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Изменение 21
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Общата политика за убежище, 
включваща обща европейска система за 
убежище, е съставна част от целта на 
Европейския съюз за постепенно 
изграждане на пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие, отворено за 
онези, които, принудени от 
обстоятелствата, търсят по 
законоустановения път международна 
закрила в Съюза.

(2) Общата политика за убежище, 
включваща обща европейска система за 
убежище, е съставна част от целта на 
Европейския съюз за постепенно 
изграждане на пространство на свобода, 
сигурност и правосъдие, отворено за 
онези, които, принудени от 
обстоятелствата, търсят международна 
закрила в Съюза.

Or. en

Изменение 22
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съгласно Програмата от Хага 
следва да се подобри достъпът до 
съществуващите архивиращи 
системи в Европейския съюз. Освен 
това Програмата от Стокхолм 
призовава за добре насочено събиране 
на данни и за разработване на 
информационен обмен и неговите 
инструменти, който се определя от 
нуждите на правоприлагането. 

заличава се

Or. en
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Изменение 23
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съгласно Програмата от Хага 
следва да се подобри достъпът до 
съществуващите архивиращи 
системи в Европейския съюз. Освен 
това Програмата от Стокхолм 
призовава за добре насочено събиране 
на данни и за разработване на 
информационен обмен и неговите 
инструменти, който се определя от 
нуждите на правоприлагането.

заличава се

Or. en

Изменение 24
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) В борбата срещу тероризма и 
други тежки престъпления за 
правоприлагащите органи е от 
първостепенно значение да имат 
възможно най-пълната и актуална 
информация, за да изпълняват 
възложените им задачи. 
Информацията, която се съдържа в 
„ЕВРОДАК“, е необходима за целите 
на предотвратяването, разкриването 
и разследването на терористични и 
други тежки престъпления. Ето защо 
данните в „ЕВРОДАК“ следва да 
бъдат достъпни при условията, 
описани в настоящия регламент, за 
сравняване от оправомощените 
органи на държавите членки и 

заличава се
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Европол.

Or. en

Изменение 25
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Правомощията, предоставени на 
правоприлагащите органи за достъп 
до „ЕВРОДАК“, не следва да засягат 
правото на лицата, които търсят 
международна закрила, молбата им 
да бъде обработена своевременно 
съгласно приложимото 
законодателство. Освен това 
получаването на положителен 
резултат от „ЕВРОДАК“ и 
последващата процедура съгласно 
Рамковото решение 2006/960/ПВР на 
Съвета от 18 декември 2006 г. за 
опростяване на обмена на 
информация и сведения между 
правоприлагащите органи на 
държавите членки на Европейския 
съюз1 също не следва да засягат това 
право и не следва да бъдат основание 
за забавяне на процедурата по 
разглеждане на молбата на лицето за 
убежище.
______________
1 OJ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89.

Or. en

Обосновка

Важно е държавите членки да не установяват практики, които биха обвързали 
евентуален резултат в „ЕВРОДАК“ с успеха на молбата за убежище, тъй като само 
окончателното съдебно решение следва да има отношение към това.
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Изменение 26
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Комисията отбеляза в 
съобщението си до Съвета и до 
Европейския парламент относно 
подобрената ефективност, 
повишената оперативна 
съвместимост и синергиите между 
европейските бази данни в областта 
на правосъдието и вътрешните 
работи от 24 ноември 2005 г., че 
органите, отговарящи за вътрешната 
сигурност, могат да имат достъп до 
„ЕВРОДАК“ в строго регламентирани 
случаи, когато съществува 
основателно подозрение, че 
извършителят на терористично или 
друго тежко престъпление е подал 
молба за получаване на убежище. В 
това съобщение Комисията също 
посочи, че принципът на 
пропорционалност изисква в 
„ЕВРОДАК“ да се прави търсене за 
такива цели само когато има много 
сериозни опасения за обществената 
сигурност, т.е. ако деянието, 
извършено от престъпника или 
терориста, чиято самоличност 
трябва да бъде установена, е толкова 
тежко, че оправдава търсене в база 
данни, която съхранява данни за лица 
с чисто съдебно минало, и заключи, че 
прагът за търсене в „ЕВРОДАК“ от 
органите, отговарящи за вътрешната 
сигурност, поради това следва винаги 
да бъде значително по-висок от прага 
за търсене в бази данни, съдържащи 
данни на криминално проявени лица.

заличава се

Or. en
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Изменение 27
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Освен това Европол изпълнява 
ключова роля по отношение на 
сътрудничеството между органите 
на държавите членки в областта на 
разследването на трансгранични 
престъпления в подкрепа на 
предотвратяването, анализирането и 
разследването на престъпления на 
територията на целия Европейски 
съюз. В резултат на това Европол 
също следва да има достъп до 
данните в „ЕВРОДАК“ в рамките на 
своите задачи и в съответствие с 
Решение 2009/371/ПВР за създаване на 
Европейска полицейска служба 
(Европол).

заличава се

Or. en

Изменение 28
Renate Weber

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Достъпът на Европол до данни в
„ЕВРОДАК“ следва да се допуска само 
в определени случаи, при определени 
обстоятелства и при строго 
регламентирани условия.

Or. en
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Изменение 29
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Тъй като „ЕВРОДАК“ е 
създадена, за да улесни прилагането 
на Регламент (ЕС) № […] на Съвета 
[за установяване на критерии и 
механизми за определяне на държава 
членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки 
от гражданин на трета страна или 
лице без гражданство], достъпът до 
„ЕВРОДАК“ за целите на 
предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични и 
други тежки престъпления 
представлява промяна в 
първоначалната цел на „ЕВРОДАК“, 
която представлява намеса в 
упражняването на правото на 
зачитане на неприкосновеността на 
личния живот на лицата, чиито 
лични данни се обработват в 
„ЕВРОДАК“. Всяка подобна намеса 
трябва да бъде в съответствие със 
закона, който трябва да бъде 
формулиран достатъчно точно, за да 
позволи на лицата да адаптират 
своето поведение, трябва да 
защитава лицата срещу произволни 
действия и да посочва достатъчно 
ясно обхвата на правомощието за 
лична преценка, предоставено на 
компетентните органи, и начина, по 
който това правомощие се 
упражнява. Всяка намеса трябва да е 
необходима в едно демократично 
общество за постигане на легитимен 
и пропорционален интерес и трябва 
да е пропорционална на легитимната 
цел, която иска да постигне.

заличава се
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Or. en

Изменение 30
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Въпреки че първоначалната цел 
за създаването на „ЕВРОДАК“ не 
изискваше съществуването на 
възможност за отправяне на искане 
за сравняване на данни с базата данни 
въз основа на латентен 
дактилоскопичен отпечатък, който 
представлява дактилоскопичната 
следа, която може да бъде открита 
на мястото на престъплението, 
такава възможност е от основно 
значение в областта на полицейското 
сътрудничество. Възможността за 
сравняване на латентен 
дактилоскопичен отпечатък с 
дактилоскопичните данни, 
съхранявани в „ЕВРОДАК“, ще 
предостави на оправомощените 
органи на държавите членки много 
ценен инструмент в 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и 
други тежки престъпления, когато 
например единствените налични 
доказателства на мястото на 
престъплението са латентни 
дактилоскопични отпечатъци.

заличава се

Or. en

Изменение 31
Sarah Ludford

Предложение за регламент
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Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Въпреки че първоначалната цел за 
създаването на „ЕВРОДАК“ не 
изискваше съществуването на 
възможност за отправяне на искане за 
сравняване на данни с базата данни въз 
основа на латентен дактилоскопичен 
отпечатък, който представлява 
дактилоскопичната следа, която може да 
бъде открита на мястото на 
престъплението, такава възможност е от 
основно значение в областта на 
полицейското сътрудничество. 
Възможността за сравняване на 
латентен дактилоскопичен отпечатък с 
дактилоскопичните данни, съхранявани 
в „ЕВРОДАК“, ще предостави на 
оправомощените органи на държавите 
членки много ценен инструмент в 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления, когато например 
единствените налични доказателства на 
мястото на престъплението са латентни 
дактилоскопични отпечатъци.

(12) Въпреки че първоначалната цел за 
създаването на „ЕВРОДАК“ не 
изискваше съществуването на 
възможност за отправяне на искане за 
сравняване на данни с базата данни въз 
основа на латентен дактилоскопичен 
отпечатък, който представлява 
дактилоскопичната следа, която може да 
бъде открита на мястото на 
престъплението, такава възможност е от 
основно значение в областта на 
полицейското сътрудничество. 
Възможността за сравняване на 
латентен дактилоскопичен отпечатък с 
дактилоскопичните данни, съхранявани 
в „ЕВРОДАК“, в случаите, в които 
има основателни причини да се 
смята, че е възможно извършителят 
или жертвата да попадат в една от 
категориите от обхвата на 
настоящия регламент, ще предостави 
на оправомощените органи на 
държавите членки много ценен 
инструмент в предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични и други тежки 
престъпления, когато например 
единствените налични доказателства на 
мястото на престъплението са латентни 
дактилоскопични отпечатъци.

Or. en

Обосновка

Тъй като „ЕВРОДАК“ следва да се използва само в случаи, когато има основателни
подозрения, че лице, търсещо убежище, или друго лице от обхвата на регламента за 
„ЕВРОДАК“, е извършител или жертва, този принцип следва да се изтъкне в 
случаите, когато полицейските органи събират от дадено местопрестъпление 
дактилоскопични отпечатъци като доказателствен материал.
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Изменение 32
Renate Weber

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Резултатите от сравнението 
следва незабавно да бъдат проверени в 
държавата членка по произход от 
експерт по дактилоскопични
отпечатъци. Окончателното 
идентифициране следва да се извърши 
от държавата членка по произход в 
сътрудничество със съответните 
държави членки съгласно член 32 от 
Регламент (ЕС) № [.../...] на 
Европейския парламент и на Съвета 
[за установяване на критерии и 
механизми за определяне на държава 
членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки 
от гражданин на трета страна или 
лице без гражданство].

Or. en

Изменение 33
Renate Weber

Предложение за регламент
Съображение 12б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) Информацията, получена от 
централната система относно други 
данни, които са се оказали 
ненадеждни, следва да се заличи 
веднага след като се установи 
тяхната ненадеждност.

Or. en



PE500.400v01-00 12/110 AM\917925BG.doc

BG

Изменение 34
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Настоящият регламент посочва 
също условията, при които следва да 
се разрешават исканията за 
сравняване на дактилоскопични данни 
с данните в „ЕВРОДАК“ за целите на 
предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични и 
други тежки престъпления, както и 
необходимите гаранции за 
осигуряване на защитата на 
основното право на зачитане на 
неприкосновеността на личния 
живот на лицата, чиито лични данни 
се обработват в „ЕВРОДАК“.

заличава се

Or. en

Изменение 35
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За да се осигури равно третиране на 
всички лица, търсещи международна 
закрила, и на лицата, които се ползват с 
международна закрила, както и за да се 
осигури приемственост с настоящите 
достижения на правото на Съюза в 
областта на убежището, и по-специално 
с Директива 2004/83/EО на Съвета от 
29 април 2004 г. относно минималните 
стандарти за признаването и правното 
положение на гражданите на трети 

(14) С оглед на това да се осигури 
равно третиране на всички лица, 
търсещи международна закрила, и на 
лицата, които се ползват с 
международна закрила, както и за да се 
осигури приемственост с настоящите 
достижения на правото на Съюза в 
областта на убежището, и по-специално 
с Директива 2011/95/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 13 декември 
2011 г. относно стандарти за 
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страни или лицата без гражданство 
като бежанци или като лица, които по 
други причини се нуждаят от 
международна закрила, както и 
относно съдържанието на 
предоставената закрила1 и Регламент 
(ЕС) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство], целесъобразно е да се 
разшири обхватът на настоящия 
регламент, за да се включат в него 
лицата, търсещи субсидиарна закрила, и 
лицата, които се ползват със 
субсидиарна закрила.

определянето на граждани на трети 
държави или лица без гражданство 
като лица, на които е предоставена 
международна закрила, за единния 
статут на бежанците или на лицата, 
които отговарят на условията за 
субсидиарна закрила, както и за 
съдържанието на предоставената 
закрила1 и Регламент (ЕС) № […/…] [за 
установяване на критерии и механизми 
за определяне на държава членка, 
компетентна за разглеждането на молба 
за международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство], целесъобразно е да се 
разшири обхватът на настоящия 
регламент, за да се включат в него 
лицата, търсещи субсидиарна закрила, и 
лицата, които се ползват със 
субсидиарна закрила.

________________ ________________
1 ОВ L 304, 30.9.2004 г., стр. 12. 1 ОВ L 337, 20.12.2011 г., стр. 9.

Or. en

Изменение 36
Sarah Ludford, Franziska Keller

Предложение за регламент
Съображение 16a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) Наличието на временна или 
постоянна невъзможност лицето, 
подало молба за международна 
закрила, да предостави 
дактилоскопични отпечатъци 
(„невъзможност за картотекиране“) 
не следва да има неблагоприятно 
въздействие върху правното 
положение на лицето.

Or. en
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Обосновка

Членове 9, 14 и 17 от предложението предвиждат временно положение, при което не 
е възможно да се снемат дактилоскопични отпечатъци от лице, засегнато от тази 
мярка. Следва да се изясни, че нито временна, нито постоянна невъзможност за 
картотекиране не следва да оказва неблагоприятно въздействие върху лицето.

Изменение 37
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Положителните резултати, 
получени в „ЕВРОДАК“, следва да 
бъдат проверени от експерт по 
дактилоскопичните отпечатъци, за да се 
гарантира точното определяне на 
компетентността съгласно Регламент 
(ЕС) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство]. 

(17) Положителните резултати, 
получени в „ЕВРОДАК“, следва да 
бъдат проверени от квалифициран
експерт по дактилоскопичните 
отпечатъци, за да се гарантира точното 
определяне на компетентността 
съгласно Регламент (ЕС) № […/…] [за 
установяване на критерии и механизми 
за определяне на държава членка, 
компетентна за разглеждането на молба 
за международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство].

