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Изменение 43
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1) Политиката на Съюза за външните му 
граници се стреми към въвеждането на 
интегрирано управление, за да се 
установи единно и високо равнище на 
контрол и наблюдение, което 
представлява естествена последица 
от свободното движение на хора в 
Европейския съюз и е основен елемент 
от пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие. За целта е 
необходимо да бъдат установени общи 
правила относно стандартите и 
процедурите за контрол по външните 
граници.

1) Политиката на Съюза за външните му 
граници се стреми към въвеждането на 
интегрирано управление, което 
представлява основен елемент от 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие. За целта е необходимо да 
бъдат установени общи правила относно 
стандартите и процедурите за контрол 
по външните граници.

Or. en

Изменение 44
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Шенгенското пространство е 
съставна част от целта на Съюза за 
постепенно създаване на 
пространство на свобода, сигурност и 
правосъдие. Защитата на външните 
граници на държавите членки трябва 
да се ръководи от принципа на 
солидарност и справедливо 
разпределение, както е предвидено в 
член 80 от Договора за 
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функционирането на Европейския 
съюз. Укрепването на управлението 
на Шенгенското пространство 
спомага да се осигури, че всяка 
държава членка е в състояние да 
упражнява ефективен контрол над 
своите външни граници, и изгражда 
доверие в ефективността на 
системата на Съюза за управление на 
миграцията.

Or. en

Изменение 45
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За да могат разпоредбите на Кодекса 
на шенгенските граници да се приведат 
в съответствие с Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), правомощието за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията, когато става въпрос за 
приемането на допълнителни мерки, с 
които се урежда наблюдението в 
съответствие с член 12, параграф 5, и
за внасянето на изменения в 
приложенията в съответствие с член 32. 
От изключително значение е Комисията 
да проведе съответните консултации в 
хода на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

(6) За да могат разпоредбите на Кодекса 
на шенгенските граници да се приведат 
в съответствие с Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), правомощието за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията, когато става въпрос за 
приемането на изменения в 
приложенията в съответствие с член 32. 
От изключително значение е Комисията 
да проведе съответните консултации в 
хода на подготвителната си работа, 
включително на експертно равнище. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.
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Or. en

Изменение 46
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1 – буква за) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 2 – точка 19a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) добавя се следната точка 19a:
19a. „заплаха за вътрешната 
сигурност“ означава всяко тежко 
престъпление с трансгранично 
измерение, както е посочено в член 83, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, включително трафик на хора и 
сексуална експлоатация на жени и 
деца, трафик на наркотици, трафик 
на оръжие, изпиране на пари, 
корупция, фалшифициране на 
платежни средства, компютърна 
престъпност и организирана 
престъпност.

Or. en

Обосновка

The Regulation needs to be updated to take into account the Lisbon Treaty and because all
cross border serious crimes must be combated in a cross-border approach, at the level of the 
Union. As per Recital 6 of this Regulation, "border control should help to [...] prevent any 
threat to the Member States´ internal security. Stockholm Program, Article 4.1: "Terrorism 
and organised crime, drug trafficking, corruption, trafficking in human beings, smuggling of 
persons and trafficking in arms, among others, continue to challenge the internal security of 
the EU. Cross-border widespread crime has become an urgent challenge which requires a 
clear and comprehensive response."

Изменение 47
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 4 – параграф 2 – точка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) за лица или групи лица, когато 
съществува изискване от специален 
характер за извънредно преминаване на 
външните граници извън гранично-
пропускателните пунктове или извън 
определеното работно време, при 
условие че притежават разрешенията, 
изисквани от съответното национално 
законодателство и че не съществува 
конфликт с интересите на обществения 
ред и вътрешната сигурност на 
държавите членки. Държавите членки 
могат да включват конкретни 
договорености в двустранни 
споразумения;

a) за лица или групи лица, когато 
съществува изискване от специален 
характер за извънредно преминаване на 
външните граници извън гранично-
пропускателните пунктове или извън 
определеното работно време, при 
условие че притежават разрешенията, 
изисквани от съответното национално 
законодателство и че не съществува 
конфликт с интересите на обществения 
ред и вътрешната сигурност на 
държавите членки. Държавите членки 
могат да включват конкретни 
договорености в двустранни 
споразумения. Информация за тези 
двустранни споразумения се изпраща 
на Комисията съгласно член 34;

Or. en

Изменение 48
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 4 – параграф 2 – точка б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) за лица или групи лица в случай на 
непредвидена извънредна ситуация.

