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Изменение 13
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 14
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 15
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 16
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Всяко суспендиране на отмяната 
на визовия режим следва да се 
основава на задълбочен преглед на 
обстоятелствата, свързани със 
съответната трета страна, и да е 
обосновано от обективни критерии 
съгласно настоящия регламент, с цел 
гарантиране на последователност, 
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прозрачност и по-добро вземане на 
решения.

Or. en

Изменение 17
Véronique Mathieu

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1а) Извънредна ситуация би могла да 
възникне в случай на рискове за 
обществения ред или проблеми, 
свързани със сигурността, 
възникващи в резултат от 
терористични заплахи или от 
значително нарастване на 
организираната престъпност.

Or. fr

Изменение 18
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на предпазната 
клауза за визите, на Комисията следва 
да бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 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 

(2) С цел да се осигурят еднакви 
условия за прилагането на механизъм за 
суспендиране, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в съответствие с 
разпоредбите на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011 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 
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върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от страна 
на Комисията.

Or. en

Изменение 19
Renate Weber

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Механизмът за реципрочност, който 
трябва да се приложи, ако някоя от 
третите страни, включени в приложение 
II към Регламент (ЕО)  № 539/2001, 
реши да въведе изискване за виза за 
гражданите на една или повече 
държави-членки, трябва да се адаптира с 
оглед на влизането в сила на Договора 
от Лисабон и практиката на Съда в 
областта на вторичните правни 
основания.

(3) Механизмът за реципрочност, който 
трябва да се приложи, ако някоя от 
третите страни, включени в приложение 
II към Регламент (ЕО) № 539/2001, реши 
да въведе изискване за виза за 
гражданите на една или повече 
държави-членки, трябва да се адаптира с 
оглед на влизането в сила на Договора 
от Лисабон и практиката на Съда в 
областта на вторичните правни 
основания. Освен това механизмът 
трябва да се адаптира, така че да 
предвижда отговор на Съюза като 
акт на солидарност, ако една от 
третите страни, включени в 
приложение II към настоящия 
регламент, реши да въведе изискване 
за виза за гражданите на една или 
повече държави-членки.

Or. en

Обосновка

С искането за отговор на Общността се спазват принципи като солидарност, 
равенство и взаимно доверие между държавите-членки. Подобен подход позволява на 
ЕС да действа като един участник на международната сцена, като популяризира и 
защитава основните ценности, залегнали в основата му.
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Изменение 20
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Механизмът за реципрочност е 
приложим в случаи, в които трети 
страни, включени в приложение II 
към Регламент (ЕО) № 539/2001, 
въвеждат, отново въвеждат или 
запазват изискванията за виза за 
гражданите на държава-членка.

Or. en

Изменение 21
Renate Weber

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) При получаване на нотификация 
от държава-членка, че дадена трета 
страна, включена в приложение II 
към настоящия регламент, е решила 
да въведе изисквания за виза за 
граждани на тази държава-членка, 
всички държави-членки следва да 
реагират колективно, като по този 
начин предоставят общ отговор на 
ситуация, която засяга Съюза в 
неговата цялост и допуска различно 
третиране на неговите граждани.

Or. en

Обосновка

С искането за отговор на Общността се спазват принципи като солидарност, 
равенство и взаимно доверие между държавите-членки. Подобен подход позволява на 
ЕС да действа като един участник на международната сцена, като популяризира и 
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защитава основните ценности, залегнали в основата му.

Изменение 22
Ioan Enciu

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Пълната визова реципрочност е 
цел, която Съюзът следва да 
преследва проактивно в своите 
отношения с трети страни, като по 
този начин допринася за подобряване 
на авторитета и 
последователността на външната 
политика на Съюза на международно 
равнище.

Or. en

Изменение 23
Timothy Kirkhope
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Независимо от механизма за 
реципрочност, от съществено 
значение е Комисията да провежда 
разисквания и преговори по въпроси, 
свързани с визовата политика, по 
открит и прозрачен начин, без да 
използва заплахата за възстановяване 
на изискването за виза.

Or. en
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Обосновка

От съществено значение за поддържането на добри двустранни отношения между 
ЕС и неговите партньори по света е ЕС да се въздържа от използването на своята 
визова политика като инструмент за упражняване на натиск върху трети страни с 
цел промяна на техните визови политики.