Or. en

Изменение 38
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) На Европейската агенция за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в областта на свободата, 

(21) На Европейската агенция за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в областта на свободата, 
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сигурността и правосъдието, създадена 
с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. („Агенцията“), бяха 
възложени задачите на Комисията, 
свързани с оперативното управление на 
„ЕВРОДАК“, в съответствие с този 
регламент, и определени задачи, 
свързани с комуникационната 
инфраструктура, считано от началото на 
дейността на Агенцията на 1 декември 
2012 г. Агенцията следва да поеме 
задачите, които са ѝ възложени по 
силата на настоящия регламент, а 
приложимите разпоредби на Регламент 
(ЕС) № 1077/2011 следва да бъдат 
съответно изменени. Освен това на 
Европол следва да се предостави 
статут на наблюдател на 
заседанията на управителния съвет 
на Агенцията, когато в дневния ред е 
включен въпрос, свързан с 
прилагането на настоящия 
регламент във връзка с достъпа за 
справка в „ЕВРОДАК“ от 
оправомощените органи на 
държавите членки и от Европол за 
целите на предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични и други тежки 
престъпления. Европол следва да 
може да определи представител в 
рамките на консултативната група 
по „ЕВРОДАК“ на Агенцията.

сигурността и правосъдието, създадена 
с Регламент (ЕС) № 1077/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 октомври 2011 г. („Агенцията“), бяха 
възложени задачите на Комисията, 
свързани с оперативното управление на 
„ЕВРОДАК“, в съответствие с този 
регламент, и определени задачи, 
свързани с комуникационната 
инфраструктура, считано от началото на 
дейността на Агенцията на 1 декември 
2012 г. Агенцията следва да поеме 
задачите, които са ѝ възложени по 
силата на настоящия регламент, а 
приложимите разпоредби на Регламент 
(ЕС) № 1077/2011 следва да бъдат 
съответно изменени.

Or. en

Изменение 39
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Необходимо е да бъдат 
определени компетентните органи на 
държавите членки, както и 
националният централен пункт за 
достъп, през който минават 
исканията за сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“, и да се води списък на 
оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи, 
оправомощени да искат такова 
сравняване за специфичните цели на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични 
престъпления, посочени в Рамково 
решение 2002/475/ПВР на Съвета от 
13 юни 2002 г. относно борбата срещу 
тероризма, и други тежки 
престъпления, посочени в Рамково 
решение 2002/584/ПВР на Съвета от 
13 юни 2002 г. относно европейската 
заповед за арест и процедурите за 
предаване между държавите членки.

заличава се

Or. en

Изменение 40
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Искания за сравняване с данните, 
съхранявани в централната база 
данни на „ЕВРОДАК“, се отправят 
от оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи до 
националния пункт за достъп през 
проверяващия орган и се обосновават. 
Оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи, 

заличава се
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оправомощени да искат сравняване с 
данните в „ЕВРОДАК“, не действат 
като проверяващ орган. 
Проверяващите органи следва да 
отговарят за осигуряването на 
стриктното спазване на условията за 
достъп, установени в настоящия
регламент. Проверяващите органи 
препращат искането за сравняване 
през националния пункт за достъп до 
централната система на 
„ЕВРОДАК“, след като проверят дали 
всички условия за получаване на 
достъп за изпълнени. При извънреден 
спешен случай, когато е необходим 
бърз достъп, за да се реагира на 
конкретна и реална заплаха, свързана 
с терористични или други тежки 
престъпления, проверяващият орган 
следва да обработи искането 
незабавно и да направи проверката 
едва след това.

Or. en

Изменение 41
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Искания за сравняване с данните, 
съхранявани в централната база данни 
на „ЕВРОДАК“, се отправят от 
оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи до 
националния пункт за достъп през 
проверяващия орган и се обосновават. 
Оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи, оправомощени 
да искат сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“, не действат като 
проверяващ орган. Проверяващите 
органи следва да отговарят за 

(25) Искания за сравняване с данните, 
съхранявани в централната база данни 
на „ЕВРОДАК“, се отправят от 
оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи до 
националния пункт за достъп през 
проверяващия орган и се обосновават. 
Оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи, оправомощени 
да искат сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“, не действат като 
проверяващ орган. Проверяващите 
органи следва да са независими от 
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осигуряването на стриктното спазване 
на условията за достъп, установени в 
настоящия регламент. Проверяващите 
органи препращат искането за 
сравняване през националния пункт за 
достъп до централната система на 
„ЕВРОДАК“, след като проверят дали 
всички условия за получаване на достъп 
за изпълнени. При извънреден спешен 
случай, когато е необходим бърз достъп, 
за да се реагира на конкретна и реална 
заплаха, свързана с терористични или 
други тежки престъпления, 
проверяващият орган следва да 
обработи искането незабавно и да 
направи проверката едва след това.

оправомощените органи и да
отговарят за осигуряването на 
стриктното спазване на условията за 
достъп, установени в настоящия
регламент. Проверяващите органи 
препращат искането за сравняване през 
националния пункт за достъп до 
централната система на „ЕВРОДАК“, 
след като проверят дали всички условия 
за получаване на достъп за изпълнени. 
При извънреден спешен случай, когато е 
необходим бърз достъп, за да се реагира 
на конкретна и реална заплаха, свързана 
с терористични или други тежки 
престъпления, проверяващият орган 
следва да обработи искането незабавно 
и да направи проверката едва след това.

Or. en

Изменение 42
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За целите на защитата на 
личните данни и за да бъде избегнато 
систематичното сравняване, което 
следва да бъде забранено, 
обработването на данни от 
„ЕВРОДАК“ следва да се извършва в 
зависимост от всеки отделен случай 
и когато е необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и 
други тежки престъпления. В 
допълнение достъпът следва да бъде 
разрешен само когато е получен 
отрицателен резултат при 
сравняването с националните бази 
данни на държавите членки и с 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 

заличава се
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други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за засилване на 
трансграничното сътрудничество, 
по-специално в борбата срещу 
тероризма и трансграничната 
престъпност. Това условие налага 
предварително прилагане на 
решението на Съвета, тъй като не е 
разрешено в „ЕВРОДАК“ да се прави 
търсене за целите на 
правоприлагането в случаите, в които 
първо не са предприети 
горепосочените стъпки. Особен 
случай е налице по-конкретно, когато 
искането за сравняване е свързано със 
специфична и конкретна ситуация 
или със специфична и конкретна 
опасност, свързана с терористично 
или друго тежко престъпление, или с 
определени лица, за които има 
сериозни основания да се счита, че ще 
извършат или са извършили 
терористични или други тежки 
престъпления. Особен случай е също 
налице, когато искането за 
сравняване е свързано с лице, което е 
жертва на терористично или друго 
тежко престъпление. По тази 
причина оправомощените органи и 
Европол следва да искат сравняване с 
данните в „ЕВРОДАК“ само когато 
имат сериозни основания да считат, 
че това сравняване ще осигури 
информация, която значително ще 
им помогне в предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористично или друго тежко 
престъпление.

Or. en

Изменение 43
Sarah Ludford

Предложение за регламент
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Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За целите на защитата на личните 
данни и за да бъде избегнато 
систематичното сравняване, което 
следва да бъде забранено, 
обработването на данни от „ЕВРОДАК“ 
следва да се извършва в зависимост от 
всеки отделен случай и когато е 
необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. В допълнение 
достъпът следва да бъде разрешен само 
когато е получен отрицателен резултат 
при сравняването с националните бази 
данни на държавите членки и с 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 
юни 2008 г. за засилване на 
трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата срещу тероризма и 
трансграничната престъпност. Това 
условие налага предварително 
прилагане на решението на Съвета, тъй 
като не е разрешено в „ЕВРОДАК“ да се 
прави търсене за целите на 
правоприлагането в случаите, в които 
първо не са предприети горепосочените 
стъпки. Особен случай е налице по-
конкретно, когато искането за 
сравняване е свързано със специфична и 
конкретна ситуация или със специфична 
и конкретна опасност, свързана с 
терористично или друго тежко 
престъпление, или с определени лица, за 
които има сериозни основания да се 
счита, че ще извършат или са 
извършили терористични или други 
тежки престъпления. Особен случай е 
също налице, когато искането за 
сравняване е свързано с лице, което е 
жертва на терористично или друго 
тежко престъпление. По тази причина 

(26) За целите на защитата на личните 
данни и за да бъде избегнато 
систематичното сравняване, което 
следва да бъде забранено, 
обработването на данни от „ЕВРОДАК“ 
следва да се извършва в зависимост от 
всеки отделен случай и когато е 
необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. В допълнение 
достъпът следва да бъде разрешен само 
когато е получен отрицателен резултат 
при сравняването с националните бази 
данни на държавите членки, с 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 23 
юни 2008 г. за засилване на 
трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата срещу тероризма и 
трансграничната престъпност. Това 
условие налага предварително 
прилагане на Решение 2008/615/ПВР на 
Съвета, тъй като не е разрешено в 
„ЕВРОДАК“ да се прави търсене за 
целите на правоприлагането в случаите, 
в които първо не са предприети 
горепосочените стъпки. 
Оправомощените органи следва също 
да се насърчават да правят справки 
във Визовата информационна 
система съгласно Решение 
2008/633/ПВР на Съвета от 23 юни 
2008 г. относно достъпа до Визовата 
информационна система (ВИС) за 
справки от оправомощени органи на 
държавите членки и от Европол с цел 
предотвратяване, разкриване и 
разследване на терористични 
действия и други тежки 
престъпления1, когато е необходимо, 
преди да правят справки в 
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оправомощените органи и Европол 
следва да искат сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“ само когато имат сериозни 
основания да считат, че това сравняване 
ще осигури информация, която 
значително ще им помогне в 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористично или 
друго тежко престъпление.

„ЕВРОДАК“. Особен случай е налице 
по-конкретно, когато искането за 
сравняване е свързано със специфична и 
конкретна ситуация или със специфична 
и конкретна опасност, свързана с 
терористично или друго тежко 
престъпление, или с определени лица, за 
които има сериозни основания да се 
счита, че ще извършат или са 
извършили терористични или други 
тежки престъпления. Особен случай е 
също налице, когато искането за 
сравняване е свързано с лице, което е 
жертва на терористично или друго 
тежко престъпление. По тази причина 
оправомощените органи и Европол 
следва да искат сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“ само когато имат сериозни 
основания да считат, че това сравняване 
ще осигури информация, която 
значително ще им помогне в 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористично или 
друго тежко престъпление.

___________________
1 ОВ L 218, 13.8.2008 г., стр. 129.

Or. en

Обосновка

Желателно е преди извършването на проверка в „ЕВРОДАК“ да се прави справка във 
Визовата информационна система. При все това, тъй като това не е винаги и при 
всички случаи технически възможно и подходящо, то следва да се осъществява само 
при възможност.

Изменение 44
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За целите на защитата на личните (26) За целите на защитата на личните 
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данни и за да бъде избегнато 
систематичното сравняване, което 
следва да бъде забранено, 
обработването на данни от „ЕВРОДАК“ 
следва да се извършва в зависимост от 
всеки отделен случай и когато е 
необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. В допълнение 
достъпът следва да бъде разрешен само 
когато е получен отрицателен резултат 
при сравняването с националните бази 
данни на държавите членки и с 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за засилване на 
трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата срещу тероризма и 
трансграничната престъпност. Това 
условие налага предварително 
прилагане на решението на Съвета, тъй 
като не е разрешено в „ЕВРОДАК“ да се 
прави търсене за целите на 
правоприлагането в случаите, в които 
първо не са предприети горепосочените 
стъпки. Особен случай е налице по-
конкретно, когато искането за 
сравняване е свързано със специфична и 
конкретна ситуация или със специфична 
и конкретна опасност, свързана с 
терористично или друго тежко 
престъпление, или с определени лица, за 
които има сериозни основания да се 
счита, че ще извършат или са 
извършили терористични или други 
тежки престъпления. Особен случай е 
също налице, когато искането за 
сравняване е свързано с лице, което е 
жертва на терористично или друго 
тежко престъпление. По тази причина 
оправомощените органи и Европол 
следва да искат сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“ само когато имат сериозни 
основания да считат, че това сравняване 
ще осигури информация, която 

данни и за да бъде избегнато 
систематичното сравняване, което 
следва да бъде забранено, 
обработването на данни от „ЕВРОДАК“ 
следва да се извършва в зависимост от 
всеки отделен случай и когато е 
необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. В допълнение 
достъпът следва да бъде разрешен само 
когато е получен отрицателен резултат 
при сравняването с националните бази 
данни на държавите членки, с Визовата 
информационна система и с 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за засилване на 
трансграничното сътрудничество, по-
специално в борбата срещу тероризма и 
трансграничната престъпност. Това 
условие налага предварително 
прилагане на решението на Съвета, тъй 
като не е разрешено в „ЕВРОДАК“ да се 
прави търсене за целите на 
правоприлагането в случаите, в които 
първо не са предприети горепосочените 
стъпки. Особен случай е налице по-
конкретно, когато искането за 
сравняване е свързано със специфична и 
конкретна ситуация или със специфична 
и конкретна опасност, свързана с 
терористично или друго тежко 
престъпление, или с определени лица, за 
които има сериозни основания да се 
счита, че ще извършат или са 
извършили терористични или други 
тежки престъпления. Особен случай е 
също налице, когато искането за 
сравняване е свързано с лице, което е 
жертва на терористично или друго 
тежко престъпление. По тази причина 
оправомощените органи и Европол 
следва да искат сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“ само когато имат сериозни 
основания да считат, че това сравняване 
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значително ще им помогне в 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористично или 
друго тежко престъпление.

ще осигури информация, която 
значително ще им помогне в 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористично или 
друго тежко престъпление.

