 
период. Редът за оценка на държавите-
членки се основава на анализ на риска, 
вземащ предвид миграционния 
натиск, вътрешната сигурност,
периода, изтекъл от предишната оценка, 
и съотношението между различните 
части от шенгенското право, които 
следва да бъдат оценени.

2. Многогодишната програма съдържа 
списък на държавите-членки, които 
следва да бъдат оценени всяка година. 
Всяка държава-членка се оценява поне 
веднъж по време на всеки петгодишен 
период. Редът за оценка на държавите-
членки се основава на балансирано 
географско представителство, на
периода, изтекъл от предишната оценка, 
и съотношението между различните 
части от шенгенското право, които 
следва да бъдат оценени.

Or. en

Обосновка

Фактите, свързани с миграцията, не се считат за приемлив показател за качеството 
на управлението на границите.

Изменение 48
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 30 септември всяка 
година Frontex представя на Комисията 
анализ на риска, отчитащ 

1. Не по-късно от 30 септември всяка 
година Frontex представя на Комисията 
оценка, съдържаща препоръки за 
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миграционния натиск и съдържащ
препоръки за приоритети за оценките, 
които да бъдат извършени през 
следващата година. Препоръките се 
отнасят до определени участъци от 
външните граници и до определени 
контролно-пропускателни пунктове, 
които да бъдат оценени в рамките на 
многогодишната програма през 
следващата година. Комисията 
предоставя анализа на риска на 
разположение на държавите-членки.

приоритети за оценките, които да бъдат 
извършени през следващата година. 
Препоръките се отнасят до определени 
участъци от външните граници и до 
определени контролно-пропускателни 
пунктове, които да бъдат оценени в 
рамките на многогодишната програма 
през следващата година. Комисията 
предоставя тази оценка на 
разположение на държавите-членки и 
на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 49
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 30 септември всяка 
година Frontex представя на Комисията 
анализ на риска, отчитащ миграционния 
натиск и съдържащ препоръки за 
приоритети за оценките, които да бъдат 
извършени през следващата година. 
Препоръките се отнасят до определени 
участъци от външните граници и до 
определени контролно-пропускателни 
пунктове, които да бъдат оценени в 
рамките на многогодишната програма 
през следващата година. Комисията 
предоставя анализа на риска на 
разположение на държавите-членки.

1. Не по-късно от 30 септември всяка 
година Frontex представя на Комисията 
анализ на риска, отчитащ миграционния 
натиск и съдържащ препоръки за 
приоритети за оценките, които да бъдат 
извършени през следващата година. 
Препоръките се отнасят до определени 
участъци от външните граници и до 
определени контролно-пропускателни 
пунктове, които да бъдат оценени в 
рамките на многогодишната програма 
през следващата година. Комисията 
предоставя анализа на риска на 
разположение на държавите-членки и 
на Европейския парламент, по негово 
обосновано искане.

Or. ro

Изменение 50
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 30 септември всяка 
година Frontex представя на Комисията 
анализ на риска, отчитащ миграционния 
натиск и съдържащ препоръки за 
приоритети за оценките, които да бъдат 
извършени през следващата година. 
Препоръките се отнасят до определени 
участъци от външните граници и до 
определени контролно-пропускателни 
пунктове, които да бъдат оценени в 
рамките на многогодишната програма 
през следващата година. Комисията 
предоставя анализа на риска на 
разположение на държавите-членки.

1. Не по-късно от 30 септември всяка 
година Frontex представя на Комисията 
анализ на риска, отчитащ миграционния 
натиск и съдържащ препоръки за 
приоритети за оценките, които да бъдат 
извършени през следващата година. 
Препоръките се отнасят до определени 
участъци от външните граници и до 
определени контролно-пропускателни 
пунктове, които да бъдат оценени в 
рамките на многогодишната програма 
през следващата година. Комисията 
предоставя анализа на риска на 
разположение на държавите-членки и 
на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 51
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Не по-късно от 30 септември всяка 
година Европол представя на 
Комисията анализ на риска във връзка 
със сериозните престъпления, 
тероризма, корупцията и 
организираната престъпност, които 
засягат общите интереси, включени в 
обхвата на политиката на Съюза, в 
това число и вътрешната сигурност, 
както и препоръки за приоритетите 
за оценка през следващата година. 
Препоръките се отнасят до 
определени участъци от външните 
граници и до определени контролно-
пропускателни пунктове, които да 
бъдат оценени в рамките на 
многогодишната програма през 
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следващата година. Комисията 
предоставя анализа на риска на 
разположение на държавите-членки.