б) за лица или групи лица в случай на 
извънредна ситуация.

Or. en

Изменение 49
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 4 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 5 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) срокът на валидност изтича най-
малко три месеца след планираната 
дата на отпътуване от територията на 
държавите членки. При надлежно 
обосновани спешни случаи това условие 
може да не бъде спазено;

и) срокът на валидност изтича най-
малко един ден след планираната дата 
на отпътуване от територията на 
държавите членки. При надлежно 
обосновани спешни случаи това условие 
може да не бъде спазено;

Or. en

Изменение 50
Monika Hohlmeier, Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – буква г)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 7 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Граждани на трети страни, които 
подлежат на цялостни проверки на
втора линия, получават писмена 
информация за целта и процедурата за
такава проверка.

Без да се засяга алинея втора, 
граждани на трети страни, които 
подлежат на цялостни проверки на
втора линия, получават информация в 
писмен и при необходимост в друг вид 
на език, който разбират или за който 
може с основание да се предположи, 
че разбират, като се посочва целта и 
процедурата за такава проверка.

Or. en

Обосновка

В допълнение към изменението на докладчика по този член е необходимо да се изясни, 
че езиковият режим на втората част на този параграф не е в противоречие с това 
изменение.
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Изменение 51
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5 – буква еa) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 7 – параграф 8а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) Добавя се следният параграф 8a:
„8a. Без да се засягат разпоредбите на 
глава II от настоящия регламент и 
задълженията на държавите членки 
съгласно морското право и по-
специално Конвенцията на ООН по 
морско право, граничните проверки 
могат да бъдат извършвани в зони 
извън външните граници. Тези зони 
могат да бъдат в открито море и на 
териториални води или на 
територията на трети страни, с 
които държавите – членки на Съюза, 
са сключили споразумения за тази 
цел.“

Or. en

Изменение 52
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 9 – параграф 2 – буква а) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Гражданите на трети страни, които не са 
задължени да притежават виза при 
преминаването на външните граници на 
държавите членки съгласно Регламент 
(ЕО) № 539/2001, и гражданите на трети 
страни, които притежават валидно 
разрешение за пребиваване или виза за 
дългосрочен престой, могат да 

Гражданите на трети страни, които не са 
задължени да притежават виза при 
преминаването на външните граници на 
държавите членки съгласно Регламент 
(ЕО) № 539/2001, и гражданите на трети 
страни, които притежават валидно 
разрешение за пребиваване или виза за 
дългосрочен престой, могат да 
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използват лентите, обозначени със знака 
в част Б1 („visa freе“) от приложение III 
към настоящия регламент. Те могат 
също така да използват лентите, 
обозначени със знака в Б2 („all 
passports“) от приложение III към 
настоящия регламент.

използват лентите, обозначени със знака 
в част Б1 („visa not required“) от 
приложение III към настоящия 
регламент. Те могат също така да 
използват лентите, обозначени със знака 
в Б2 („all passports“) от приложение III 
към настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Според регламента за изменение на Конвенцията за прилагане на Споразумението от 
Шенген и на Регламент (ЕО) № 562/2006 по отношение на движението на лица с 
дългосрочна виза, принципът на еквивалентност между разрешенията за пребиваване 
и краткосрочните визи, издавани от държавите членки, които изцяло прилагат 
правото от Шенген, беше разширен и се прилага и спрямо дългосрочните визи, като в 
резултат на това дългосрочната виза ще има същия ефект като разрешението за 
пребиваване. Поради тази причина е важно в настоящото предложение да се запазят 
визите за дългосрочно пребиваване .