Or. en

Обосновка

Всички съществуващи системи на ЕС следва да се използват, преди да се осъществи
достъп до„ЕВРОДАК“.

Изменение 45
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) В случай че отправилата искане 
държава членка констатира, че 
данните в „ЕВРОДАК“ се отнасят до 
непълнолетно лице, тези данни могат 
да бъдат използвани за целите на 
правоприлагането от отправилата 
искането държава членка в 
съответствие със законите на тази 
държава за непълнолетните лица и в 
съответствие със задължението на 
първо място да се взема под внимание 
най-добрият интерес на детето.

заличава се

Or. en

Изменение 46
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Съгласно принципа за (29) Тъй като целта на настоящия 
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субсидиарност, който е предвиден в 
член 5 от Договора, целта на 
предвидените мерки, а именно 
създаването на система за сравнение на 
дактилоскопичните данни, с оглед 
подпомагане на прилагането на 
политиката на Съюза в областта на 
предоставянето на убежище, не може по 
своето естество да бъде осъществена в 
достатъчна степен от държавите членки, 
следователно може да бъде по-пълно 
осъществена в рамките на Съюза. 
Съгласно принципа за 
пропорционалност, който е уреден в 
този член, настоящият регламент не 
надвишава необходимите мерки за 
постигането на тези цели.

регламент, а именно създаването на 
система за сравнение на 
дактилоскопичните данни, с оглед 
подпомагане на прилагането на 
политиката на Съюза в областта на 
предоставянето на убежище, не може по 
своето естество да бъде осъществена в 
достатъчна степен от държавите членки, 
следователно може да бъде по-пълно 
осъществена в рамките на Съюза,
Съюзът може да приеме мерки 
съгласно принципа за субсидиарност, 
който е предвиден в член 5 от Договора 
за Европейския съюз. Съгласно 
принципа за пропорционалност, който е 
уреден в този член, настоящият 
регламент не надвишава необходимите 
мерки за постигането на тази цел.

Or. en

Изменение 47
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. относно защитата 
на физическите лица при обработка на 
лични данни и свободното движение на 
тези данни се прилага към обработката 
на лични данни от държавите членки, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент, освен ако тази обработка 
се извършва от оправомощените 
органи на държавите членки за 
целите на предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични и други тежки 
престъпления. 

(30) Директива 95/46/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 1995 г. относно защитата 
на физическите лица при обработка на 
лични данни и свободното движение на
тези данни се прилага към обработката 
на лични данни от държавите членки, 
извършвана в изпълнение на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 48
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Рамково решение 2008/977/ПВР на 
Съвета от 27 ноември 2008 г. относно 
защитата на личните данни, 
обработвани в рамките на 
полицейското и съдебното 
сътрудничество по 
наказателноправни въпроси се 
прилага за цялата обработка на 
лични данни от оправомощените 
органи на държавите членки за 
целите на предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични и други тежки 
престъпления съгласно настоящия 
регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 49
Sarah Ludford, Franziska Keller

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Трансферите на данни, получени 
съгласно това решение, към трети 
държави, международни организации 
или частни субекти следва да бъдат 
забранени, за да се гарантира правото на 
убежище и за да се предпазят лицата, 
които търсят международна закрила, от 
разкриване на техните данни пред трета 
държава. Тази забрана не накърнява 
правото на държавите членки да 

(33) Трансферите на данни, получени 
съгласно това решение, към трети 
държави, международни организации 
или частни субекти следва да бъдат 
забранени, за да се гарантира правото на 
убежище и за да се предпазят лицата, 
които търсят международна закрила, от 
разкриване на техните данни пред трета 
държава. Тази забрана не накърнява 
правото на държавите членки да 
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изпращат такива данни на трети 
държави, за които се прилага Регламент 
(ЕС) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство], за да се гарантира, че 
държавите членки имат възможност да 
си сътрудничат с тези трети държави за 
целите на настоящия регламент.

изпращат такива данни на трети 
държави, за които се прилага Регламент 
(ЕС) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство], за да се гарантира, че 
държавите членки имат възможност да 
си сътрудничат с тези трети държави за 
целите на настоящия регламент. 
Забраната за трансфер към трети 
държави следва да обхваща както 
данните от „ЕВРОДАК“, получени по 
силата на настоящия регламент, 
така и личните данни, обменяни 
двустранно вследствие на търсене в 
„ЕВРОДАК“, които се съхраняват 
или обработват на национално 
равнище.

Or. en

Обосновка

Този текст допълва изменението на член 35. Важно е да се гарантира свеждането до 
минимум на риска молбата на лицето, търсещо убежище, да стане известна на 
неговата държава по произхода.

Изменение 50
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Трансферите на данни, получени 
съгласно това решение, към трети 
държави, международни организации 
или частни субекти следва да бъдат 
забранени, за да се гарантира правото на 
убежище и за да се предпазят лицата, 
които търсят международна закрила, от 

(33) Трансферите на данни, получени 
съгласно това решение, към трети 
държави, международни организации 
или частни субекти следва да бъдат 
забранени, за да се гарантира правото на 
убежище и за да се предпазят лицата, 
които търсят международна закрила, от 
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разкриване на техните данни пред трета 
държава. Тази забрана не накърнява 
правото на държавите членки да 
изпращат такива данни на трети 
държави, за които се прилага Регламент 
(ЕС) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство], за да се гарантира, че 
държавите членки имат възможност да 
си сътрудничат с тези трети държави за 
целите на настоящия регламент.

разкриване на техните данни пред трета 
държава. Тази забрана не накърнява 
правото на държавите членки да 
изпращат такива данни на трети 
държави, за които се прилага Регламент 
(ЕС) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство], за да се гарантира, че 
държавите членки имат възможност да 
си сътрудничат с тези трети държави за 
целите на настоящия регламент. Това 
право не следва да се отнася за 
трансфери на данни към трети 
държави в контекста на 
правоприлагането.

Or. en

Обосновка

Тъй като става дума за уязвима група хора, трансферът на данни към трети
държави в контекста на правоприлагането следва да бъде забранен.

Изменение 51
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Националните компетентни 
органи за надзор на обработването на 
лични данни следва да следят за 
законосъобразността на 
обработването на лични данни от 
държавите членки, а надзорният 
орган, създаден с решението за 
Европол, следва да следи за 
законосъобразността на дейностите 
по обработването на данни, 

заличава се
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извършвани от Европол.

Or. en

Изменение 52
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни, и по-специално 
членове 21 и 22 от него относно 
поверителността и сигурността на 
обработката се прилагат за 
обработката на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, извършвана в 
изпълнение на настоящия регламент. 
Въпреки това някои точки следва да 
бъдат пояснени по отношение на 
отговорността за обработката на 
данните и надзора на защитата на 
данните.

(35) Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 г. относно защитата 
на лицата по отношение на обработката 
на лични данни от институции и органи 
на Общността и за свободното движение 
на такива данни се прилага за 
обработката на лични данни от 
институциите и органите на Съюза, 
извършвана съгласно настоящия 
регламент. Въпреки това някои точки 
следва да бъдат пояснени по отношение 
на отговорността за обработката на 
данните и надзора на защитата на 
данните.

Or. en

Изменение 53
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Съображение 35a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35а) Субектът на данните следва да 
бъде информиран за целта на 
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обработването на неговите или 
нейните данни в „ЕВРОДАК“, като се 
включи описание на целите на 
Регламента от Дъблин и на 
възможностите за използване на 
неговите или нейните данни от 
страна на правоприлагащите органи.

Or. en

Обосновка

Добре е да се изтъкне, че член 29, параграф 1 включва задължението на органите да 
информират субекта на данните за възможностите за използване на неговите данни 
от страна на правоприлагащите органи.

Изменение 54
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Резултатите от „ЕВРОДАК“ следва 
да се следят и оценяват през редовни 
интервали от време. 

(37) Резултатите от „ЕВРОДАК“ следва 
да се следят и оценяват през редовни 
интервали от време, включително и за 
това дали достъпът за целите на 
правоприлагането не е довел до 
заклеймяването на лицата, търсещи 
международна закрила, както беше 
повдигнат въпросът в оценката на 
Комисията за съответствието на 
предложението с Хартата на 
основните права.

Or. en

Изменение 55
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Необходимо е държавите членки да 
са информирани за статуса на 
определени процедури за предоставяне 
на убежище с цел улесняване на 
правилното прилагане на Регламент 
(ЕС) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство].

(39) Необходимо е държавите членки да 
бъдат информирани за статуса на 
определени процедури за предоставяне 
на убежище с цел улесняване на 
правилното прилагане на Регламент 
(ЕС) № […/…] [за установяване на 
критерии и механизми за определяне на 
държава членка, компетентна за 
разглеждането на молба за 
международна закрила, която е 
подадена в една от държавите членки от 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство].

Or. en

Изменение 56
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Настоящият регламент зачита 
основните права и следва да се прилага 
в съответствие с тях и съблюдава 
принципите, признати по-специално от 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-конкретно 
настоящият регламент зачита в пълна 
степен правото на дадено лице на 
защита на личните му данни и правото 
на убежище.

(40) Настоящият регламент зачита 
основните права и следва да се прилага 
в съответствие с тях и съблюдава 
принципите, признати по-специално от
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-конкретно 
настоящият регламент има за цел да 
гарантира пълно зачитане на 
защитата на личните данни и правото 
на търсене на убежище, както и да 
насърчава прилагането на членове 8 и 
18 от Хартата.

Or. en
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Изменение 57
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) В съответствие с членове 1 и 2 от 
Протокола относно позицията на Дания, 
приложен към Договора за Европейския 
съюз и към Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
Дания не участва в приемането на 
настоящия регламент и не е обвързана 
от него и не го прилага. Що се отнася до 
Дания, настоящият регламент, с 
изключение на процедурата за 
сравняване и предаване на данни за 
целите на правоприлагането, описана 
в членове 5, 6, 19—22, 33 и 36, член 39, 
параграф 3, член 40, параграф 8 и член 
43, представлява изменение на 
Регламента за „ЕВРОДАК“ по смисъла 
на Споразумението между Европейската 
общност и Кралство Дания относно 
критериите и механизмите за 
определяне на държава, която е 
компетентна за разглеждане на молба за 
убежище, подадена на територията на 
Дания или друга държава членка на 
Европейския съюз, и системата 
„Евродак“ за сравняване на 
дактилоскопични отпечатъци за 
ефективното прилагане на Дъблинската 
конвенция. Поради това, в съответствие 
с член 3 от Споразумението, Дания 
трябва да уведоми Комисията дали 
възнамерява да прилага съдържанието 
на настоящия регламент и, в случай че 
реши да го прилага, настоящият 
регламент поражда взаимни задължения 
по силата на международното право 
между Дания и Европейския съюз. 
Когато настоящата преработка на 
регламента бъде приета и при условие 
че Комисията излезе с препоръка за 
решение на Съвета за разрешаване на 

(41) В съответствие с членове 1 и 2 от 
Протокола относно позицията на Дания, 
приложен към Договора за Европейския 
съюз и към Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
Дания не участва в приемането на 
настоящия регламент и не е обвързана 
от него и не го прилага. Що се отнася до 
Дания, настоящият регламент 
представлява изменение на Регламента 
за „ЕВРОДАК“ по смисъла на 
Споразумението между Европейската 
общност и Кралство Дания относно 
критериите и механизмите за 
определяне на държава, която е 
компетентна за разглеждане на молба за 
убежище, подадена на територията на 
Дания или друга държава членка на 
Европейския съюз, и системата 
„Евродак“ за сравняване на 
дактилоскопични отпечатъци за 
ефективното прилагане на Дъблинската 
конвенция. Поради това, в съответствие 
с член 3 от Споразумението, Дания 
трябва да уведоми Комисията дали 
възнамерява да прилага съдържанието 
на настоящия регламент и, в случай че 
реши да го прилага, настоящият 
регламент поражда взаимни задължения 
по силата на международното право 
между Дания и Европейския съюз. 
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започването на преговори, Дания ще 
бъде попитана дали желае да участва 
в преговорите по допълнителни 
споразумения, които обхващат и 
процедурата за сравняване и 
предаване на данни за целите на 
правоприлагането, описана в членове 
5, 6, 19—22, 33 и 36, член 39, параграф 
3, член 40, параграф 8 и член 43.

Or. en

Изменение 58
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Що се отнася до Република 
Исландия и Кралство Норвегия, 
настоящият регламент, с изключение на 
процедурата за сравняване и 
предаване на данни за целите на 
правоприлагането, описана в членове 
5, 6, 19—22, 33 и 36, член 39, параграф 
3, член 40, параграф 8 и член 43,
представлява нова мярка, свързана с 
„ЕВРОДАК“, по смисъла на 
Споразумението между Европейската 
общност и Република Исландия и 
Кралство Норвегия относно критериите 
и механизмите за определяне на 
държавата, компетентна за 
разглеждането на молба за убежище, 
която е подадена в държава членка или 
в Исландия, или Норвегия. Поради това, 
при условие че решат да приложат 
настоящия регламент във вътрешната си 
правна уредба, Република Исландия и 
Кралство Норвегия прилагат настоящия 
регламент във взаимоотношения си и в 
отношенията си с държавите — членки 
на Европейския съюз. Когато 
настоящата преработка на 

(44) Що се отнася до Република 
Исландия и Кралство Норвегия, 
настоящият регламент представлява 
нова мярка, свързана с „ЕВРОДАК“, по 
смисъла на Споразумението между 
Европейската общност и Република 
Исландия и Кралство Норвегия относно 
критериите и механизмите за 
определяне на държавата, компетентна 
за разглеждането на молба за убежище, 
която е подадена в държава членка или 
в Исландия, или Норвегия. Поради това, 
при условие че решат да приложат 
настоящия регламент във вътрешната си 
правна уредба, Република Исландия и 
Кралство Норвегия прилагат настоящия 
регламент във взаимоотношения си и в 
отношенията си с държавите — членки 
на Европейския съюз.
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регламента бъде приета и при условие 
че Комисията излезе с препоръка за 
решение на Съвета за разрешаване на 
започването на преговори, Република 
Исландия и Кралство Норвегия ще 
бъдат попитани дали желаят да 
участват в преговорите по 
допълнителни споразумения, които 
обхващат и процедурата за 
сравняване и предаване на данни за 
целите на правоприлагането, описана 
в членове 5, 6, 19—22, 33 и 36, член 39, 
параграф 3, член 40, параграф 8 и член 
43. 