Or. en

Изменение 52
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В същия срок, който е посочен в 
параграф 1, Агенцията за основните
права представя на Комисията анализ 
на риска относно спазването на 
основните права по външните и 
вътрешните граници, като обръща
особено внимание на спазването на
забраната за извършване на проверки 
по вътрешните граници и отправя
препоръки за приоритети за оценка 
през следващата година. Комисията 
предоставя анализа на риска на 
разположение на държавите-членки и 
на Европейския парламент.

Or. en

Изменение 53
Мария Неделчева

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В същия срок, който е посочен в 
параграф 1, Frontex представя на 
Комисията отделен анализ на риска с 
препоръки за приоритети за оценки, 
които да бъдат извършени под формата 

2. В същия срок, който е посочен в 
параграф 1, Frontex представя на 
Комисията отделен анализ на риска с 
препоръки за приоритети за оценки, 
които да бъдат извършени под формата 
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на внезапни проверки на място през 
следващата година. Тези препоръки 
могат да се отнасят до всеки регион или 
тематична област и съдържат списък с 
поне десет определени участъка от 
външните граници и десет определени 
гранични контролно-пропускателни 
пунктове.

на внезапни проверки на място през 
следващата година. Тези препоръки 
могат да се отнасят до всеки регион или 
тематична област и съдържат списък с 
поне десет определени участъка от 
външните граници и десет определени 
гранични контролно-пропускателни 
пунктове. Препоръките се основават 
на реалните рискове за 
функционирането на шенгенското 
пространство, а не на хипотетични 
рискове. 

Or. en

Обосновка

Важно е да се разграничават реалните рискове (например известни места за 
преминаване на границата от нелегални мигранти) от хипотетичните рискове 
(например предположения и очаквания за увеличаване на миграционните потоци).

Изменение 54
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В същия срок, който е посочен в 
параграф 1, Frontex представя на 
Комисията отделен анализ на риска с 
препоръки за приоритети за оценки, 
които да бъдат извършени под формата 
на внезапни проверки на място през 
следващата година. Тези препоръки 
могат да се отнасят до всеки регион или 
тематична област и съдържат списък с 
поне десет определени участъка от 
външните граници и десет определени 
гранични контролно-пропускателни 
пунктове.

2. В същия срок, който е посочен в 
параграф 1, Frontex представя на 
Комисията отделен анализ на риска с 
препоръки за приоритети за оценки, 
които да бъдат извършени под формата 
на внезапни проверки на място през 
следващата година. Тези препоръки 
могат да вземат предвид годишния 
доклад на Frontex и могат да се 
отнасят до всеки регион или тематична 
област и съдържат списък с поне десет 
определени участъка от външните 
граници и десет определени гранични 
контролно-пропускателни пунктове.

Or. en
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Изменение 55
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В същия срок, който е посочен в 
параграф 1, Европол представя на 
Комисията отделен анализ на риска с 
препоръки за приоритети за оценки в 
областта на вътрешната сигурност, 
които да бъдат извършени под 
формата на внезапни проверки на 
място през следващата година.

Or. en

Изменение 56
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки предоставят 
отговорите си на Комисията в срок от 
шест седмици след получаването на 
въпросника. Комисията предоставя 
получените отговори на разположение 
на другите държави-членки.

2. Държавите-членки предоставят 
отговорите си на Комисията в срок от 
шест седмици след получаването на 
въпросника. Комисията предоставя 
получените отговори на разположение 
на другите държави-членки и 
Европейския парламент.