Изменение 53
Emine Bozkurt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006 
Член 10 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътните документи на граждани на 
трети страни, които са членове на 
семейството на гражданин на Съюза, за 
които се прилага Директива 2004/38/ЕО, 
но които не представят картата за 
пребиваване, предвидена в посочената 
директива, се подпечатват при влизане и
излизане.

Пътните документи на граждани на 
трети страни, които са членове на 
семейството на гражданин на Съюза, за 
които се прилага Директива 2004/38/ЕО, 
но които не представят картата за 
пребиваване, предвидена в посочената 
директива, се подпечатват при влизане 
или излизане.

Or. en

Изменение 54
Emine Bozkurt
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006 
Член 10 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Пътните документи на граждани на 
трети страни, които са членове на 
семейството на гражданин на Съюза, за 
които се прилага Директива 2004/38/ЕО, 
но които не представят картата за 
пребиваване, предвидена в посочената 
директива, се подпечатват при влизане и
излизане.

Пътните документи на граждани на 
трети страни, които са членове на 
семейството на гражданин на Съюза, за 
които се прилага Директива 2004/38/ЕО, 
но които не представят картата за 
пребиваване, предвидена в посочената 
директива, се подпечатват при влизане 
или излизане.

Or. en

Изменение 55
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 562/2006 
Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

параграф 3 се заменя със следния 
текст:

заличава се

„В случай че презумпцията, посочена 
в параграф 1, не може да бъде 
отхвърлена, гражданинът на трета 
страна може да бъде върнат в 
съответствие с Директива 
2008/115/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета*.

Or. en

Изменение 56
Emine Bozkurt
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 8 – параграф 2
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

добавя се нов параграф 4: заличава се
„Съответните разпоредби на 
параграфи 1 и 2 се прилагат mutatis 
mutandis, когато няма печат за 
излизане“

Or. en

Изменение 57
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 12 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) Член 12 параграф 5 се заменя със 
следното:

9) В член 12 параграф 5 се заличава.

„5. На Комисията се дава 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 33, 
когато става въпрос за допълнителни 
мерки, с които се урежда 
наблюдението.“

Or. en

Изменение 58
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 1 — точка 9а (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 12 – параграф 5а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9a) В член 12 се въвежда параграф 5a:
„5a. Лице, което е преминало, 
опитало се е да премине или се 
подозира, че има намерение да 
премине границата незаконно, се 
спира и завежда до най-близката 
станция на граничната охрана. 
Дейностите по наблюдението, 
проверката на лицата и решението за 
отказ за влизане се извършват в 
съответствие с членове 7 – 11 и член 
13, без да се засяга член 18.“

Or. en

Изменение 59
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9б (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

9б) В член 13 параграф 1 се заменя със 
следното:
„1. На гражданин на трета страна, 
който не отговаря на условията за 
влизане, постановени в член 5, 
параграф 1, и не принадлежи на 
категориите лица, посочени в член 5, 
параграф 4, се отказва влизане на 
териториите на държавите членки. 
Това не накърнява прилагането на 
специални разпоредби относно 
правото на убежище и международна 
закрила или въпроса с дългосрочни 
визи. Граничната охрана гарантира, 
че лице, което желае да подаде молба 
за международна закрила, разполага с 
действителна възможност да подаде 
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молбата до компетентните органи 
във възможно най-кратък срок, в 
съответствие с правото на Съюза и с 
принципа на неотблъскване.“

Or. en

Изменение 60
Emine Bozkurt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки събират 
статистически данни за броя на лицата, 
на които е издаден отказ за влизане, 
основанията за такъв отказ, 
националността на лицата, на които е 
издаден отказ, и вида граница 
(сухопътна, въздушна, морска), на която 
им е издаден отказ за влизане, и 
предават тези данни в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 862/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета.

5. Държавите членки събират 
статистически данни за броя на лицата, 
на които е издаден отказ за влизане, 
основанията за такъв отказ, 
националността на лицата, на които е 
издаден отказ, и вида граница 
(сухопътна, въздушна, морска), на която 
им е издаден отказ за влизане, и 
предават тези данни в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 862/2007 на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Държавите членки изпращат тези 
статистически данни веднъж 
годишно на Комисията. Комисията 
публикува на всеки две години 
обобщение на статистическите 
данни, предоставени от държавите 
членки.