Or. en

Изменение 59
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Що се отнася до Конфедерация 
Швейцария, настоящият регламент, с 
изключение на процедурата за 
сравняване и предаване на данни за 
целите на правоприлагането, описана 
в членове 5, 6, 19—22, 33 и 36, член 39, 
параграф 3, член 40, параграф 8 и член 
43, представлява нова мярка, свързана с 
„ЕВРОДАК“, по смисъла на 
Споразумението между Европейската 
общност и Конфедерация Швейцария 
относно критериите и механизмите за 
определяне на държавата, компетентна 
да разгледа молба за убежище, подадена 
в държава членка или в Швейцария. 
Поради това, при условие че реши да 
приложи настоящия регламент във 
вътрешната си правна уредба, 
Конфедерация Швейцария прилага 
настоящия регламент в отношенията си 
с държавите — членки на Европейския 

(45) Що се отнася до Конфедерация 
Швейцария, настоящият регламент 
представлява нова мярка, свързана с 
„ЕВРОДАК“, по смисъла на 
Споразумението между Европейската 
общност и Конфедерация Швейцария 
относно критериите и механизмите за 
определяне на държавата, компетентна 
да разгледа молба за убежище, подадена 
в държава членка или в Швейцария.
Поради това, при условие че реши да 
приложи настоящия регламент във 
вътрешната си правна уредба, 
Конфедерация Швейцария прилага 
настоящия регламент в отношенията си 
с държавите — членки на Европейския 
съюз.
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съюз. Когато настоящата 
преработка на регламента бъде 
приета и при условие че Комисията 
излезе с препоръка за решение на 
Съвета за разрешаване на 
започването на преговори, 
Конфедерация Швейцария ще бъде 
попитана дали желае да участва в 
преговорите по допълнителни 
споразумения, които обхващат и 
процедурата за сравняване и 
предаване на данни за целите на 
правоприлагането, описана в членове 
5, 6, 19—22, 33 и 36, член 39, параграф 
3, член 40, параграф 8 и член 43, при 
условие че бъде сключено отделно 
споразумение относно прилагането на 
съответните разпоредби на Решение 
2008/615/ПВР на Съвета за засилване 
на трансграничното сътрудничество.

Or. en

Изменение 60
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Що се отнася до Княжество 
Лихтенщайн, настоящият регламент, с 
изключение на процедурата за 
сравняване и предаване на данни за 
целите на правоприлагането, описана 
в членове 5, 6, 19—22, 33 и 36, член 39, 
параграф 3, член 40, параграф 8 и член 
43, представлява нова мярка, свързана с 
„ЕВРОДАК“, по смисъла на Протокола 
между Европейската общност, 
Конфедерация Швейцария и Княжество 
Лихтенщайн относно присъединяването 
на Княжество Лихтенщайн към 
Споразумението между Европейската 
общност и Конфедерация Швейцария 

(46) Що се отнася до Княжество 
Лихтенщайн, настоящият регламент 
представлява нова мярка, свързана с 
„ЕВРОДАК“, по смисъла на Протокола 
между Европейската общност, 
Конфедерация Швейцария и Княжество 
Лихтенщайн относно присъединяването 
на Княжество Лихтенщайн към 
Споразумението между Европейската 
общност и Конфедерация Швейцария 
относно критериите и механизмите за 
определяне на държавата, която е 
компетентна за разглеждането на молба 
за убежище, подадена в държава членка 
или в Швейцария. Поради това, при 
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относно критериите и механизмите за 
определяне на държавата, която е 
компетентна за разглеждането на молба 
за убежище, подадена в държава членка 
или в Швейцария. Поради това, при 
условие че Княжество Лихтенщайн 
реши да приложи настоящия регламент 
във вътрешната си правна уредба, 
Княжество Лихтенщайн, Конфедерация 
Швейцария и държавите — членки на 
Европейския съюз, прилагат настоящия 
регламент в своите взаимоотношения. 
Когато настоящата преработка на 
регламента бъде приета и при условие 
че Комисията излезе с препоръка за 
решение на Съвета за разрешаване на 
започването на преговори, Княжество 
Лихтенщайн ще бъде попитано дали 
желае да участва в преговорите по 
допълнителни споразумения, които 
обхващат и процедурата за 
сравняване и предаване на данни за 
целите на правоприлагането, описана 
в членове 5, 6, 19—22, 33 и 36, член 39, 
параграф 3, член 40, параграф 8 и член 
43, при условие че бъде сключено 
отделно споразумение относно 
прилагането на съответните 
разпоредби на Решение 2008/615/ПВР 
на Съвета за засилване на 
трансграничното сътрудничество.

условие че Княжество Лихтенщайн 
реши да приложи настоящия регламент 
във вътрешната си правна уредба, 
Княжество Лихтенщайн, Конфедерация 
Швейцария и държавите — членки на 
Европейския съюз, прилагат настоящия 
регламент в своите взаимоотношения.

Or. en

Изменение 61
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент определя 
условията, при които 
оправомощените органи на 
държавите членки и Европейската 

заличава се
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полицейска служба (Европол) могат 
да искат сравняване на 
дактилоскопични данни с тези, 
съхранявани в централната база 
данни на „ЕВРОДАК“, за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и 
други тежки престъпления. 

(Това изменение се прилага в целия 
текст; приемането му предполага 
заличаване на всички разпоредби, 
свързани с достъпа до „ЕВРОДАК“ за 
целите на правоприлагането, и 
извършването на съответните
корекции в целия текст).

Or. en

Обосновка

Не следва да се предоставя достъп на правоприлагащи органи до базата данни 
„ЕВРОДАК“. Настоящото изменение следва да засегне по съответния начин целия 
текст.

Изменение 62
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент определя 
условията, при които 
оправомощените органи на 
държавите членки и Европейската 
полицейска служба (Европол) могат 
да искат сравняване на 
дактилоскопични данни с тези, 
съхранявани в централната база 
данни на „ЕВРОДАК“, за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и 
други тежки престъпления. 

заличава се

(Това изменение се прилага в целия 
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текст; приемането му предполага 
заличаване на всички разпоредби, 
свързани с достъпа до „ЕВРОДАК“ за 
целите на правоприлагането, и 
извършването на съответните
корекции в целия текст).

Or. en

Изменение 63
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент определя 
условията, при които 
оправомощените органи на 
държавите членки и Европейската 
полицейска служба (Европол) могат 
да искат сравняване на 
дактилоскопични данни с тези, 
съхранявани в централната база 
данни на „ЕВРОДАК“, за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и 
други тежки престъпления. 

заличава се

(Това изменение се прилага в целия 
текст; приемането му предполага
заличаване на всички разпоредби, 
свързани с достъпа до „ЕВРОДАК“ за 
целите на правоприлагането, и 
извършването на съответните
корекции в целия текст).

Or. en

Изменение 64
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) лице, на което е предоставена 
международна закрила означава 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство, признато за имащо право 
на международна закрила съгласно 
определението в член 2, буква а) от
Директива 2004/83/ЕО на Съвета;

г) „лице, на което е предоставена 
международна закрила“ означава 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство, признато за имащо право 
на международна закрила съгласно 
определението в член 2, буква а) от
Директива 2011/95/ЕС;

Or. en

Изменение 65
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 2 — параграф 1 — буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) „Европол“ означава Европейската 
полицейска служба, създадена с 
Решение 2009/371/ПВР;

заличава се

Or. en

Изменение 66
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква й)

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) „терористични престъпления“ 
означава престъпления по 
националното законодателство, 
които съответстват или са 
равностойни на престъпленията, 
посочени в членове от 1 до 4 от 
Рамково решение 2002/475/ПВР; 

заличава се
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Or. en

Изменение 67
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „тежки престъпления“ означава 
видовете престъпления, които 
съответстват или са равностойни на 
престъпленията, посочени в член 2, 
параграф 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР, ако се наказват по 
националното право с присъда 
лишаване от свобода или с мярка, 
изискваща задържане за минимален 
период от поне три години;

заличава се

Or. en

Изменение 68
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „дактилоскопични данни“ означава 
данните, свързани с дактилоскопичните 
отпечатъци от всички пръсти или поне 
от показалците, а ако те липсват, 
отпечатъците от всички останали 
пръсти на дадено лице или латентни 
дактилоскопични отпечатъци;

л) „дактилоскопични данни“ означава 
данните, свързани с дактилоскопичните 
отпечатъци от всички пръсти или поне 
от показалците, а ако те липсват, 
отпечатъците от всички останали 
пръсти на дадено лице.

Or. en

Обосновка

Тъй като няма общи европейски стандарти за проверка на латентните
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дактилоскопични отпечатъци и понеже латентният отпечатък може лесно да 
доведе до фалшиви обвинения, ако процедурата по удостоверяване и критериите не са 
достатъчно пълни, латентните отпечатъци следва да бъдат изключени от 
сравняването на данни с базата данни „ЕВРОДАК“ за целите на правоприлагането.

Изменение 69
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „дактилоскопични данни“ означава 
данните, свързани с дактилоскопичните 
отпечатъци от всички пръсти или поне 
от показалците, а ако те липсват, 
отпечатъците от всички останали 
пръсти на дадено лице или латентни 
дактилоскопични отпечатъци;

л) „дактилоскопични данни“ означава 
данните, свързани с дактилоскопичните 
отпечатъци от всички пръсти или поне 
от показалците, а ако те липсват, 
отпечатъците от всички останали 
пръсти на дадено лице.

Or. en

Обосновка

Един латентен дактилоскопичен отпечатък може да доведе до голям брой възможни 
съответствия, тъй като е само частичен или непълен отпечатък. Това води до по-
висок риск от несправедливо замесване на невинни лица. Тъй като става дума за 
уязвима група хора, следва да се използват само чисти отпечатъци.

Изменение 70
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Определенията на термините в член 2 
от Директива 95/46/ЕО имат същото 
значение в настоящия регламент, освен 
ако обработването на лични данни се 
извършва от оправомощените органи 
на държавите членки за целите на 
предотвратяването, разкриването и 

2. Определенията на термините в член 2 
от Директива 95/46/ЕО имат същото 
значение в настоящия регламент.
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разследването на терористични и 
други тежки престъпления.

Or. en

Изменение 71
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Определенията на термините в 
член 2 от Рамково решение 
2008/977/ПВР имат същото значение 
в настоящия регламент, доколкото 
личните данни се обработват от 
оправомощените органи на 
държавите членки за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични и 
други тежки престъпления по силата 
на настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Изменение 72
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) централна компютърна 
дактилоскопична база данни (централна 
система), съставена от 

а) централна компютърна 
дактилоскопична база данни (централна 
система), съставена от:

– централно звено, – централно звено,
– система за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността (Business 
Continuity System);

– план за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността (Business 
Continuity Plan);
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Or. en

Обосновка

Една система от първостепенно значение като „ЕВРОДАК“ следва да бъде 
обхваната от солиден и проверен план за осигуряване на непрекъснатост на 
дейността, а не просто от техническа система. Планът за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността следва да включва отраженията върху защитата на 
данните, сигурността и разходите в случай на сериозни смущения или бедствия.

Изменение 73
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията отговаря за оперативното 
управление на „ЕВРОДАК“. В 
сътрудничество с държавите членки 
Агенцията гарантира, че за централната 
система винаги се използва най-
добрата налична технология, при 
условие че е извършен анализ на 
разходите и ползите.

1. Агенцията отговаря за оперативното 
управление на „ЕВРОДАК“. В 
сътрудничество с държавите членки 
Агенцията гарантира, че за централната 
система винаги се използват най-
добрите и най-сигурни налични 
техники, при условие че е извършен 
анализ на разходите и ползите.

Or. en

Обосновка

Концепцията за техниките е по-обширна; тя включва както използваната 
технология, така и начинът на проектиране, изграждане, поддържане и 
експлоатация на инсталацията.

Изменение 74
Sarah Ludford, Renate Weber

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията отговаря за оперативното 
управление на „ЕВРОДАК“. В 

1. Агенцията отговаря за оперативното 
управление на „ЕВРОДАК“. В 
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сътрудничество с държавите членки 
Агенцията гарантира, че за централната 
система винаги се използва най-
добрата налична технология, при 
условие че е извършен анализ на 
разходите и ползите.

сътрудничество с държавите членки 
Агенцията гарантира, че за централната 
система винаги се използват най-
добрите налични техники, при 
условие че е извършен анализ на 
разходите и ползите.

Or. en

Обосновка

Най-добрите налични техники включват както използваната технология, така и 
начинът на проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация на инсталацията. 
Терминът се счита за основен принцип в преработения вариант на рамката на ЕС за 
защита на данните.

Изменение 75
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията отговаря за оперативното 
управление на „ЕВРОДАК“. В 
сътрудничество с държавите членки 
Агенцията гарантира, че за централната 
система винаги се използва най-
добрата налична технология, при 
условие че е извършен анализ на 
разходите и ползите.

1. Агенцията отговаря за оперативното 
управление на „ЕВРОДАК“. В 
сътрудничество с държавите членки 
Агенцията гарантира, че за централната 
система винаги се използват най-
добрите налични техники, при 
условие че е извършен анализ на 
разходите и ползите.

Or. en

Обосновка

Най-добрите налични техники включват както използваната технология, така и 
начинът на проектиране, изграждане, поддържане и експлоатация на инсталацията. 
Терминът се счита за основен принцип в преработения вариант на рамката на ЕС за 
защита на данните.