Or. en

Изменение 57
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като има предвид анализа на риска, 
предоставен от Frontex в 
съответствие с член 6, отговорите на 
въпросника, посочен в член 7, както и, 
когато това е уместно, други подходящи 
източници, Комисията изготвя годишна 
програма за оценка не по-късно от 30 
ноември предишната година. 
Програмата може да предвижда 
оценката на:

1. Като има предвид отговорите на 
въпросника, посочен в член 7, както и, 
когато това е уместно, други подходящи 
източници, Комисията изготвя годишна 
програма за оценка не по-късно от 30 
ноември предишната година. 
Програмата може да предвижда 
оценката на:

Or. en

Изменение 58
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като има предвид анализа на риска, 
предоставен от Frontex в съответствие с 
член 6, отговорите на въпросника, 
посочен в член 7, както и, когато това е 
уместно, други подходящи източници, 
Комисията изготвя годишна програма за 
оценка не по-късно от 30 ноември 
предишната година. Програмата може 
да предвижда оценката на:

1. Като има предвид анализа на риска, 
предоставен от Frontex и Европол в 
съответствие с член 6, отговорите на 
въпросника, посочен в член 7, както и, 
когато това е уместно, други подходящи 
източници, Комисията изготвя годишна 
програма за оценка не по-късно от 30 
ноември предишната година. 
Програмата може да предвижда 
оценката на:

Or. en

Изменение 59
Cornelia Ernst, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– прилагането на достиженията на 
правото от Шенген или части от него от 
дадена държава-членка, както е 
установено в многогодишната програма;

– прилагането на достиженията на 
правото от Шенген или, когато е 
уместно, части от него от дадена 
държава-членка, както е установено в 
многогодишната програма;

Or. en

Изменение 60
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прилагането на достиженията на 
правото от Шенген или части от него от 
дадена държава-членка, както е 
установено в многогодишната програма;

– прилагането на достиженията на 
правото от Шенген или части от него и 
на съпътстващите мерки, посочени в 
член 1, от дадена държава-членка, както 
е установено в многогодишната 
програма;

Or. en

Изменение 61
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прилагането на определени части от 
правото на Шенген в няколко държави-
членки (тематични оценки);

– прилагането на определени части от 
правото на Шенген и на 
съпътстващите мерки, посочени в 
член 1, в няколко държави-членки 
(тематични оценки);

Or. en
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Изменение 62
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

– прилагането на правото от Шенген от 
група държави-членки (регионални 
оценки).

– прилагането на правото от Шенген и 
на съпътстващите мерки, посочени в 
член 1, от група държави-членки 
(регионални оценки).

Or. en

Изменение 63
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Първата част на програма, приета в 
съответствие с процедурата, 
упомената в член 15, параграф 2,
изброява държавите-членки, които ще 
бъдат оценени през следващата година в 
съответствие с многогодишната 
програма. В тази част се изброяват 
областите, предмет на оценка, и 
проверките на място.

2. Първата част на програмата 
изброява държавите-членки, които ще 
бъдат оценени през следващата година в 
съответствие с многогодишната 
програма. В тази част се изброяват 
областите, предмет на оценка, и 
проверките на място. Комисията 
приема първата част от програмата 
с актове за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, описана в член 15, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 64
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Експертите следва да притежават 
необходимите квалификации, 
включително солидни теоретични 
познания и практически опит в 
областите, обхванати от механизма за 
оценка, както и добро познаване на 
принципите, процедурите и техниките 
на оценка и следва да могат да общуват 
задоволително на общ език.

4. Експертите следва да притежават 
необходимите квалификации, 
включително солидни теоретични 
познания и практически опит в 
областите, обхванати от механизма за 
оценка, включително зачитането на 
основните права, както и добро 
познаване на принципите, процедурите 
и техниките на оценка и следва да могат 
да общуват задоволително на общ език.