Or. en

Изменение 61
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Член 1 – точка 11
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Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 15 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
граничната охрана се състои от 
специално и надлежно обучени 
професионалисти, като се вземат 
предвид общите учебни програми за 
граничната охрана, установени и 
разработени от Европейската агенция за 
управление на оперативното 
сътрудничество по външните граници 
на държавите членки, създадена с 
Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета. 
Учебните програми включват 
специализирано обучение за 
идентифициране на особено уязвими 
ситуации, в които са засегнати 
непридружени непълнолетни лица и 
жертви на трафик. Държавите членки 
насърчават граничната охрана да 
изучава чужди езици, по-специално 
тези, необходими за извършване на 
задачите им.

Държавите членки гарантират, че 
граничната охрана се състои от 
специално и надлежно обучени 
професионалисти, като се вземат 
предвид общите учебни програми за 
граничната охрана, установени и 
разработени от Европейската агенция за 
управление на оперативното 
сътрудничество по външните граници 
на държавите членки, създадена с 
Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета. 
Учебните програми включват 
специализирано обучение за 
идентифициране и справяне със
ситуации, в които са засегнати уязвими 
лица, например непридружени 
непълнолетни лица и жертви на трафик. 
Държавите членки насърчават 
граничната охрана да изучава чужди 
езици, по-специално тези, необходими 
за извършване на задачите им, и с 
помощта на Frontex гарантират, че 
на граничната охрана се предоставя 
обучение по отношение на защитата 
на основните права като цяло и 
правата на конкретни категории 
уязвими лица.

Or. en

Изменение 62
Emine Bozkurt

Предложение за регламент
Член 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 15 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че Държавите членки гарантират, че 
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граничната охрана се състои от 
специално и надлежно обучени 
професионалисти, като се вземат 
предвид общите учебни програми за 
граничната охрана, установени и 
разработени от Европейската агенция за 
управление на оперативното 
сътрудничество по външните граници 
на държавите членки, създадена с 
Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета. 
Учебните програми включват 
специализирано обучение за 
идентифициране на особено уязвими
ситуации, в които са засегнати 
непридружени непълнолетни лица и 
жертви на трафик. Държавите членки 
насърчават граничната охрана да 
изучава чужди езици, по-специално 
тези, необходими за извършване на 
задачите им.

граничната охрана се състои от 
специално и надлежно обучени 
професионалисти, като се вземат 
предвид общите учебни програми за 
граничната охрана, установени и 
разработени от Европейската агенция за 
управление на оперативното 
сътрудничество по външните граници 
на държавите членки, създадена с 
Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета. 
Учебните програми включват 
специализирано обучение за 
идентифициране и справяне със
ситуации, в които са засегнати уязвими 
лица, например лица, нуждаещи се от 
международна закрила, непридружени 
непълнолетни лица и жертви на трафик. 
Държавите членки насърчават 
граничната охрана да изучава чужди 
езици, по-специално тези, необходими 
за извършване на задачите им.

Or. en

Изменение 63
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 2 — точка 2а (нова)
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген
Член 40 – параграф 7– тире 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a) В член 40, параграф 7, тире 9 се 
заменя със следното:
„– трафик на хора и сексуална 
експлоатация на жени и деца,“

Or. en

Обосновка

Списъкът на престъпления с трансгранично измерение трябва да бъде актуализиран с 
тежките престъпления в член 83, параграф 1 от ДФЕС.
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Изменение 64
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2б (нова)
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген
Член 40 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б) В член 40, параграф 7, се добавят 
следните тирета:
„– изпиране на пари,
– корупция,
– фалшифициране на платежни 
средства,
– компютърна престъпност,
– организирана престъпност.“

Or. en

Обосновка

Списъкът на престъпления с трансгранично измерение трябва да бъде актуализиран с 
тежките престъпления в член 83, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение 65
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2в (нова)
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген
Член 41 – параграф 4 – буква а) – тире 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в) В член 41, параграф 4, тире 9 се 
заменя със следното:
„– трафик на хора и сексуална 
експлоатация на жени и деца,“