Изменение 76
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Оперативното управление на 
„ЕВРОДАК“ обхваща всички задачи, 
необходими за осигуряване на 24-часов 
режим на работа на ден, 7 дни в 
седмицата, в съответствие с настоящия 
регламент, по-специално поддръжката и 
технологичните разработки, 
необходими, за да се гарантира, че 
системата функционира със 
задоволително оперативно качество, по-
специално що се отнася до времето, 
необходимо за запитване на централната 
система.

5. Оперативното управление на 
„ЕВРОДАК“ обхваща всички задачи, 
необходими за осигуряване на 24-часов 
режим на работа на ден, 7 дни в
седмицата, в съответствие с настоящия 
регламент, по-специално поддръжката и 
технологичните разработки, 
необходими, за да се гарантира, че 
системата функционира със 
задоволително оперативно качество, по-
специално що се отнася до времето, 
необходимо за запитване на централната 
система. Следва да бъде разработен 
план за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността, като 
се вземат под внимание 
необходимостта от поддръжка и 
непредвиденото прекъсване в 
работата на системата, 
включително въздействието на 
мерките за осигуряване на 
непрекъснатост на дейността върху 
защитата на данните и сигурността.

Or. en

Изменение 77
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 заличава се
Оправомощени органи с цел достъп за 

целите на правоприлагането
1. Държавите членки определят 
органите, които са оправомощени да 
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имат достъп до данните в 
„ЕВРОДАК“ в съответствие с 
настоящия регламент. 
Оправомощените органи са органи на 
държавите членки, които отговарят 
за предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични и 
други тежки престъпления.
2. Всяка държава членка води списък 
на оправомощените органи.
3. На национално равнище всяка 
държава членка води списък на 
оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи, които имат 
право да поискат сравняване с 
данните в „ЕВРОДАК“ чрез 
националния пункт за достъп.

Or. en

Изменение 78
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
органите, които са оправомощени да 
имат достъп до данните в „ЕВРОДАК“ в 
съответствие с настоящия регламент. 
Оправомощените органи са органи на 
държавите членки, които отговарят за 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления.

1. За целите, посочени в член 1, 
параграф 2, държавите членки 
определят органите, които са 
оправомощени да имат достъп до 
данните в „ЕВРОДАК“ в съответствие с 
настоящия регламент. Оправомощените 
органи са органи на държавите членки, 
които отговарят за предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористични и други тежки 
престъпления. Оправомощените 
органи не включват агенции или звена, 
които отговарят за разузнаването 
във връзка с националната сигурност.

Or. en
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Обосновка

За да се гарантира, че достъп се предлага единствено за целите на правоприлагането, 
е най-добре да се извърши позоваване на член 1, параграф 2. Тъй като това е мярка за 
правоприлагане, националните органи, които отговарят за разузнаването, а не за 
разследването на престъпления, следва да бъдат изключени съгласно член 72 от ДЕО.

Изменение 79
Claude Moraes

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки определят 
органите, които са оправомощени да 
имат достъп до данните в „ЕВРОДАК“ в 
съответствие с настоящия регламент. 
Оправомощените органи са органи на 
държавите членки, които отговарят за 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления.

1. За целите, посочени в член 1, 
параграф 2, държавите членки 
определят органите, които са 
оправомощени да имат достъп до 
данните в „ЕВРОДАК“ в съответствие с 
настоящия регламент. Оправомощените 
органи са органи на държавите членки, 
които отговарят за предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористични и други тежки 
престъпления. 

Or. en

Изменение 80
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На национално равнище всяка 
държава членка води списък на 
оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи, които имат 
право да поискат сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“ чрез националния пункт за 
достъп.

3. Всяка държава членка води списък на 
оперативните звена в рамките на 
оправомощените органи, които имат 
право да поискат сравняване с данните в 
„ЕВРОДАК“ чрез националния пункт за 
достъп.
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Or. en

Изменение 81
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6 заличава се
Проверяващи органи

1. Всяка държава членка определя 
един-единствен национален орган, 
който да действа като неин 
проверяващ орган. Проверяващият 
орган е орган на държавата членка, 
който отговаря за 
предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични и 
други тежки престъпления.
2. Проверяващият орган се уверява, че 
условията за отправяне на искане за 
сравнение на дактилоскопични 
отпечатъци с данните в „ЕВРОДАК“, 
са изпълнени.
Само проверяващият орган има право 
да препраща исканията за сравнение 
на дактилоскопични отпечатъци на 
националния пункт за достъп, който 
комуникира с централната система.

Or. en

Изменение 82
Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя един- 1. Всяка държава членка определя един-
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единствен национален орган, който да 
действа като неин проверяващ орган. 
Проверяващият орган е орган на 
държавата членка, който отговаря за 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления.

единствен национален орган, който да 
действа като неин проверяващ орган. 
Проверяващият орган е съдебен орган 
на държавата членка, който отговаря за 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления, и е независим от 
оправомощените органи, посочени в 
член 5.

Or. en

Изменение 83
Claude Moraes

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя един-
единствен национален орган, който да 
действа като неин проверяващ орган. 
Проверяващият орган е орган на 
държавата членка, който отговаря за 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления.

1. Всяка държава членка определя един-
единствен национален орган, който да 
действа като неин проверяващ орган. 
Проверяващият орган е орган на 
държавата членка, който отговаря за 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления, и е независим от 
оправомощените органи, посочени в 
член 5.

Or. en

Изменение 84
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка определя един-
единствен национален орган, който да 
действа като неин проверяващ орган. 

1. Всяка държава членка определя един-
единствен национален орган, който да 
действа като неин проверяващ орган. 
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Проверяващият орган е орган на 
държавата членка, който отговаря за 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления.

Проверяващият орган е съдебен орган 
на държавата членка, който отговаря за 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления.

Or. en

Обосновка

Тъй като засегнатият орган е проверяващ орган, който взема решение относно 
достъпа до много чувствителни данни, целесъобразно е като проверяващ орган да се 
определи съдебен орган.

Изменение 85
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Проверяващият орган изпълнява 
своите задължения и функции 
независимо и не търси, нито получава 
указания относно изпълнението на 
проверката.

Or. en

Изменение 86
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Само надлежно оправомощен 
персонал на проверяващия орган има 
право на достъп до „ЕВРОДАК“ в 
съответствие с член 19.

Or. en
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Обосновка

Разпоредбата е от Решение 2008/633/ПВР за ВИС и е разумно да се добави.

Изменение 87
Renate Weber, Sarah Ludford

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Проверяващият орган изпълнява 
своите задължения и функции 
независимо и не търси, нито получава 
указания относно изпълнението на 
проверката.

Or. en

Изменение 88
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7 заличава се
Европол

1. Европол определя специализирано 
звено с надлежно оправомощени 
служители на Европол, което да 
действа като неин проверяващ орган, 
и определя, със съгласието на която и 
да е държава членка, националния 
пункт за достъп на тази държава 
членка, който ще предава исканията 
на Европол за сравняване на 
дактилоскопични данни на 
централната система. 
2. Европол определя оперативно звено, 
оправомощено да иска сравняване с 
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данните в „ЕВРОДАК“ чрез нейния 
оправомощен национален пункт за 
достъп.

Or. en

Изменение 89
Claude Moraes

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европол определя специализирано 
звено с надлежно оправомощени 
служители на Европол, което да действа 
като неин проверяващ орган, и 
определя, със съгласието на която и да е 
държава членка, националния пункт за 
достъп на тази държава членка, който 
ще предава исканията на Европол за 
сравняване на дактилоскопични данни 
на централната система.

1. Европол определя специализирано 
звено с надлежно оправомощени 
служители на Европол, което да действа 
като неин проверяващ орган, който не 
търси, нито приема указания 
относно изпълнението на 
проверката, и определя, със съгласието 
на която и да е държава членка, 
националния пункт за достъп на тази 
държава членка, който ще предава 
исканията на Европол за сравняване на 
дактилоскопични данни на централната 
система.

Or. en

Изменение 90
Renate Weber, Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Проверяващият орган изпълнява 
своите задължения и функции 
независимо и не търси, нито получава 
указания относно изпълнението на 
проверката.
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Or. en

Изменение 91
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) броя на исканията за маркиране и 
отмаркиране, предадени в 
съответствие с член 18, параграфи 1 и 2.

е) броя на предадените в съответствие 
с член 18, параграфи 1 и 2 искания за 
блокиране и отблокиране на достъпа 
до данните, .

Or. en

Изменение 92
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В края на всяка година се прави 
статистика под формата на обобщение 
на месечните статистически отчети за 
тази година, които показват броя на 
лицата, за които са регистрирани 
положителни резултати съгласно 
букви б), в) и г). Статистиката представя 
разпределение на данните по държави 
членки. 

2. В края на всяка година се прави 
статистика под формата на обобщение 
на месечните статистически отчети за 
тази година, които показват броя на 
лицата, за които са регистрирани 
положителни резултати съгласно 
букви б), в) и г). Статистиката представя 
разпределение на данните по държави 
членки. Резултатът се оповестява 
публично.

Or. en

Изменение 93
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
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Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от параграф 1, ако на 
дадено лице не е възможно да бъдат 
взети дактилоскопични отпечатъци 
поради предприемане на мерки във 
връзка с неговото здраве или с 
опазването на общественото здраве, 
държавите членки вземат и изпращат 
дактилоскопичните отпечатъци на 
лицето възможно най-скоро и не по-
късно от 48 часа след отпадането на тези 
причини.

2. Чрез дерогация от параграф 1, ако на 
дадено лице не е възможно да бъдат 
взети дактилоскопични отпечатъци 
поради предприемане на мерки във 
връзка с неговото здраве или с 
опазването на общественото здраве, 
държавите членки вземат и изпращат 
дактилоскопичните отпечатъци на 
лицето възможно най-скоро и не по-
късно от 48 часа след отпадането на тези 
причини. Временната или постоянна 
невъзможност да се осигурят 
използваеми дактилоскопични 
отпечатъци няма отрицателно 
въздействие върху правното 
положение на гражданин на трета 
страна или на лице без гражданство. 
По-специално, това не представлява 
достатъчно основание за отказ от 
разглеждане на молба за убежище или 
за отхвърляне на такава молба.

Or. en

Изменение 94
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Временната или постоянна 
невъзможност да се осигурят 
използваеми дактилоскопични 
отпечатъци няма отрицателно 
въздействие върху правното 
положение на лицето. Във всеки 
случай това не може да представлява 
достатъчно основание за отказ от 
разглеждане на молба за убежище или 
за отхвърляне на такава молба.
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Or. en

Изменение 95
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Централната система уведомява 
всички държави членки по произхода за 
заличаването на данни поради 
причината, посочена в параграф 1, от 
друга държава членка по произхода, с 
които данни е получен положителен 
резултат при сравняване с предадени от 
тях данни за лицата, посочени в член 9, 
параграф 1 или член 14, параграф 1.

2. Централната система уведомява във
възможно най-кратък срок и не по-
късно от 72 часа всички държави 
членки по произхода за заличаването на 
данни поради причината, посочена в 
параграф 1, от друга държава членка по 
произхода, с които данни е получен 
положителен резултат при сравняване с 
предадени от тях данни за лицата, 
посочени в член 9, параграф 1 или 
член 14, параграф 1.

Or. en

Изменение 96
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
незабавно отпечатъци от всички пръсти 
на всеки гражданин на трета страна или 
лице без гражданство на възраст поне 
14 години, което при незаконно 
преминаване на сухопътната, морската 
или въздушната ѝ граница, идвайки от 
трета страна, е било задържано от 
компетентните контролни органи и не е 
било върнато или което остава 
физически на територията на 
държавите членки и което не е 

1. Всяка държава членка взема 
незабавно отпечатъци от всички пръсти 
на всеки гражданин на трета страна или 
лице без гражданство на възраст поне 
14 години, което при незаконно 
преминаване на сухопътната, морската 
или въздушната ѝ граница, идвайки от 
трета страна, е било задържано от 
компетентните контролни органи и не е 
било върнато.
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временно задържано, поставено в 
изолация или арестувано по време на 
целия период от време между 
задържането и извеждането въз 
основа на решението за неговото 
връщане.

Or. en

Изменение 97
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка взема 
незабавно отпечатъци от всички пръсти 
на всеки гражданин на трета страна или 
лице без гражданство на възраст поне 
14 години, което при незаконно 
преминаване на сухопътната, морската 
или въздушната ѝ граница, идвайки от 
трета страна, е било задържано от 
компетентните контролни органи и не е 
било върнато или което остава 
физически на територията на 
държавите членки и което не е 
временно задържано, поставено в 
изолация или арестувано по време на 
целия период от време между 
задържането и извеждането въз 
основа на решението за неговото 
връщане.

1. Всяка държава членка, при пълно 
спазване на гаранциите в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
Европейската конвенция за правата 
на човека и Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на детето, взема незабавно 
отпечатъци от всички пръсти на всеки 
гражданин на трета страна или лице без 
гражданство на възраст поне 14 години, 
което при незаконно преминаване на 
сухопътната, морската или въздушната 
ѝ граница, идвайки от трета страна, е 
било задържано от компетентните 
контролни органи и не е било върнато. 

Or. en

Изменение 98
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тази държава членка във възможно 
най-кратък срок и не по-късно от
72 часа от датата на задържане
предава на централната система 
следните данни за всеки гражданин на 
трета страна или лице без 
гражданство по параграф 1, което не 
е било върнато:

2. Тази държава членка, в срок до 
24 часа от вземането на 
дактилоскопичните отпечатъци на 
гражданин на трета страна или лице 
без гражданство по параграф 1,
предава на централната система 
следните данни за съответното лице:

Or. en

Изменение 99
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 по 
отношение на лицата, задържани по 
описания в параграф 1 начин, които 
остават физически на територията 
на държавите членки, но са временно 
задържани, поставени в изолация или 
в арест при задържането им за срок 
от над 72 часа, предаването на 
данните, посочени в параграф 2, 
относно тези лица се извършва преди 
освобождаването им от временно 
задържане, изолация или арест.