Or. en

Изменение 65
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията призовава държавите-
членки да определят експерти, които 
са на разположение за участие в 
съответните проверки на място, 
като посочат тяхната област на 
специализация. При предварително 
обявени проверки Комисията 
призовава държавите-членки да 
определят експерти не по-късно от 
шест седмици, преди да бъде 
планирана проверката на място.
Държавите-членки определят 
експерта в рамките на една седмица 
от получаването на поканата за 
това. При внезапни проверки 
Комисията призовава държавите-
членки да определят експерти не по-
късно от две седмици, преди да бъде 
планирана проверката на място. 
Държавите-членки определят 
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експерта в рамките на 72 часа от 
получаването на поканата за това.
Държавите-членки и определените 
експерти поемат ангажимента да 
спазват изискването за 
поверителност по отношение на 
внезапните проверки на място.

Or. en

Изменение 66
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да покани Frontex, 
Европол, Евроюст или други 
европейски органи да определят свой 
представител, който да вземе участие 
като наблюдател в проверка, обхващаща 
област от тяхната компетентност.

2. Комисията може да покани Frontex, 
Европол, Евроюст, Европейския 
парламент или други европейски 
органи да определят свой представител, 
който да вземе участие като наблюдател 
в проверка, обхващаща област от 
тяхната компетентност.

Or. en

Изменение 67
Мария Неделчева

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може да покани Frontex, 
Европол, Евроюст или други 
европейски органи да определят свой 
представител, който да вземе участие 
като наблюдател в проверка, обхващаща 
област от тяхната компетентност.

2. Комисията може да покани Frontex, 
Европол и/или Евроюст да определят 
свой представител, който да вземе 
участие като наблюдател в проверка, 
обхващаща област от тяхната 
компетентност. Комисията ясно 
определя сферата на компетентност 
на участващите представители, 
включително продължителност, 
отговорности и функции.
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Or. en

Обосновка

Поддържането на списък на службите и европейските органи, които могат да 
участват с експерти, ще определи по-ясно сферата на компетентност и ще спомогне 
за избягване на намесата на екипите за оценка в компетентността на други 
европейски органи. Това ще предотврати влагането на двойни усилия и ресурси. Този 
подход ще премахне всички съмнения за произволни решения спрямо държавите-членки 
и ще гарантира пропорционалност.

Изменение 68
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Европейският надзорен орган по 
защита на данните и националните 
контролни органи, действащи в 
рамките на съответните си
правомощия, следва да бъдат 
призовани да участват в проверки на 
място във връзка със защитата на 
данните.

Or. en

Изменение 69
Hubert Pirker

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата-членка, в която се 
извършва проверката, се ангажира да 
предостави директен достъп на екипа от 
експерти до всички лица от интерес за 
целите на проверката. Тя осигурява 
също така достъп на екипа до всички 
места, помещения и документи, 

4. Държавата-членка, в която се 
извършва проверката, се ангажира да 
предостави директен достъп на екипа от 
експерти до всички лица от интерес за 
целите на проверката. Тя осигурява 
също така достъп на екипа до всички 
места, помещения и документи, 
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необходими за извършването на 
оценката. Държавата-членка осигурява 
възможността на екипа да упражни 
мандата си за проверка на дейностите в 
областите, които трябва да бъдат 
оценени.

необходими за извършването на 
оценката. Държавата-членка осигурява 
възможността на екипа да упражни 
мандата си за проверка на дейностите в 
областите, които трябва да бъдат 
оценени, по-специално чрез 
осигуряване на лица за ad hoc устен и 
писмен превод от езика на 
държавата-членка на общия език в 
контекста на член 9, параграф 4.

Or. de

Изменение 70
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите-членки носят отговорност 
за извършване на необходимото по 
организацията на пътуването и 
пребиваването на своите експерти. 
Разходите за път и престой на 
експертите, участващи в проверките, се 
възстановяват от Комисията.

7. Държавите-членки носят отговорност 
за извършване на необходимото по 
организацията на пътуването и 
пребиваването на своите експерти. 
Разходите за път и престой на 
експертите, участващи в проверките, се 
възстановяват от Комисията. В случай 
на внезапни посещения на място,
Комисията определя лице за 
контакти за осъществяване на 
практическата организация на 
проверката.

Or. en

Обосновка

При внезапните проверки на място има строги ограничения във времето и поради 
това е необходимо Комисията да носи отговорността за определяне на лице за 
контакти за осъществяване на практическата организация на проверката.