Or. en
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Обосновка

Списъкът на престъпления с трансгранично измерение трябва да бъде актуализиран с 
тежките престъпления в член 83, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение 66
Monica Luisa Macovei

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2г (нова)
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген
Член 41 – параграф 4 – точка а

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г) В член 41, параграф 4, се добавят 
следните тирета:
„– изпиране на пари,
– корупция,
– фалшифициране на платежни 
средства,
– компютърна престъпност,
– организирана престъпност.“

Or. en

Обосновка

Списъкът на престъпления с трансгранично измерение трябва да бъде актуализиран с 
тежките престъпления в член 83, параграф 1 от ДФЕС.

Изменение 67
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 1.1.4.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4.1. Държавите членки могат да 
сключват двустранни споразумения със 

1.1.4.1. Държавите членки могат да 
сключват двустранни споразумения със 
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съседни трети страни за създаването на 
съвместни гранично-пропускателни 
пунктове, на които граничната охрана 
на едната страна по споразумението 
извършва проверки при влизане и/или 
излизане в съответствие със своето 
законодателство на територията на 
другата страна по споразумението. 
Съвместните гранично-пропускателни 
пунктове могат да бъдат разположени 
на територията на държава членка или 
на територията на трета страна.

съседни трети страни за създаването на 
съвместни гранично-пропускателни 
пунктове, на които граничната охрана 
на едната страна по споразумението 
извършва проверки при влизане и/или 
излизане в съответствие със своето 
законодателство на територията на 
другата страна по споразумението. 
Съвместните гранично-пропускателни 
пунктове могат да бъдат разположени 
единствено на територията на държава 
членка.

Or. en

Изменение 68
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006 
Приложение VI – точка 1.1.4.2 – буква б) – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

– или тя действа в съответствие с 
националното законодателство. В този 
случай обаче засегнатото лице трябва да 
получи достъп до съдилищата на 
държавите членки и да разполага с 
достатъчно средства за гарантирането 
на правна защита в сферите, обхванати 
от законодателството на Съюза, за да се 
предостави правната защита, 
произтичаща за лицата от 
законодателството на Съюза, и да се 
гарантира, че това законодателство е 
напълно ефективно.

– или тя действа в съответствие с 
националното законодателство. В този 
случай обаче засегнатото лице трябва да 
получи достъп до съдилищата на 
държавите членки и да разполага с 
достатъчно средства за гарантирането 
на правна защита в сферите, обхванати 
от законодателството на Съюза, за да се 
предостави правната защита, 
произтичаща за лицата от 
законодателството на Съюза и 
националното законодателство, и да 
се гарантира, че това законодателство е 
напълно ефективно.

Or. en

Изменение 69
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides
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Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 1.1.4.3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4.3. Съвместни гранично-
пропускателни пунктове, 
разположени на територията на 
трета страна: В двустранните 
споразумения за създаване на 
съвместни гранично-пропускателни 
пунктове, разположени на 
територията на трета страна, се 
дава разрешение граничната охрана 
на държавата членка да изпълнява 
задачите си в третата страна в 
съответствие с Кодекса на 
шенгенските граници и при 
съблюдаване на следните принципи:

заличава се

a) Международна закрила: Гражданин 
на трета страна, който е преминал 
през контрол на излизане от 
граничната охрана на третата 
страна и впоследствие поиска 
международна закрила от граничната 
охрана на държавата членка, която 
се намира в третата страна, 
получава достъп до територията на 
съответната държава членка с оглед 
на стартиране на съответните 
процедури. Органите на третата 
страна приемат прехвърлянето на 
засегнатото лице на територията на 
държавата членка.
б) Арестуване на лице или изземване 
на имущество: Ако граничната 
охрана на държавата членка знае за 
факти, оправдаващи арестуването 
или поставянето под закрила на лице 
или изземването на имущество, тя 
действа в съответствие с 
националното законодателство и 
приложимото законодателство на 
Съюза. Органите на третата страна
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трябва да приемат прехвърлянето на 
съответното лице или предмет на 
територията на държавата членка.
в) Граждани на трета страна, 
влизащи в страната, на която са 
граждани: Граничната охрана на 
държавата членка не възпрепятства 
гражданите на съответната трета 
страна да влязат в страната, на 
която са граждани. Ако има причини, 
които оправдават даването на отказ 
за излизане от държавата членка 
съгласно законодателството на 
държавата членка, граничната 
охрана на държавата членка 
уведомява органите на третата 
страна за тези причини и органите на 
третата страна предприемат 
целесъобразни последващи действия в 
съответствие с националното и 
международното право.