заличава се

Or. en

Изменение 100
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 по 
отношение на лицата, задържани по 
описания в параграф 1 начин, които 
остават физически на територията 
на държавите членки, но са временно 
задържани, поставени в изолация или 
в арест при задържането им за срок 
от над 72 часа, предаването на 
данните, посочени в параграф 2, 
относно тези лица се извършва преди 
освобождаването им от временно 
задържане, изолация или арест.

заличава се

Or. en

Изменение 101
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Неспазването на срока от 72 часа 
по параграф 2 не освобождава 
държавите членки от задължението 
да вземат и предадат 
дактилоскопичните отпечатъци на 
централната система. Когато 
състоянието на пръстите не позволява 
вземане на дактилоскопични отпечатъци 
с качество, което позволява добро 
сравнение съгласно член 25, държавата 
членка по произход взема повторно 
дактилоскопичните отпечатъци на 
лицето и ги изпраща отново във 
възможно най-кратък срок и не по-
късно от 48 часа след успешното им 
вземане.

4. Когато състоянието на пръстите не 
позволява вземане на дактилоскопични 
отпечатъци с качество, което позволява 
добро сравнение съгласно член 25, 
държавата членка по произход взема 
повторно дактилоскопичните 
отпечатъци на лицето и ги изпраща 
отново във възможно най-кратък срок и 
не по-късно от 48 часа след успешното 
им вземане.

Or. en
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Изменение 102
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от параграф 1, ако на 
такова лице не е възможно да бъдат 
взети дактилоскопични отпечатъци 
поради предприемане на мерки във 
връзка с неговото здраве или с 
опазването на общественото здраве, 
съответната държава членка взема и 
изпраща дактилоскопичните отпечатъци 
на лицето, в съответствие със срока, 
определен в параграф 2, веднага след 
отпадането на тези причини.

5. Чрез дерогация от параграф 1, ако на 
такова лице не е възможно да бъдат 
взети дактилоскопични отпечатъци 
поради предприемане на мерки във 
връзка с неговото здраве или с 
опазването на общественото здраве, 
съответната държава членка взема и 
изпраща дактилоскопичните отпечатъци 
на лицето, в съответствие със срока, 
определен в параграф 2, веднага след 
отпадането на тези причини. 
Временната или постоянна 
невъзможност да се осигурят 
използваеми дактилоскопични 
отпечатъци няма да има 
отрицателно въздействие върху 
правното положение на гражданин на 
трета страна или на лице без 
гражданство. 

Or. en

Изменение 103
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Временната или постоянна 
невъзможност да се осигурят 
използваеми дактилоскопични 
отпечатъци няма да има 
отрицателно въздействие върху 
правното положение на лицето. Във 
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всеки случай това не може да 
представлява достатъчно основание 
за отказ за разглеждане на молба за 
убежище или за отхвърляне на 
такава молба.

Or. en

Изменение 104
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Централната система уведомява 
всички държави членки по произход за 
заличаването на данни поради 
причината, посочена в параграф 2, буква 
а) или б), или от друга държава членка 
по произход, с които данни е получен 
положителен резултат при сравняване с 
предадени от тях данни за лицата, 
посочени в член 14, параграф 1.

3. Централната система уведомява във 
възможно най-кратък срок и не по-
късно от 72 часа всички държави 
членки по произход за заличаването на 
данни поради причината, посочена в 
параграф 2, буква а) или б), или от друга 
държава членка по произход, с които 
данни е получен положителен резултат 
при сравняване с предадени от тях 
данни за лицата, посочени в член 14, 
параграф 1. 

Or. en

Изменение 105
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Централната система уведомява 
всички държави членки по произход за 
заличаването на данни поради 
причината, посочена в параграф 2, 
буква в), от друга държава членка по 
произход, с които данни е получен 

4. Централната система уведомява във 
възможно най-кратък срок и не по-
късно от 72 часа всички държави 
членки по произход за заличаването на 
данни поради причината, посочена в 
параграф 2, буква в), от друга държава 
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положителен резултат при сравняване с 
предадени от тях данни за лицата, 
посочени в член 9, параграф 1 или 
член 14, параграф 1. 

членка по произход, с които данни е 
получен положителен резултат при 
сравняване с предадени от тях данни за 
лицата, посочени в член 9, параграф 1 
или член 14, параграф 1. 

Or. en

Изменение 106
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. След предаването на резултатите 
от сравнението на държавата членка 
по произход централната система 
незабавно:
а) изтрива дактилоскопичните и 
другите данни, които са ѝ били 
предадени съгласно параграф 1; и
б) унищожава носителите, 
използвани от държавата членка по 
произход за предаването на данните в 
централната система, освен ако 
държавата членка не е поискала те да 
ѝ бъдат върнати.

Or. en

Обосновка

През юни 2012 г. инспекторите на ЕНОЗД установиха, че в архивната система на 
„ЕВРОДАК“ се съхраняват пълни дактилоскопични данни, включително по искания от 
категория 3, в противоречие със задължението съгласно член 11, параграф 5 от 
действащия регламент относно „ЕВРОДАК“. Комисията желае разпоредбата да 
бъде заличена, но точно обратното – тя следва да бъде подсилена предвид 
последиците от достъпа до „ЕВРОДАК“ за правоприлагането и необходимостта от 
пропорционалност.

Изменение 107
Renate Weber
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Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. След предаването на резултатите 
от сравнението на държавата членка 
по произход централната система 
незабавно:
а) изтрива дактилоскопичните и 
другите данни, които са ѝ били 
предадени съгласно параграф 1; и
б) унищожава носителите, 
използвани от държавата членка по 
произход за предаването на данните в 
централната система, освен ако 
държавата членка не е поискала те да 
ѝ бъдат върнати.
Временната или постоянна 
невъзможност да се осигурят 
използваеми дактилоскопични 
отпечатъци няма да има 
отрицателно въздействие върху 
правното положение на лицето. Във 
всеки случай това не може да 
представлява достатъчно основание 
за отказ за разглеждане на молба за 
международна закрила.

Or. en

Изменение 108
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. След предаването на резултатите 
от сравнението на държавата членка 
по произход централната система 
незабавно:
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а) изтрива дактилоскопичните и 
другите данни, които са ѝ били 
предадени съгласно параграф 1; и
б) унищожава носителите, 
използвани от държавата членка по 
произход за предаването на данните в 
централното звено, освен ако 
държавата членка не е поискала те да 
ѝ бъдат върнати.

Or. en

Изменение 109
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. След предаването на резултатите 
от сравнението на държавата членка 
по произход централното звено 
незабавно:
а) изтрива дактилоскопичните и 
другите данни, които са му били 
предадени съгласно параграф 1; и
б) унищожава носителите, 
използвани от държавата членка по 
произход за предаването на данните в 
централната система, освен ако 
държавата членка не е поискала те да 
ѝ бъдат върнати.

Or. en

Обосновка

През юни 2012 г. инспекторите на ЕНОЗД установиха, че в архивната система на 
„ЕВРОДАК“ се съхраняват пълни дактилоскопични данни, включително по искания от 
категория 3, в противоречие със задължението съгласно член 11, параграф 5 от 
действащия регламент относно „ЕВРОДАК“. Комисията желае разпоредбата да 
бъде заличена, но точно обратното, тя следва да бъде подсилена предвид последиците 
от достъпа до „ЕВРОДАК“ за правоприлагането и необходимостта от 
пропорционалност.



AM\917925BG.doc 63/110 PE500.400v01-00

BG

Изменение 110
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18
Маркиране на данни Блокиране на достъпа до данните

1. Държавата членка по произход, 
предоставила международна закрила 
на лице, което търси международна 
закрила, чиито данни са вписани по-
рано в централната система по 
силата на член 11, маркира 
съответните данни съобразно 
изискванията за електронна 
комуникация с централната система, 
определени от Агенцията. Това 
маркиране се съхранява в 
централната система в 
съответствие с член 12 за целите на 
предаването по член 9, параграф 5. 

1. Достъпът до данните, отнасящи 
се до лице, търсещо международна 
закрила, които са вписани по силата 
на член 11, се блокира в централната 
база данни, ако на това лице е 
предоставена международна закрила в 
държава членка. Блокирането на 
достъпа се извършва от централната 
система по указание на държавата 
членка по произход.

2. Държавата членка по произход
премахва маркировката на данни за 
гражданин на трета страна или лице 
без гражданство, чиито данни са 
били маркирани по-рано в 
съответствие с параграф 1, ако 
статутът му бъде отнет или 
прекратен или в случай на отказ този 
статут да бъде подновен съгласно 
член 14 или член 19 от Директива 
2004/83/ЕО на Съвета. 

2. Не се предават положителни 
резултати за лица, на които е 
предоставена международна закрила в 
държава членка. Централната 
система връща отрицателен 
резултат на отправилата искане 
държава членка.

Or. en

Изменение 111
Sarah Ludford, Renate Weber

Предложение за регламент
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Член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18
Маркиране на данни Блокиране на достъпа до данните

1. Държавата членка по произход, 
предоставила международна закрила 
на лице, което търси международна 
закрила, чиито данни са вписани по-
рано в централната система по 
силата на член 11, маркира 
съответните данни съобразно 
изискванията за електронна 
комуникация с централната система, 
определени от Агенцията. Това 
маркиране се съхранява в 
централната система в 
съответствие с член 12 за целите на 
предаването по член 9, параграф 5. 

1. Достъпът до данните, отнасящи 
се до лице, търсещо международна 
закрила, които са вписани по силата 
на член 11, се блокира в централната 
база данни, ако на това лице е 
предоставена международна закрила в 
държава членка. Блокирането на 
достъпа се извършва от централната 
система по указание на държавата 
членка по произход.

2. Държавата членка по произход
премахва маркировката на данни за 
гражданин на трета страна или лице 
без гражданство, чиито данни са 
били маркирани по-рано в 
съответствие с параграф 1, ако 
статутът му бъде отнет или 
прекратен или в случай на отказ този 
статут да бъде подновен съгласно 
член 14 или член 19 от Директива 
2004/83/ЕО на Съвета. 

2. Не се предават положителни 
резултати за лица, на които е 
предоставена международна закрила в 
държава членка. Централната 
система връща отрицателен 
резултат на отправилата искане 
държава членка.

Or. en

Изменение 112
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
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Член 18 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 Член 18

Маркиране на данни Блокиране на достъпа до данните

1. Държавата членка по произход, 
предоставила международна закрила 
на лице, което търси международна 
закрила, чиито данни са вписани по-
рано в централната система по 
силата на член 11, маркира 
съответните данни съобразно 
изискванията за електронна 
комуникация с централната система, 
определени от Агенцията. Това 
маркиране се съхранява в 
централната система в 
съответствие с член 12 за целите на 
предаването по член 9, параграф 5. 

1. Достъпът до данните, отнасящи 
се до лице, търсещо международна 
закрила, които са вписани по силата 
на член 11, се блокира в централната 
база данни, ако на това лице е 
предоставена международна закрила в 
държава членка. Блокирането на 
достъпа се извършва от централната 
система по указание на държавата 
членка по произход.

2. Държавата членка по произход
премахва маркировката на данни за 
гражданин на трета страна или лице 
без гражданство, чиито данни са 
били маркирани по-рано в 
съответствие с параграф 1, ако 
статутът му бъде отнет или 
прекратен или в случай на отказ този 
статут да бъде подновен съгласно 
член 14 или член 19 от Директива 
2004/83/ЕО на Съвета. 

2. Не се предават положителни 
резултати за лица, на които е 
предоставена международна закрила в 
държава членка. Централната 
система връща отрицателен 
резултат на отправилата искане 
държава членка.

Or. en

Обосновка

Данните за лица, на които е предоставена международна закрыла, не следва да се 
маркират, тъй като това означава, че на държавите членки могат да се предават 
данни, дори ако на лицето е била предоставена международна закрила.

Изменение 113
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Процедура за сравняване на 

дактилоскопични данни с данните в 
„ЕВРОДАК“

1. Оправомощените органи по 
член 5, параграф 1 и Европол могат да 
изпратят до проверяващия орган 
обосновано искане в електронна 
форма за предаването на 
дактилоскопични данни с цел 
сравняване на централната система 
на „ЕВРОДАК“ чрез националния 
пункт за достъп. При получаване на 
такова искане проверяващият орган 
проверява дали са изпълнени 
условията за искане на сравняване, 
посочени в член 20 или член 21, в 
зависимост от това кой е приложим.
2. Когато са изпълнени всички условия 
за искане на сравняване, 
проверяващият орган предава 
искането за сравняване на 
националния пункт за достъп, който 
го обработва и изпраща на 
централната система на 
„ЕВРОДАК“ с цел сравняване с всички 
данни в „ЕВРОДАК“.
3. При извънредни спешни случаи 
проверяващият орган може да 
предаде дактилоскопичните данни на 
националния пункт за достъп за 
сравнение незабавно след получаване 
на искане от оправомощен орган и 
едва след това да провери дали всички 
условия по член 20 или член 21 са 
изпълнени, включително дали 
случаят наистина е бил спешен. 
Последващата проверка се извършва 
без ненужно забавяне след 
обработване на искането.
4. Когато последващата проверка 
установи, че достъпът е бил 
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неоснователен, информацията, 
предоставена от „ЕВРОДАК“, се 
унищожава от всички органи, които 
са използвали достъпа си до нея, и 
тези органи уведомяват проверяващия 
орган за това унищожаване.

Or. en

Изменение 114
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оправомощените органи по член 5, 
параграф 1 и Европол могат да изпратят 
до проверяващия орган обосновано 
искане в електронна форма за 
предаването на дактилоскопични данни 
с цел сравняване на централната 
система на „ЕВРОДАК“ чрез 
националния пункт за достъп. При 
получаване на такова искане 
проверяващият орган проверява дали са 
изпълнени условията за искане на 
сравняване, посочени в член 20 или 
член 21, в зависимост от това кой е 
приложим.