Изменение 71
Sarah Ludford, Jens Rohde, Nadja Hirsch, Jan Mulder
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След всяка оценка се изготвя доклад. 
Докладът се основава на констатациите, 
направени на място, и на отговорите на 
въпросника, в зависимост от случая.

1. След всяка оценка се изготвя доклад. 
Докладът се основава на констатациите, 
направени на място, и на отговорите на 
въпросника. Той включва подробна 
оценка на съответствието с 
достиженията на правото от
Шенген, както и с основните 
положения във връзка със съдебната 
реформа и с борбата срещу 
корупцията и организираната 
престъпност, установени в решения 
на Комисията C(2006)6569 и 
C(2006)6570.

Or. en

Изменение 72
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В случаите на предварително обявени 
проверки, докладът се изготвя от екипа 
експерти по време на проверката. 
Служителят на Комисията носи 
отговорност за добросъвестно и 
качествено изготвяне на доклада като 
цяло. Ако съществуват разногласия, 
екипът се стреми да постигне 
компромисно решение. В доклада 
могат да бъдат включени особените 
мнения на експертите.

б) В случаите на предварително обявени 
проверки, докладът се изготвя от екипа 
експерти по време на проверката. 
Служителят на Комисията носи 
отговорност за добросъвестно и 
качествено изготвяне на доклада като 
цяло. Ако съществуват разногласия, 
екипът се стреми да постигне 
компромисно решение. В доклада са
включени особените мнения на 
експертите.

Or. en

Изменение 73
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът анализира в зависимост от 
случая качествените, количествените, 
оперативните, административните и 
организационните аспекти и изброява 
недостатъците или слабостите, 
констатирани по време на оценката. 
Докладът съдържа препоръки за 
коригиращи действия и срокове за 
изпълнението им.

2. Докладът анализира в зависимост от 
случая качествените, количествените, 
оперативните, административните и 
организационните аспекти и изброява 
недостатъците или слабостите във или 
извън контрола на съответните 
държави-членки, констатирани по 
време на оценката. Докладът съдържа 
препоръки за съответните държави-
членки, както и за Комисията, ако е 
необходимо, за коригиращи или 
допълващи действия и срокове за 
изпълнението им.

Or. en

Изменение 74
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията предоставя доклада на 
оценяваните държави-членки в срок от 
шест седмици след извършаването на 
проверката или от получаването на 
отговорите на въпросника, в зависимост 
от случая. Оценяваната държава-членка 
предоставя забележките си по доклада в 
рамките на две седмици.

4. Комисията предоставя доклада на 
оценяваните държави-членки в срок от 
четири седмици след извършаването на 
проверката или от получаването на 
отговорите на въпросника, в зависимост 
от случая. Оценяваната държава-членка 
предоставя забележките си по доклада в 
рамките на две седмици.

Or. en

Обосновка

В случай на сериозни недостатъци в системата е необходима бърза реакция, за да се 
запази доверието в шенгенската система.

Изменение 75
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 1



PE464.941v01-00 30/40 AM\867412BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експертът на Комисията представя 
доклада и отговора на държавата-членка 
на комитета, създаден в съответствие с 
член 15. Държавите-членки се 
приканват да коментират отговорите на 
въпросника, доклада и забележките на 
оценяваната държава-членка.

Експертът на Комисията представя 
доклада и отговора на държавата-членка 
на комитета, създаден в съответствие с 
член 15, и на Европейския парламент. 
Държавите-членки се приканват да 
коментират отговорите на въпросника, 
доклада и забележките на оценяваната 
държава-членка.

Or. en

Изменение 76
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Препоръките по отношение на 
класификацията на констатациите, 
упомената в параграф 3, се приемат от 
Комисията в съответствие с 
процедурата посочена в член 15, 
параграф 2.

Комисията приема актове за 
изпълнение с оглед отправянето на 
препоръки по отношение на 
класификацията на констатациите, 
упомената в параграф 3. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена 
в член 15, параграф 2.