Изменение 24
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тъй като разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 1932/2006 относно визовите 
правила, приложими по отношение на 
бежанците и лицата без гражданство, не 
се прилагат по отношение на такива 
лица, когато те пребивават в 
Обединеното кралство или в Ирландия, 
е необходимо да се изясни положението 
във връзка с изискването за виза за 
определени бежанци и лица без 
гражданство, пребиваващи в 
Обединеното кралство или в Ирландия. 
С настоящия регламент се дава 
свобода на държавите-членки да 
вземат решения относно изискването 
за виза или освобождаването от него 
за тази категория лица. Тези 
национални решения се съобщават на 
Комисията.

(6) Тъй като разпоредбите на Регламент 
(ЕО) № 1932/2006 относно визовите 
правила, приложими по отношение на 
бежанците и лицата без гражданство, не 
се прилагат по отношение на такива 
лица, когато те пребивават в 
Обединеното кралство или в Ирландия, 
е необходимо да се изясни положението 
във връзка с изискването за виза за 
определени бежанци и лица без 
гражданство, пребиваващи в 
Обединеното кралство или в Ирландия. 
Настоящият регламент освобождава 
тази категория лица от изискването за 
виза.

Or. en

Изменение 25
Emine Bozkurt

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Предвид съществуването на 
определени задължения за държавите-
членки съгласно международните 
споразумения, сключени от Общността 
преди влизането в сила на Регламент 
(ЕО)  № 539/2001, които предполагат 
необходимостта от дерогация от общите 
визови правила, с настоящия регламент 
се въвежда разпоредба, която дава 
възможност на държавите-членки да 
освобождават от изискването за виза 
лица, предоставящи услуги по време на 
своя престой, дотолкова, доколкото е 
необходимо за спазване на тези 
задължения.

(7) Предвид съществуването на 
определени задължения за държавите-
членки съгласно международните 
споразумения, сключени от Общността 
преди влизането в сила на Регламент 
(ЕО) № 539/2001, които предполагат 
необходимостта от дерогация от общите 
визови правила, с настоящия регламент 
се въвежда разпоредба, която дава 
възможност на държавите-членки да 
освобождават от изискването за виза 
лица, предоставящи услуги по време на 
своя престой, дотолкова, доколкото е 
необходимо за спазване на тези 
задължения, при отчитане в пълна 
степен на решенията на Съда на 
Европейския съюз.

Or. en

Изменение 26
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква а) – подточка ii)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1 – параграф 2 – втора алинея 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) във втората алинея се добавят 
следните тирета:

заличава се

– ,,членовете на граждански въздушни 
екипажи;
– членовете на граждански морски 
екипажи при слизане на брега, които 
притежават документи за 
самоличност на моряк, издадени в 
съответствие с конвенциите на 
Международната организация на 
труда (№ 108 от 1958 г. и № 185 от 
2003 г.) или с Конвенцията за 
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улесняване на международното 
морско корабоплаване (FAL) на 
Международната морска организация 
(IMO) от 1965 г.“

Or. de

Обосновка

Съществуващата система, съгласно която държавите-членки могат вече да 
освобождават посочените групи от изискването за виза (член 4 от регламента), се е 
доказала, така че не са известни проблеми. Предложеното изменение не би довело до 
допълнителна хармонизация.

Изменение 27
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква a) – подточка ii) – тире 2а (ново)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1 – параграф 2 – втора алинея – тире 6 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- лица с признат статут на бежанци 
и лица без гражданство и други лица, 
които не са граждани на нито една 
страна, пребиваващи в Обединеното 
кралство или в Ирландия и 
притежаващи документ за пътуване, 
издаден от Обединеното кралство 
или от Ирландия.

Or. en

Обосновка

Лица с признат статут на бежанци и лица без гражданство и други лица, които не са 
граждани на нито една страна, пребиваващи в Обединеното кралство или в Ирландия 
и притежаващи документ за пътуване, издаден от Обединеното кралство или от 
Ирландия, следва да бъдат освободени от изискването за виза.

Изменение 28
Alexander Alvaro, Tanja Fajon, Renate Weber, Tatjana Ždanoka, Cornelia Ernst, 
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Zuzana Roithová, Miroslav Ouzký, Ioan Enciu, Pavel Poc

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква б)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 4 буква в) се заменя със 
следното:

б) параграф 4 се заменя със следното:

4. Ако трета страна, включена в 
списъка в приложение II, въведе, 
отново въведе или запази задължение 
за виза за граждани на държава-
членка, се прилагат следните 
разпоредби:
а) Съответната държава-членка 
уведомява писмено Европейския 
парламент, Съвета и Комисията за 
въвеждането на задължение за виза в 
срок от деветдесет дни от датата на 
неговото обявяване или прилагане
или, в случаите, когато 
задължението за виза се запазва, в 
срок от 90 дни от датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент; нотификацията се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз, серии С. В 
съобщението се посочват моментът на 
въвеждане на мярката, както и видът 
на документите за пътуване и визите, 
за които тя се отнася.
Ако третата страна вземе решение за 
отмяна на задължение за виза преди 
изтичането на този срок, съобщението 
не е необходимо;
б) веднага след датата на 
публикуване на посочената 
нотификация, Комисията 
предприема, съгласувано със 
съответната държава-членка, 
действия пред официалните органи 
на съответната трета страна за 
възстановяване на безвизовото 
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пътуване, и при първа възможност 
информира Европейския парламент и 
Съвета за състоянието на 
преговорите;

в) Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета в срок от 
деветдесет дни след публикуването на 
нотификацията, съгласувано със 
съответната държава-членка. Към този 
доклад може да бъде приложено 
предложение за временно
възстановяване на задължението за виза 
за гражданите на съответната трета 
страна. Комисията може да внесе 
предложението и след обсъждането 
на нейния доклад в Европейския 
парламент и в Съвета. Европейският 
парламент и Съветът се произнасят 
по предложението посредством 
обикновената законодателна 
процедура.

в) Комисията докладва на Европейския 
парламент и на Съвета в срок от 
четиридесет и пет дни след 
публикуването на нотификацията, 
съгласувано със съответната държава-
членка. Ако в срок от четиридесет и 
пет дни от датата на публикуване на 
тази нотификация, съответната 
трета страна не е премахнала 
изискването за виза, Комисията, 
съгласувано с тази държава-членка, 
предлага възстановяване на 
задължението за виза за гражданите 
на съответната трета страна. Ако в 
срок от деветдесет дни от датата на 
публикуване на тази нотификация, 
третата страна не е премахнала 
задължението за виза, 
предложението на Комисията за 
възстановяване на задължението за виза 
за гражданите на съответната трета 
страна се счита за прието, освен ако 
Съветът, с квалифицирано 
мнозинство, и Европейският 
парламент, с абсолютно мнозинство, 
не решат предварително да 
отхвърлят предложението.
г) ако съответната трета страна 
отмени задължението за виза, 
държавата-членка незабавно 
уведомява за това Съвета и 
Комисията. Тази нотификация се 
публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз, серии С. Всички 
мерки, за които е взето решение 
съгласно буква в), изтичат седем дни 
след публикуването в Официален 
вестник на Европейския съюз. Ако 
съответната трета страна е въвела 
задължение за виза за граждани на две 
или повече държави-членки, мерките 
изтичат едва след последното 
публикуване.
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Or. en

Изменение 29
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент 539/2001
Член 1а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1а – Предпазна клауза Член 1а – Механизъм за суспендиране

Or. en

Изменение 30
Tatjana Ždanoka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Параграфи от 2 до 5 от настоящия 
член се прилагат, като последна 
възможност, в случай че три или 
повече държави-членки се намират в 
извънредна ситуация, която има 
сериозно отрицателно въздействие 
върху цялостната миграционна 
обстановка в Съюза и се 
характеризира с настъпване на някое 
от следните:

Or. en

Обосновка

Следва да се подчертае, че суспендирането на отмяната на визовия режим може да 
се използва само като последна възможност.



AM\886293BG.doc 15/30 PE478.421v01-00

BG

Изменение 31
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Параграфи от 2 до 5 от настоящия 
член се прилагат, въз основа на 
обективни критерии, с цел 
гарантиране на последователност и 
прозрачност, а именно в случай че 
една или повече държави-членки се 
намират в извънредна ситуация, 
характеризираща се с настъпване на 
някое от следните:

Or. en

Изменение 32
Tatjana Ždanoka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) внезапно и значително нарастване в 
рамките на едногодишен период с най-
малко 100 % на броя на гражданите на 
трета страна, включена в приложение II, 
за които е установено, че пребивават 
неправомерно на територията на 
държавата-членка, като се направи 
сравнение с предходния едногодишен 
период;

Or. en
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Обосновка

Промяна на предлаганите критерии.

Изменение 33
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) пристигането на граждани на 
трета страна, включена в 
приложение II, представлява внезапно 
нарастване в рамките на шестмесечен 
период с най-малко 60 % на общия брой 
на гражданите на трети страни, които
пребивават в съответната(ите) 
държава(и)-членка(и), като се направи 
сравнение с предходния шестмесечен 
период;

Or. en

Изменение 34
Tanja Fajon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 35
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) внезапно нарастване в рамките на 
шестмесечен период с най-малко 50 % 
на броя на гражданите на трета 
страна, включена в приложение II, 
които са били осъдени за 
престъпления, свръзани с 
организираната престъпност или 
трафика на хора, извършени на 
територията на една или повече 
държави-членки, като се направи 
сравнение с предходния шестмесечен 
период;

Or. en

Обосновка

Механизмът за суспендиране следва да се активира в случай на нарастване на 
организираната престъпност.