Or. en

Изменение 70
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 1.1.4.4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4.4. Преди сключването или 
изменението на двустранно 
споразумение със съседна трета страна 
за съвместни контролно-пропускателни 
пунктове засегнатата държава членка 
провежда консултации с Комисията за 
съвместимостта на споразумението с
настоящия регламент.

1.1.4.4. Преди сключването или 
изменението на двустранно 
споразумение със съседна трета страна 
за съвместни контролно-пропускателни 
пунктове засегнатата държава членка 
провежда консултации с Комисията,
която следва да даде предварително 
положително становище за 
съвместимостта на споразумението със 
законодателството на Съюза, 
включително в областите, свързани с 
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убежището и защитата на данните.

Or. en

Изменение 71
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 1.1.4.4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.1.4.4. Преди сключването или 
изменението на двустранно 
споразумение със съседна трета страна 
за съвместни контролно-пропускателни 
пунктове засегнатата държава членка 
провежда консултации с Комисията за 
съвместимостта на споразумението с
настоящия регламент.

1.1.4.4. Преди сключването или 
изменението на двустранно 
споразумение със съседна трета страна 
за съвместни контролно-пропускателни 
пунктове, независимо от статута ѝ
съгласно международното право,
засегнатата държава членка провежда 
консултации с Комисията, която следва 
да даде предварително положително 
становище за съвместимостта на 
споразумението със 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 72
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 1.1.4.4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията прецени, че 
споразумението е несъвместимо с
настоящия регламент, тя уведомява 
съответната държава членка. Държавата 
членка предприема всички необходими 

Ако Комисията прецени, че 
споразумението е несъвместимо със
законодателството на Съюза, тя 
уведомява съответната държава членка. 
Държавата членка не сключва 
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стъпки за изменение на 
споразумението в разумен срок така, 
че установените несъответствия да 
бъдат отстранени.

споразумението и предприема всички 
необходими стъпки за изменение на 
проекта за споразумение, като
отстранява несъответствията.

Or. en

Изменение 73
Georgios Papanikolaou, Carlos Coelho

Предложение за регламент
Приложение – точка 3 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 1.1.4.4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията прецени, че 
споразумението е несъвместимо с
настоящия регламент, тя уведомява 
съответната държава членка. Държавата 
членка предприема всички необходими 
стъпки за изменение на 
споразумението в разумен срок така, че 
установените несъответствия да бъдат 
отстранени.

Ако Комисията прецени, че проектът 
за споразумение е несъвместим със 
съответните разпоредби от 
законодателството на Съюза, тя 
уведомява съответната държава членка. 
Държавата членка не сключва 
споразумението и предприема всички 
необходими стъпки за изменение на 
проекта за споразумение в разумен 
срок така, че установените 
несъответствия да бъдат отстранени.
Ако Комисията счита, че проектът 
за споразумение е съвместим със 
съответното законодателство на 
Съюза и даде положително 
становище, Парламентът следва да 
бъде уведомен.

Or. en

Изменение 74
Tatjana Ždanoka

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – буква a)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VІ – точка 3.1.1 – второ изречение
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки могат да сключват 
двустранни споразумения, съгласно 
които проверки може да се извършват и 
по време на преминаванията или при 
пристигането или заминаването на 
кораба на територията на трета страна, 
като се спазват принципите, посочени в 
точка 1.1.4.