Or. en

Изменение 77
Мария Неделчева, Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на един месец след 
приемането на доклада, оценяваната 
държава-членка предоставя на 
Комисията план за действие за 
отстраняването на установените 
слабости.

В рамките на един месец след 
приемането на доклада, оценяваната 
държава-членка предоставя на 
Комисията план за действие за 
отстраняването на установените 
слабости. Ако докладът на Комисията 
се основава на тематични или 
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регионални оценки и обхваща повече 
от една държава-членка, плановете за 
действие на държавите-членки се 
координират.

Or. en

Изменение 78
Sarah Ludford, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценяваната държава-членка докладва 
на Комисията относно изпълнението на 
плана за действие в срок от шест
месеца след получаване на доклада и 
продължава да изготвя доклади на всеки 
три месеца до неговото пълно 
изпълнение. В зависимост от 
сериозността на констатираните 
слабости и на мерките, взети за тяхното 
отстраняване, Комисията може да 
насрочи предварително обявени 
проверки в съответствие с процедурата, 
упомената в член 15, параграф 2, за да 
провери изпълнението на плана за 
действие. Комисията може също да 
назначи внезапни проверки на място.

Оценяваната държава-членка докладва 
на Комисията относно изпълнението на 
плана за действие в срок от четири
месеца след получаване на доклада и 
продължава да изготвя доклади на всеки 
три месеца до неговото пълно 
изпълнение. В зависимост от 
сериозността на констатираните 
слабости и на мерките, взети за тяхното 
отстраняване, Комисията може да 
насрочи предварително обявени 
проверки в съответствие с процедурата, 
упомената в член 15, параграф 2, за да 
провери изпълнението на плана за 
действие. Комисията може също да 
назначи внезапни проверки на място.

Or. en

Обосновка

В случай на сериозни недостатъци в системата е необходима бърза реакция, за да се 
запази доверието в шенгенската система.

Изменение 79
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценяваната държава-членка докладва 
на Комисията относно изпълнението на 
плана за действие в срок от шест месеца 
след получаване на доклада и 
продължава да изготвя доклади на всеки 
три месеца до неговото пълно 
изпълнение. В зависимост от 
сериозността на констатираните 
слабости и на мерките, взети за тяхното 
отстраняване, Комисията може да 
насрочи предварително обявени 
проверки в съответствие с процедурата, 
упомената в член 15, параграф 2, за да 
провери изпълнението на плана за 
действие. Комисията може също да 
назначи внезапни проверки на място.

Оценяваната държава-членка докладва 
на Комисията относно изпълнението на 
плана за действие в срок от шест месеца 
след получаване на доклада и 
продължава да изготвя доклади на всеки 
три месеца до неговото пълно 
изпълнение. В зависимост от 
сериозността на констатираните 
слабости и на мерките, взети за тяхното 
отстраняване, Комисията може да 
приеме актове за изпълнение с оглед 
насрочването на предварително 
обявени проверки, за да провери 
изпълнението на плана за действие. 
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, упомената в член 15, 
параграф 2. Комисията може също да 
назначи внезапни проверки на място.

Or. en

Изменение 80
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията редовно информира 
комитета, създаден в съответствие с 
член 15, относно изпълнението на плана 
за действие.

Комисията редовно информира 
комитета, създаден в съответствие с 
член 15, относно изпълнението на плана 
за действие. Също така Европейският 
парламент може да поиска от 
Комисията да му представи прегледа 
на изпълнението на плана за 
действие.

Or. ro
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Обосновка

Европейският парламент трябва да има възможност да поиска да бъде информиран 
от Комисията относно отбелязания напредък при изпълнението на плановете за 
действие в държавите-членки и в случай на установяване на слабости в прилагането 
на правото от Шенген.

Изменение 81
Cornelia Ernst, Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако проверка на място установи 
сериозен недостатък, който може да 
окаже значително влияние върху 
цялостното ниво на сигурност на
една или повече държави-членки, 
Комисията, по собствена инициатива 
или по искането на държава-членка, 
информира Съвета и Европейския 
парламент възможно най-бързо.