Изменение 36
Tatjana Ždanoka

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

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

заличава се

Or. en

Обосновка

Правото на убежище, както е предвидено в член 18 от Хартата на основните права и 
в международното право, е индивидуално право. Следователно гражданите на трета 
страна в положителния списък не следва да бъдат наказвани за опитите на граждани 
от същата страна да използват това право, дори и без основателна причина.

Изменение 37
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 38
Tanja Fajon

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 39
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Kyriacos Triantaphyllides

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 40
Tatjana Ždanoka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) внезапно и значително нарастване в 
рамките на едногодишен период с най-
малко 100 % на броя на отхвърлените 
молби за обратно приемане, подадени от 
дадена държава-членка до включена в 
приложение II трета страна относно 
граждани на последната, като се 
направи сравнение с предходния 
едногодишен период.

Or. en

Обосновка

Промяна на предлаганите критерии.

Изменение 41
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
COM(2011)0290
Член 1а – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 42
Tatjana Ždanoka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държава-членка, която се намира в 
някоя от описаните в параграф 1 
извънредни ситуации, може да 
нотифицира Комисията. Тази 
нотификация е надлежно обоснована и 
включва подходяща информация и 
статистически данни, както и подробно 
обяснение за предварителните мерки, 
които съответната държава-членка е 
предприела за разрешаване на 
ситуацията.

2. Държава-членка, която се намира в 
някоя от описаните в параграф 1 
извънредни ситуации, може да 
нотифицира Комисията. Тази 
нотификация е надлежно обоснована и 
включва подходяща информация и 
статистически данни, както и подробно 
обяснение за предварителните мерки, 
които съответната държава-членка е 
предприела за разрешаване на 
ситуацията. Комисията незабавно 
информира Европейския парламент и 
Съвета след получаване на такава 
нотификация от съответната 
държава-членка.

Or. en

Обосновка

Парламентът и Съветът следва да бъдат надлежно информирани относно 
развитието на всички етапи.

Изменение 43
Tatjana Ždanoka
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Парламентът и Съветът следва да бъдат надлежно информирани относно 
развитието на всички етапи.
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Изменение 44
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията незабавно информира 
Европейския парламент и Съвета 
относно нотификация, получена от 
съответните държави-членки, и 
разглежда нотификацията, като взема 
предвид броя на държавите-членки, 
засегнати от описаната в параграф 1 
ситуация, както и цялостното 
въздействие на нарастването върху 
обстановката в Съюза, за която се 
използват предоставените от държавите-
членки данни и докладите на Европол
и/или на Евроюст, на съответните 
органи на Съвета на Европа и на 
ОССЕ и след консултации с НПО по 
правата на човека и/или мигрантски 
НПО и, в срок от три месеца след 
получаване на нотификацията,
Комисията изпраща резултатите от 
своя преглед на Европейския 
парламент и на Съвета, след което 
Комисията може да приеме решение за 
изпълнение, с което да се суспендира 
освобождаването от изискването за виза 
за гражданите на съответната трета 
страна за срок от шест месеца. 
Решението за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 4а, параграф 2. В решението за 
изпълнение се определя датата, на която 
трябва да влезе в сила суспендирането 
на освобождаването от изискване за 
виза.

Or. en
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Изменение 45
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 46
Tanja Fajon

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1а – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 47
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Комисията взема под внимание 
специфичната обстановка в 
съответната трета страна, 
въздействието на такова 
суспендиране върху самата страна, 
както и върху отношенията на Съюза 
с нея, и работи в тясно 
сътрудничество с въпросната трета 
страна с цел намиране на 
алтернативни решения в дългосрочен 
план.

Or. en

Изменение 48
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 1а – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато Комисията е предложила 
изменение на настоящия регламент с 
цел прехвърляне на трета страна в 
приложение I съгласно параграф 4, тя 
може да продължи валидността на 
решението за изпълнение, прието 
съгласно параграф 3, за срок от най-
много девет месеца. Решението за 
продължаване на валидността на 
решението за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 4а, параграф 2.

5. Когато Комисията е предложила 
изменение на настоящия регламент с 
цел прехвърляне на трета страна в 
приложение I съгласно параграф 4, тя 
може да продължи валидността на 
решението за изпълнение, прието 
съгласно параграф 3, за срок от най-
много шест месеца. Решението за 
продължаване на валидността на 
решението за изпълнение се приема в 
съответствие с процедурата, посочена в 
член 4а, параграф 2.