1. Оправомощените органи по член 5, 
параграф 1 и Европол могат да изпратят 
до проверяващия орган обосновано 
искане в електронна форма съгласно 
член 20, параграф 1 за предаването на 
дактилоскопични данни с цел 
сравняване на централната система на 
„ЕВРОДАК“ чрез националния пункт за 
достъп. При получаване на такова 
искане проверяващият орган проверява 
дали са изпълнени условията за искане 
на сравняване, посочени в член 20 или 
член 21, в зависимост от това кой е 
приложим.

Or. en

Обосновка

Следва да се уточни, че обоснованото искане следва да се мотивира съгласно всички 
критерии, предвидени в член 20. 

Изменение 115
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
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Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оправомощените органи по член 5, 
параграф 1 и Европол могат да изпратят 
до проверяващия орган обосновано 
искане в електронна форма за 
предаването на дактилоскопични данни 
с цел сравняване на централната 
система на „ЕВРОДАК“ чрез 
националния пункт за достъп. При 
получаване на такова искане 
проверяващият орган проверява дали са 
изпълнени условията за искане на 
сравняване, посочени в член 20 или 
член 21, в зависимост от това кой е 
приложим.

1. Оправомощените органи по член 5, 
параграф 1 и Европол могат да изпратят 
до проверяващия орган обосновано 
искане в електронна форма съгласно 
член 20, параграф 1 за предаването на 
дактилоскопични данни с цел 
сравняване на централната система на 
„ЕВРОДАК“ чрез националния пункт за 
достъп. При получаване на такова 
искане проверяващият орган проверява 
дали са изпълнени условията за искане 
на сравняване, посочени в член 20 или 
член 21, в зависимост от това кой е 
приложим.

Or. en

Обосновка

Следва да се уточни, че обоснованото искане следва да се мотивира съгласно всички 
критерии, предвидени в член 20. В противен случай не е ясно какво следва да е 
съдържанието на обоснованото искане.

Изменение 116
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При извънредни спешни случаи 
проверяващият орган може да предаде 
дактилоскопичните данни на 
националния пункт за достъп за 
сравнение незабавно след получаване на 
искане от оправомощен орган и едва 
след това да провери дали всички 
условия по член 20 или член 21 са 
изпълнени, включително дали случаят 
наистина е бил спешен. Последващата 
проверка се извършва без ненужно 

3. При извънредни спешни случаи на 
необходимост да се предотврати 
непосредствена опасност, свързана с 
тежко криминално или 
терористично престъпление,
проверяващият орган може да предаде 
дактилоскопичните данни на
националния пункт за достъп за 
сравнение незабавно след получаване на 
искане от оправомощен орган и едва 
след това да провери дали всички 
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забавяне след обработване на искането. условия по член 20 или член 21 са 
изпълнени, включително дали случаят 
наистина е бил спешен. Последващата 
проверка се извършва без ненужно 
забавяне след обработване на искането.

Or. en

Обосновка

Прагът за оправдано заобикаляне на предварителната проверка следва да бъде по-
висок.

Изменение 117
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията публикува примерен, 
незадължителен образец на 
формуляра за искане до „ЕВРОДАК“ 
за ползване по реда на член 19, който 
точно отразява критериите, 
посочени в член 20, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Разумно е държавите членки да могат да решават вътрешно по какъв начин органът, 
подал искането, взаимодейства с проверяващия орган. Но тъй като проверяващият 
орган е призован да направи оценка на критериите, посочени в член 20, параграф 1, под 
формата на „обосновано искане в електронна форма“, би било полезно да има някакви 
указания на равнището на ЕС относно това как да изглежда този образец.

Изменение 118
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Условия за достъп до данните в 

„ЕВРОДАК“ от страна на 
оправомощените органи

1. Оправомощените органи могат да 
поискат сравняването на 
дактилоскопични данни с тези, 
съхранявани в централната база 
данни на „ЕВРОДАК“, в рамките на 
предоставените им правомощия само 
ако сравняването с националните 
бази данни за дактилоскопични 
отпечатъци и автоматизираните 
системи за дактилоскопична 
идентификация на други държави 
членки съгласно Решение 
2008/615/ПВР даде отрицателен 
резултат и когато:
а) сравнението е необходимо за 
целите на предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления;
б) сравнението е необходимо в 
определен случай; няма да бъдат 
правени систематични сравнения; и
в) съществуват основателни причини 
да се смята, че сравнението с 
данните в „ЕВРОДАК“ ще подпомогне 
предотвратяването, разкриването 
или разследването на което и да е от 
въпросните престъпления.
2. Исканията за сравняване с данните 
в „ЕВРОДАК“ са ограничени до 
търсене по дактилоскопични данни.

Or. en
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Изменение 119
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оправомощените органи могат да 
поискат сравняването на 
дактилоскопични данни с тези, 
съхранявани в централната база данни 
на „ЕВРОДАК“, в рамките на 
предоставените им правомощия само 
ако сравняването с националните бази 
данни за дактилоскопични отпечатъци и 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР даде 
отрицателен резултат и когато:

1. Оправомощените органи могат да 
поискат сравняването на 
дактилоскопични данни с тези, 
съхранявани в централната база данни 
на „ЕВРОДАК“, в рамките на 
предоставените им правомощия само 
ако сравняването с националните бази 
данни за дактилоскопични отпечатъци, 
Визовата информационна система и 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
поне една трета от останалите
държави членки съгласно Решение 
2008/615/ПВР даде отрицателен 
резултат и когато са изпълнени 
следните кумулативни условия:

Or. en

Обосновка

Предварителната справка във Визовата информационна система следва да бъде 
предпоставка за проверка в „ЕВРОДАК“, тъй като в нея се съдържа по-голям набор 
от дактилоскопични отпечатъци на лица, които са граждани на трети страни. 
Следва да е ясно, че условията по член 20, параграф 1 следва да бъдат кумулативно 
изпълнени.

Изменение 120
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оправомощените органи могат да 
поискат сравняването на 
дактилоскопични данни с тези, 

1. Оправомощените органи могат да 
поискат сравняването на 
дактилоскопични данни с тези, 
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съхранявани в централната база данни 
на „ЕВРОДАК“, в рамките на 
предоставените им правомощия само 
ако сравняването с националните бази 
данни за дактилоскопични отпечатъци и
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР даде 
отрицателен резултат и когато:

съхранявани в централната база данни 
на „ЕВРОДАК“, в рамките на 
предоставените им правомощия само 
ако сравняването с националните бази 
данни за дактилоскопични отпечатъци,
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
поне една трета от останалите
държави членки съгласно Решение 
2008/615/ПВР и Визовата 
информационна система даде 
отрицателен резултат и когато:

Or. en

Изменение 121
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Оправомощените органи могат да 
поискат сравняването на 
дактилоскопични данни с тези, 
съхранявани в централната база данни 
на „ЕВРОДАК“, в рамките на 
предоставените им правомощия само 
ако сравняването с националните бази 
данни за дактилоскопични отпечатъци и 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР даде 
отрицателен резултат и когато:

1. Оправомощените органи могат да 
изпратят обосновано искане в 
електронна форма за сравняването на 
дактилоскопични данни с тези, 
съхранявани в централната база данни 
на „ЕВРОДАК“, в рамките на 
предоставените им правомощия само 
ако сравняването с националните бази 
данни за дактилоскопични отпечатъци и 
автоматизираните системи за 
дактилоскопична идентификация на 
други държави членки съгласно 
Решение 2008/615/ПВР даде 
отрицателен резултат и когато:

Or. en

Изменение 122
Renate Weber

Предложение за регламент
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Член 20 – параграф 1 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) съществува основателно 
подозрение, че извършителят на 
терористично или друго тежко 
престъпление е подал молба за 
международна закрила;

Or. en

Изменение 123
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съществуват основателни причини да 
се смята, че сравнението с данните в 
„ЕВРОДАК“ ще подпомогне 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на което и да е от 
въпросните престъпления.

в) съществуват много сериозни 
опасения за обществената сигурност, 
поради които търсенето в база данни, 
съхраняваща данни за лица с чисто 
съдебно минало, е пропорционално, и 
съществуват основателни причини да 
се смята, че сравнението с данните в 
„ЕВРОДАК“ ще подпомогне 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на което и да е от 
въпросните престъпления, тъй като 
съществуват сериозни основания да 
се счита, че лицата, за които се иска 
сравняване с данните в „ЕВРОДАК“, 
ще извършат или са извършили 
терористично или друго тежко 
престъпление или са жертва на 
терористично или тежко 
престъпление.

Or. en

Изменение 124
Sarah Ludford, Renate Weber, Franziska Keller
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Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) съществуват основателни причини да 
се смята, че сравнението с данните в 
„ЕВРОДАК“ ще подпомогне 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на което и да е от 
въпросните престъпления.

в) съществуват много сериозни 
опасения за обществената сигурност, 
поради които търсенето в база данни, 
съхраняваща данни за лица с чисто 
съдебно минало, е пропорционално, и 
съществуват основателни причини да 
се смята, че сравнението с данните в 
„ЕВРОДАК“ ще подпомогне в 
значителна степен предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
което и да е от въпросните 
престъпления.

Or. en

Обосновка

Необходимо е формулировката от съображение 9 да бъде включена в текста.

Изменение 125
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съществува основателно 
подозрение, че заподозряното лице, 
извършителят или жертвата на 
терористично или друго тежко 
престъпление, е подало молба за 
международна закрила.

Or. en

Обосновка

Търсене в данните на „ЕВРОДАК“ следва да бъде разрешено само при ограничен брой 
обстоятелства, като част от текущо разследване по наказателно дело и в случаи, 



AM\917925BG.doc 75/110 PE500.400v01-00

BG

когато има основателно подозрение, че извършителят или заподозряното лице е 
подало молба за предоставяне на убежище. Търсенето в „ЕВРОДАК“ не следва да се 
превръща в „автоматично“ търсене, извършвано от правоприлагащите органи.

Изменение 126
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съществува основателно 
подозрение, че извършителят или 
жертвата на престъплението попада 
в категория в обхвата на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

В съображение 9 се отбелязва становището на Комисията, че органите, отговарящи 
за вътрешната сигурност, биха могли да имат достъп до „ЕВРОДАК“ в строго 
регламентирани случаи, когато съществува основателно подозрение, че 
извършителят на терористично или друго тежко престъпление е подал молба за 
предоставяне на убежище. В съображение 26 се споменава, че аналогичен е случаят, 
когато става въпрос за жертва на престъпление. Тъй като това е много важен 
принцип, той следва да намери място в този член, както и в съображението. 

Изменение 127
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) съществува основателно 
подозрение, че извършителят или 
жертвата на престъплението, е 
подало молба за международна 
закрила. 
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Or. en

Изменение 128
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 заличава се
Условия за достъп до данните в 

„ЕВРОДАК“ от страна на Европол
1. Исканията на Европол за 
сравняване с данните в „ЕВРОДАК“ 
се извършват в рамките на нейния 
мандат и, когато е необходимо, с цел 
изпълнение на задачите ѝ по силата 
на решението за Европол и за целите 
на конкретен анализ или на анализ от 
общ характер и от стратегически 
вид.
2. Исканията за сравняване с данните 
в „ЕВРОДАК“ са ограничени до 
сравняване на дактилоскопични 
данни.
3. Държавата членка по произход
трябва да даде разрешение за 
обработката на информация, 
получена от Европол в резултат на 
сравняване с „ЕВРОДАК“. Такова 
разрешение се получава чрез 
националното звено на Европол на 
тази държава членка.

Or. en

Изменение 129
Renate Weber

Предложение за регламент
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Член 21 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Въпреки това достъп до данни в 
„ЕВРОДАК“ от страна на Европол се 
допуска само в конкретни случаи, при 
конкретни обстоятелства и при 
строгите условия, предвидени в 
член 20, параграф 1.

Or. en

Изменение 130
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се
Комуникация между проверяващите 
органи и националните пунктове за 

достъп
1. Комуникационната 
инфраструктура на „ЕВРОДАК“ се 
използва за предаване на данни от 
проверяващите органи на държавите 
членки и Европол на националните 
пунктове за достъп и обратно. 
Цялата комуникация се извършва по 
електронен път.
2. Дактилоскопичните отпечатъци 
се обработват дигитално от 
държавата членка и се предават във 
формата за данни, посочен в 
приложение І, за да може 
сравняването да бъде извършено чрез 
компютърната система за 
разпознаване на дактилоскопични 
отпечатъци.

Or. en
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Изменение 131
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Резултатите от сравнението незабавно 
се проверяват в държавата членка по 
произход от експерт по 
дактилоскопичните отпечатъци. 
Окончателното идентифициране се 
извършва от държавата членка по 
произход в сътрудничество със 
съответните държави членки съгласно 
член 32 от Регламента от Дъблин.

4. Резултатите от сравнението незабавно 
се проверяват в държавата членка по 
произход от обучен експерт по 
дактилоскопичните отпечатъци. 
Окончателното идентифициране се 
извършва от държавата членка по 
произход в сътрудничество със 
съответните държави членки съгласно 
член 32 от Регламента от Дъблин.

Or. en

Изменение 132
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато окончателното 
идентифициране съгласно параграф 4 
покаже, че резултатът от сравнението, 
получен от централната система, е 
неточен, държавите членки съобщават 
този факт на Комисията и на Агенцията. 

5. Когато окончателното 
идентифициране съгласно параграф 4 
покаже, че резултатът от сравнението, 
получен от централната система, е 
неточен, държавите членки съобщават 
този факт във възможно най-кратък 
срок и не по-късно от 72 часа на 
Комисията и на Агенцията и 
уведомяват съответните държави 
членки за неточностите на данните 
във възможно най-кратък срок и не 
по-късно от 72 часа.

Or. en
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Изменение 133
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато окончателното 
идентифициране съгласно параграф 4 
покаже, че резултатът от сравнението, 
получен от централната система, е 
неточен, държавите членки съобщават 
този факт на Комисията и на Агенцията. 