7. Ако доклад от проверка на място 
съдържа една или повече 
констатации, класифицирани под
буква в) от член 13, параграф 3, 
Комисията, по собствена инициатива 
или по искането на държава-членка, 
информира Съвета и Европейския 
парламент възможно най-бързо.

Or. en

Изменение 82
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако проверка на място установи 
сериозен недостатък, който може да 
окаже значително влияние върху 
цялостното ниво на сигурност на една 
или повече държави-членки, Комисията, 
по собствена инициатива или по 
искането на държава-членка,
информира Съвета и Европейския 
парламент възможно най-бързо.

7. Ако проверка на място установи 
сериозен недостатък, който може да 
окаже значително влияние върху 
цялостното ниво на сигурност на една 
или повече държави-членки, Комисията 
информира Съвета и Европейския 
парламент възможно най-бързо и ги 
държи в течение по време на 
шестмесечния период на оказване на 
подкрепа в съответствие с член 13, 
буква а) и след вземането на 
окончателно решение относно 
последващите действия и 
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възможните санкции в съответствие 
с член 13, буква б).

Or. en

Изменение 83
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Ако проверка на място установи 
сериозен недостатък, който може да 
окаже значително влияние върху 
цялостното ниво на сигурност на една 
или повече държави-членки, Комисията, 
по собствена инициатива или по 
искането на държава-членка, информира 
Съвета и Европейския парламент 
възможно най-бързо.

7. Ако проверка на място установи 
сериозен недостатък, който може да 
окаже значително влияние върху 
цялостното ниво на сигурност на една 
или повече държави-членки, Комисията, 
по собствена инициатива или по 
искането на Европейския парламент 
или на държава-членка, информира 
Съвета и Европейския парламент 
възможно най-бързо.

Or. en

Изменение 84
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 13б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б

Процедура по определяне на 
последващи действия

Шест месеца след установяването на 
сериозен недостатък по смисъла на 
член 13, параграф 7, Комисията 
насрочва проверка на място. В случай 
че проверката на място покаже, че 
сериозният недостатък продължава 
да съществува въпреки 
предоставената на държавата-
членка подкрепа съгласно член 13, 
буква а), Съветът, по предложение на 
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Комисията и след консултации с 
Европейския парламент, приема 
решение относно възможните 
санкции. Съветът действа с 
квалифицирано мнозинство.

Or. en

Изменение 85
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 13б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б

Решение за повторно въвеждане на 
контрол по границите

Решението за повторно въвеждане на 
контрол по вътрешните граници се 
взема от Съвета с квалифицирано 
мнозинство по предложение на 
Комисията.

Or. en

Изменение 86
Stavros Lambrinidis

Предложение за регламент
Член 13б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б
Последващи действия и санкции

Шест месеца след откриването на 
сериозен недостатък, Комисията 
планира проверка на място. В случай 
че проверката на място покаже, че 
сериозният недостатък не е 
отстранен, Комисията представя 
предложение на комитета, създаден 
съгласно член 15, относно 
последващите действия и 
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възможните санкции. Решението 
относно последващите действия и 
възможните санкции се взема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2. В случай на 
продължително неизпълнение на 
правилата на Шенген от страна на 
дадена държава-членка, преди да 
бъдат предприети по-строги санкции,
следва да се изчерпат всички 
възможни действия и средства за 
отстраняване на нередностите. 
Съгласно член 78, параграф 3 и член 80 
от Договора за функционирането на 
Европейския съюз не се разрешава 
повторно въвеждане на контрол по 
границите на държава-членка, която 
се намира в извънредна ситуация, 
характеризираща се с внезапен 
приток на граждани от трети 
страни, или е изправена пред 
извънредна ситуация по отношение 
на пълното изпълнение на 
задълженията й съгласно правото на 
Шенген, отчасти или изцяло поради
големия брой граждани на трети 
страни, достигащи до границата й. 