Or. en
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Обосновка

Валидността на решението за изпълнение следва да се ограничи във времето.

Изменение 49
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) притежателите на дипломатически 
паспорти, служебни паспорти или 
специални паспорти;

а) притежателите на дипломатически 
паспорти, служебни паспорти или 
специални паспорти; ако за 
гражданите на въпросната трета 
страна е необходима предварителна 
консултация съгласно член 22 от 
Визовия кодекс, Съветът решава 
относно освобождаването от 
изискването за виза с квалифицирано 
мнозинство по инициатива на 
държавата-членка, внасяща 
предложението;

Or. en

Обосновка

Bei bilateralen Ausnahmen von der Visumspflicht für Diplomaten-, Dienst- und 
Spezialpassinhaber ist in Fällen, in denen ein Mitgliedstaat von der Visumspflicht für 
Offizialpassinhaber absehen möchte, für die ein anderer Mitgliedstaat die Konsultation seiner 
Sicherheitsbehörden (KZB-Pflicht) im Visumverfahren verlangt, die Wiedereinführung eines 
Verfahrens erforderlich, wie es nach Verordnung 789/2001 vorgesehen war und das mit dem 
Visakodex abgeschafft wurde. Die Möglichkeit, ohne Durchführung der Konsultation ein 
räumlich beschränktes Visum nach Art. 25 Abs. 1 (a) (iii) Visakodex zu erteilen, ist lediglich 
auf dringliche Ausnahmefälle beschränkt und daher kein Argument gegen ein Verfahren, wie 
es in Verordnung 789/2001 vorgesehen ist.

Изменение 50
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 4 – параграф 1 – буква aа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) екипажа и съпровождащите лица 
на полети, извършвани с цел 
провеждане на спасителна операция 
или оказване на спешна помощ, както 
и други лица, които оказват помощ 
при бедствие или катастрофа;

Or. en

Обосновка

На държавите-членки следва да се разрешава и занапред да освобождават тази група
лица от изисквания за виза.

Изменение 51
Manfred Weber

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 4 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) граждански въздушен и морски 
екипаж;

Or. de

Изменение 52
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 4 – параграф 2 – буква г)



AM\886293BG.doc 29/30 PE478.421v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) в параграф 2 се добавя следната 
буква г):

заличава се

„г) лица с признат статут на 
бежанци и лица без гражданство и 
други лица, които не притежават 
националност на нито една държава, 
пребиваващи в Обединеното кралство 
или в Ирландия и притежаващи 
документ за пътуване, издаден от 
тези държави-членки.“

Or. en

Обосновка

Лица с признат статут на бежанци и лица без гражданство и други лица, които не са 
граждани на нито една държава, пребиваващи в Обединеното кралство или в 
Ирландия и притежаващи документ за пътуване, издаден от Обединеното кралство 
или от Ирландия, следва да бъдат освободени от изискването за виза.

Изменение 53
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква в)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото прилагането на член 41, 
параграф 1 от Допълнителния протокол 
към Споразумението за асоцииране 
между ЕО и Турция налага това, 
държава-членка може да допусне
изключения от изискването за виза по 
член 1, параграф 1, когато се отнася до 
турски граждани, предоставящи услуги 
по време на своя престой.

Доколкото прилагането на член 41, 
параграф 1 от Допълнителния протокол 
към Споразумението за асоцииране 
между ЕО и Турция налага това, 
държава-членка допуска изключения от 
изискването за виза по член 1, 
параграф 1, когато се отнася до турски 
граждани, предоставящи услуги по 
време на своя престой.

Or. en
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Обосновка

Държавите-членки имат задължението да следват решенията на Съда на ЕС.

Изменение 54
Emine Bozkurt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква в)
Регламент (ЕО) № 539/2001
Член 4 – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доколкото прилагането на член 41, 
параграф 1 от Допълнителния протокол 
към Споразумението за асоцииране 
между ЕО и Турция налага това, 
държава-членка може да допусне 
изключения от изискването за виза по 
член 1, параграф 1, когато се отнася 
до турски граждани, предоставящи 
услуги по време на своя престой.

Доколкото прилагането на член 41, 
параграф 1 от Допълнителния протокол 
към Споразумението за асоцииране 
между ЕО и Турция налага това, 
държава-членка допуска изключения от 
изискването за виза по член 1, 
параграф 1 съгласно решенията на
Съда на Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение отчита предишните и бъдещите решения на Съда на ЕС.