Държавите членки могат да сключват 
двустранни споразумения, съгласно 
които проверки може да се извършват и 
по време на преминаванията или при 
пристигането или заминаването на 
кораба на територията на трета страна, 
като се спазват принципите, посочени в 
точка 1.1.4., както и основните 
принципи и гаранции на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 75
Georgios Papanikolaou

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 3.1.4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от членове 4 и 7 на 
лицата, които се намират на кораба, не 
се извършват системни гранични 
проверки. Въпреки това, въз основа на 
оценка на рисковете, свързани с 
вътрешната сигурност и нелегалната 
имиграция, граничната охрана извършва 
физическа проверка на кораба и 
индивидуална проверка на лицата, 
намиращи се на него.

Чрез дерогация от членове 4 и 7 на 
лицата, които се намират на кораба, не 
се извършват системни гранични 
проверки. Въпреки това, въз основа на 
оценка на рисковете, свързани с 
вътрешната сигурност и нелегалната 
имиграция, граничната охрана извършва 
физическа проверка на кораба и 
минимална проверка на лицата, 
намиращи се на него.

Or. en

Обосновка

Какво представлява проверката на едно лице вече е описано в член 7 от настоящия 
регламент и е описано като минимална проверка. Поради тази причина трябва да има 
съгласуваност в целия текст.
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Изменение 76
Emine Bozkurt

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – буква б)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 3.1.4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от членове 4 и 7 на 
лицата, които се намират на кораба, не 
се извършват системни гранични 
проверки. Въпреки това, въз основа на 
оценка на рисковете, свързани с 
вътрешната сигурност и нелегалната 
имиграция, граничната охрана 
извършва физическа проверка на кораба 
и индивидуална проверка на лицата, 
намиращи се на него.

Чрез дерогация от членове 4 и 7 на 
лицата, които се намират на кораба, не 
се извършват системни гранични 
проверки. Въпреки това, въз основа на 
оценка на рисковете, свързани с 
вътрешната сигурност и нелегалната 
имиграция, граничната охрана може да 
извърши физическа проверка на кораба 
и индивидуална проверка на лицата, 
намиращи се на него.

Or. en

Изменение 77
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – буква г)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 3.2.2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) точка 3.2.2., втора алинея се заменя 
със следния текст:

заличава се

„Въпреки това, въз основа на оценка 
на рисковете, свързани с вътрешната 
сигурност и нелегалната имиграция, 
се извършват проверки на екипажа и 
на пътниците на тези кораби.“

Or. en
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Изменение 78
Emine Bozkurt

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – буква г)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 3.2.2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, въз основа на оценка на 
рисковете, свързани с вътрешната 
сигурност и нелегалната имиграция, се 
извършват проверки на екипажа и на 
пътниците на тези кораби.

Въпреки това, въз основа на оценка на 
рисковете, свързани с вътрешната 
сигурност и нелегалната имиграция, 
могат да се извършват проверки на 
екипажа и на пътниците на тези кораби.

Or. en

Изменение 79
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – буква е)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 3.2.3 e) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) точка 3.2.3., буква д), втора алинея 
се заменя със следния текст:

заличава се

„Въпреки това, въз основа на оценка 
на рисковете, свързани с вътрешната 
сигурност и нелегалната имиграция, 
се извършват проверки на екипажа и 
на пътниците на тези кораби.“

Or. en

Изменение 80
Emine Bozkurt

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – буква е)
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Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 3.2.3 e) – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това, въз основа на оценка на 
рисковете, свързани с вътрешната 
сигурност и нелегалната имиграция, се 
извършват проверки на екипажа и на 
пътниците на тези кораби.

Въпреки това, въз основа на оценка на 
рисковете, свързани с вътрешната 
сигурност и нелегалната имиграция, 
могат да се извършват проверки на 
екипажа и на пътниците на тези кораби.

Or. en

Изменение 81
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 8 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това при определяне на 
честотата на извършваните 
проверки се взема предвид оценка на 
рисковете от нелегална имиграция, 
по-специално когато бреговата зона 
на трета страна се намира в 
непосредствена близост до 
разположено в морето съоръжение.

заличава се

Or. en