Or. en

Изменение 87
Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 13в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13в

Временно повторно въвеждане на 
контрол по границите

1. Санкциите могат да се изразяват в 
решение за временно повторно 
въвеждане на контрол по 
вътрешните граници от другата
държава-членка на шенгенското 
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пространство. Това решение може да 
предвижда частично или пълно 
повторно въвеждане на контрол по 
вътрешните граници на въпросната 
държава-членка.
2. Решението за временно повторно 
въвеждане на контрол по 
вътрешните граници следва да бъде в 
съответствие със следните условия:
– наличие на сериозен недостатък в 
прилагането на достиженията на 
правото на Шенген, който може да 
окаже значително въздействие върху 
сигурността като цяло на една или 
повече държави-членки;
– извънредни обстоятелства, 
изискващи временното повторно 
въвеждане на контрол по границите;
3. Решението, посочено в параграф 2,
следва да съдържа следните 
елементи:
– максимална продължителност 
шест месеца;
– механизъм за подкрепа, който да 
бъде предоставен на засегнатата 
държава-членка за отстраняване на 
недостатъка;
– дата на следваща проверка на 
място.

Or. en

Изменение 88
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 13в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 c

Компенсаторни мерки
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С въвеждането на контрол по 
границите Комисията установява
финансови компенсаторни мерки за 
подпомагане на въпросната държава-
членка.

Or. en

Изменение 89
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на екипа считат за 
поверителна всяка информация, 
получена от тях при изпълнение на 
задълженията им. Докладите, изготвени 
вследствие на проверки на място, са с 
ниво на класификация „Restricted“. 
Комисията, след като се консултира с 
държавата-членка, за която се отнася 
докладът, решава коя част от него може 
да бъде оповестена публично.

Членовете на екипа считат за 
поверителна всяка информация, 
получена от тях при изпълнение на 
задълженията им. Докладите, изготвени 
вследствие на проверки на място, са с 
ниво на класификация „Restricted“. Тази 
класификация не възпрепятства 
достъпа на Европейския парламент 
до доклада. Комисията, след като се 
консултира с държавата-членка, за 
която се отнася докладът, решава коя 
част от него може да бъде оповестена 
публично.

Or. en

Изменение 90
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членовете на екипа считат за 
поверителна всяка информация, 
получена от тях при изпълнение на 
задълженията им. Докладите, изготвени 
вследствие на проверки на място, са с 
ниво на класификация „Restricted“. 

Членовете на екипа считат за 
поверителна всяка информация, 
получена от тях при изпълнение на 
задълженията им. Докладите, изготвени 
вследствие на проверки на място, са с 
ниво на класификация „Restricted“. 
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Комисията, след като се консултира с 
държавата-членка, за която се отнася 
докладът, решава коя част от него може 
да бъде оповестена публично.

Комисията, след като се консултира с 
държавата-членка, за която се отнася 
докладът, решава коя част от него може 
да бъде оповестена публично.
Европейският парламент има достъп 
до пълното съдържание на 
докладите, изготвени от екипите за 
оценка, по свое обосновано искане.

Or. ro

Обосновка

В съответствие с ролята си на съзаконодател в областта на свободата, 
сигурността и правосъдието, Европейският парламент трябва да разполага с 
възможност за достъп до пълното съдържание на докладите за оценка, по свое 
обосновано искане.

Изменение 91
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Първият анализ на риска, изготвен от 
Frontex в съответствие с член 6, се 
предоставя на Комисията не по-късно от 
три месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент.

2. Първият анализ на риска, изготвен от 
Frontex и Европол в съответствие с член 
6, се предоставя на Комисията не по-
късно от три месеца след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 92
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията представя годишен доклад 
до Европейския парламент и до Съвета 
относно извършените в съответствие с 

Комисията представя обстоен годишен 
доклад до Европейския парламент и до 
Съвета относно извършените в 
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настоящия регламент оценки. Докладът 
се оповестява публично и включва 
информация относно:

съответствие с настоящия регламент 
оценки. Докладът се оповестява 
публично и включва информация 
относно:

Or. ro

Изменение 93
Marian-Jean Marinescu

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Настоящият регламент влиза в сила на 
двадесетия ден след публикуването му 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

Настоящият регламент влиза в сила на 1 
януари 2014 г., след приключването на 
текущата петгодишна програма за 
оценка.

Or. en