5. (Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 134
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органите на държавите членки, които 
съгласно параграф 1 имат достъп до 
данните, регистрирани в централната 
система, са органите, определени от 
всяка държава членка за целите на 
член 1, параграф 1. При това определяне 
се посочва конкретното звено, което 
отговаря за изпълнението на задачите, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент. Всяка държава членка 
незабавно изпраща на Комисията и 
Агенцията списък на тези органи и 
неговите изменения. Агенцията 
публикува консолидирания списък в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. При наличие на промени в него 
Агенцията публикува веднъж годишно 
актуализиран консолидиран списък. 

2. Органите на държавите членки, които 
съгласно параграф 1 имат достъп до 
данните, регистрирани в централната 
система, са органите, определени от 
всяка държава членка за целите на 
член 1, параграф 1. При това определяне 
се посочва конкретното звено, което 
отговаря за изпълнението на задачите, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент. Всяка държава членка 
незабавно изпраща на Комисията и 
Агенцията списък на тези органи и 
неговите изменения, като в случай на 
изменения те се изпращат най-късно 
30 дни след изменението на списъка. 
Агенцията публикува консолидирания 
списък в Официален вестник на 
Европейския съюз. При наличие на 
промени в него Агенцията публикува 
веднъж годишно актуализиран 
консолидиран списък.
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Or. en

Изменение 135
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Органите на държавите членки, които 
съгласно параграф 1 имат достъп до 
данните, регистрирани в централната 
система, са органите, определени от 
всяка държава членка за целите на 
член 1, параграф 1. При това определяне 
се посочва конкретното звено, което 
отговаря за изпълнението на задачите, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент. Всяка държава членка 
незабавно изпраща на Комисията и 
Агенцията списък на тези органи и 
неговите изменения. Агенцията 
публикува консолидирания списък в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. При наличие на промени в него 
Агенцията публикува веднъж годишно
актуализиран консолидиран списък. 

2. Органите на държавите членки, които 
съгласно параграф 1 имат достъп до 
данните, регистрирани в централната 
система, са органите, определени от 
всяка държава членка за целите на 
член 1, параграф 1. При това определяне 
се посочва конкретното звено, което 
отговаря за изпълнението на задачите, 
свързани с прилагането на настоящия 
регламент. Всяка държава членка 
незабавно изпраща на Комисията и 
Агенцията списък на тези звена и 
неговите изменения. Агенцията 
публикува консолидирания списък в 
Официален вестник на Европейския 
съюз. При наличие на промени в него
Агенцията публикува в Интернет
редовно актуализиран консолидиран 
списък.

Or. en

Обосновка

От гледна точка на съгласуваността държавите членки следва не само да бъдат 
задължени да определят конкретното оправомощено звено, но и да известяват 
Комисията и Агенцията за него.

Изменение 136
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
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Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка по произход
информира всяко лице, което попада в 
обхвата на настоящия регламент, 
писмено и, при необходимост, устно, на 
език, който лицето разбира или който с 
основание може да се предполага, че 
разбира, относно следното:

1. Държавата членка по произход
информира всяко лице, което попада в 
обхвата на настоящия регламент, 
писмено и при необходимост, устно на 
език, който лицето разбира, относно 
следното:

Or. en

Обосновка

Дактилоскопичните отпечатъци могат да се използват от правоприлагащи органи в 
рамките на наказателно дело, следователно е от съществено значение въпросното 
лице да разбира напълно възможните последствия от предоставянето на своите 
данни. 

Изменение 137
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата членка по произход
информира всяко лице, което попада в 
обхвата на настоящия регламент, 
писмено и, при необходимост, устно, на 
език, който лицето разбира или който с 
основание може да се предполага, че 
разбира, относно следното:

1. (Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 138
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
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Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) във връзка с причината за обработка
на неговите данни в „ЕВРОДАК“,
включително описание на целите на 
Регламента от Дъблин, в съответствие с 
член 4 от този регламент;

б) причината за обработка на неговите 
данни в „ЕВРОДАК“, включително 
описание на целите на Регламента от 
Дъблин, в съответствие с член 4 от този 
регламент и пълно и недвусмислено 
разяснение на възможността да се 
предостави достъп на 
правоприлагащи органи и на Европол 
за целите на правоприлагането;

Or. en

Обосновка

Дактилоскопичните отпечатъци могат да се използват от правоприлагащи органи в 
рамките на наказателно дело, следователно е от съществено значение въпросното 
лице да разбира напълно възможните последствия от предоставянето на своите 
данни.

Изменение 139
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) във връзка с причината за обработка 
на неговите данни в 
„ЕВРОДАК“, включително описание на 
целите на Регламента от Дъблин, в 
съответствие с член 4 от този регламент;

б) във връзка с причината за обработка 
на неговите данни в 
„ЕВРОДАК“, включително описание на 
целите на Регламента от Дъблин, в 
съответствие с член 4 от този регламент 
и факта, че е възможен достъп до 
„ЕВРОДАК“ за целите на 
правоприлагането;

Or. en

Изменение 140
Cornelis de Jong



AM\917925BG.doc 83/110 PE500.400v01-00

BG

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) съществуването на правото на достъп 
до неговите данни и правото да поиска 
неточните негови данни да бъдат 
поправени или неправомерно 
обработените негови данни да бъдат 
заличени, както и правото на 
информация относно процедурите за 
упражняване на тези права, 
включително данните за контакт на 
лицето, което отговаря за обработката, и 
на националните надзорни органи по 
член 31, параграф 1.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 141
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с процедурата по 
член 40, параграф 2 от Регламента от 
Дъблин се изготвя обща брошура, 
съдържаща поне информацията, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, и информацията, посочена в 
член 4, параграф 1 от Регламента от 
Дъблин. Брошурата следва да бъде 
изготвена ясно и просто, на език, който 
лицето разбира или който с основание 
може да се предполага, че разбира. 

В съответствие с процедурата по 
член 40, параграф 2 от Регламента от 
Дъблин се изготвя обща брошура, 
съдържаща поне информацията, 
посочена в параграф 1 от настоящия 
член, и информацията, посочена в 
член 4, параграф 1 от Регламента от 
Дъблин. Брошурата се изготвя ясно и 
просто на език, който лицето разбира
или който с основание може да се 
предполага, че разбира. В нея се 
включва също така информация 
относно правата на субекта на 
данните и възможността за помощ 
от страна на националните надзорни 
органи, както и данните за контакт 
на лицето, което отговаря за
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обработката, и на националните 
надзорни органи.

Or. en

Изменение 142
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато лицето, попадащо в обхвата на 
настоящия регламент, е непълнолетно, 
държавите членки предоставят 
информацията по начин, подходящ за 
възрастта му.

Когато лицето, попадащо в обхвата на 
настоящия регламент, е непълнолетно, 
държавите членки предоставят 
информацията по начин, подходящ за 
възрастта му. Комисията предоставя 
на държавите членки образци на 
брошурите за пълнолетни и 
непълнолетни лица.

Or. en

Изменение 143
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Когато дадено лице поиска данни, 
свързани с него, съгласно параграф 2, 
компетентният орган регистрира под 
формата на писмен документ, че е 
отправено такова искане, и при 
поискване на националните надзорни 
органи незабавно им предоставя този 
документ.

9. Когато дадено лице поиска данни, 
свързани с него, съгласно параграф 2, 
компетентният орган регистрира под 
формата на писмен документ, че е 
отправено такова искане, и при 
поискване на националните надзорни 
органи незабавно им предоставя този 
документ. Компетентният орган 
незабавно уведомява националните 
надзорни органи, в случай че дадено 
лице поиска поправяне или заличаване 
на неговите данни. Не по-късно от 
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три седмици след постъпването на 
искането компетентният орган 
потвърждава пред националните 
надзорни органи, че е предприел 
действия за поправяне или заличаване 
на данните, или, в случай че 
държавата членка не е съгласна, че 
данните, които са регистрирани в 
централната система, са неточни 
или са били регистрирани 
незаконосъобразно, уведомява за 
причините, поради които не е склонен 
да поправи или заличи данните.

Or. en

Обосновка

Тъй като се предполага, че лицата, чиито данни се съхраняват в „ЕВРОДАК“, не са 
запознати с правата и процедурите, свързани със защитата на данните в държавите 
членки, следва да се засили ролята на националните надзорни органи. Помощта от 
националните надзорни органи е още по-важна, ако правоприлагащите агенции 
получат достъп до данните.

Изменение 144
Claude Moraes

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Националният надзорен орган 
гарантира, че всяка година се 
извършва одит на обработката на 
лични данни в съответствие с член 1, 
параграф 2, включително анализ на 
всички обосновани искания в 
електронна форма.
Одитът се прилага към годишния 
доклад на държавата членка, посочен 
в член 40, параграф 8.

Or. en



PE500.400v01-00 86/110 AM\917925BG.doc

BG

Обосновка

Националният орган за защита на данните следва всяка година да извършва одит на 
използването на „ЕВРОДАК“ конкретно като инструмент за правоприлагане. 
Държавите членки трябва да представят на Европейския парламент ежегодни 
доклади в съответствие с член 40, но използването на „ЕВРОДАК“ за достъп от 
страна на националните органи с цел правоприлагане следва да бъде подлагано на 
одит от националните органи за защита на данните и резултатите от тези одити 
също да бъдат съобщавани на Парламента.

Изменение 145
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европейският надзорен орган по 
защита на данните гарантира, че всички 
дейности по обработка на лични данни, 
свързани с „ЕВРОДАК“, и по-специално 
тези, които се извършват от Агенцията, 
се извършват в съответствие с 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и настоящия 
регламент.

1. Европейският надзорен орган по 
защита на данните гарантира, че всички 
дейности по обработка на лични данни, 
свързани с „ЕВРОДАК“, и по-специално 
тези, които се извършват от Агенцията и 
от Европол, се извършват в 
съответствие с 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 146
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европейският надзорен орган по 
защита на данните гарантира, че одит на 
дейностите на Агенцията по обработка 
на лични данни се извършва в 
съответствие с международните 
одиторски стандарти най-малко на 

2. Европейският надзорен орган по 
защита на данните гарантира, че одит на 
дейностите на Агенцията по обработка 
на лични данни се извършва в 
съответствие с международните 
одиторски стандарти най-малко на 
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всеки четири години. Доклад от одита 
се изпраща на Европейския парламент, 
Съвета, Агенцията, Комисията и 
националните надзорни органи. На 
Агенцията се предоставя възможност да 
направи коментари, преди докладът да 
бъде приет.

всеки две години. Доклад от одита се 
изпраща на Европейския парламент, 
Съвета, Агенцията, Комисията и 
националните надзорни органи. На 
Агенцията се предоставя възможност да 
направи коментари, преди докладът да 
бъде приет.

Or. en

Изменение 147
Sarah Ludford, Franziska Keller

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Националният надзорен орган 
гарантира, че всяка година се 
извършва одит на обработката на 
лични данни съгласно член 1, параграф 
2, включително анализ на всички 
обосновани искания в електронна 
форма.
Одитът се прилага към годишния 
доклад на държавата членка, 
упоменат в член 40, параграф 8.

Or. en

Обосновка

Националният орган по защита на данните следва всяка година да извършва одит на 
използването на „ЕВРОДАК“ конкретно като инструмент за правоприлагане. 
Държавите членки трябва да представят на Европейския парламент годишните 
доклади съгласно член 40, но използването на „ЕВРОДАК“ за достъп до 
правоприлагане от страна на националните органи следва да бъде одитирано от 
националните надзорни органи за защита на данните, а резултатите от тези одити 
да бъдат съобщавани и на Парламента.

Изменение 148
Sarah Ludford, Renate Weber

Предложение за регламент
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Член 32 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Както на националните, така и на 
европейските надзорни органи се 
предоставят достатъчно финансови 
и човешки ресурси, за да могат да 
извършват адекватен надзор върху 
използването и достъпа до данните в 
„ЕВРОДАК“.

Or. en

Изменение 149
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33 заличава се
Защита на личните данни за целите 
на предотвратяването, разкриването 
и разследването на терористични или 

други тежки престъпления
1. Рамково решение 2008/977/ПВР се 
прилага по отношение на 
обработката на съответните лични 
данни за целите на правоприлагането 
по силата на настоящия регламент.
2. Обработката на лични данни от 
Европол по силата на настоящия 
регламент е в съответствие с 
Решение 2009/371/ПВР.
3. Личните данни, получени по силата 
на настоящия регламент от 
„ЕВРОДАК“, се обработват 
единствено за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления.
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4. Личните данни, получени от 
държава членка или Европол от 
„ЕВРОДАК“ по силата на настоящия 
регламент, се заличават от 
националните файлове и файловете 
на Европол след период от един месец, 
ако данните не са необходими за 
конкретно текущо наказателно 
разследване, провеждано от тази 
държава членка или Европол.
5. Надзорът на правомерността на 
обработването от държавите членки 
на лични данни съгласно настоящия 
регламент, включително тяхното 
предаване на и от „ЕВРОДАК“, се 
извършва от националните 
компетентни органи, оправомощени 
съгласно Рамково решение 
2008/977/ПВР.

Or. en

Изменение 150
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Личните данни, получени по силата 
на настоящия регламент от 
„ЕВРОДАК“, се обработват единствено 
за целите на предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични или други тежки
престъпления.

3. Личните данни, получени по силата 
на настоящия регламент от „ЕВРОДАК“ 
за целите, изложени в член 1, 
параграф 2, се обработват единствено за 
целите на предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
конкретното наказателно 
разследване, за което държавата
членка е поискала данните от 
Европол.

Or. en
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Обосновка

С цел съответствие с изменението на член 33, параграф 4.

Изменение 151
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Личните данни, получени от 
държава членка или Европол от 
„ЕВРОДАК“ по силата на настоящия 
регламент, се заличават от 
националните файлове и файловете 
на Европол след период от един месец, 
ако данните не са необходими за 
конкретно текущо наказателно 
разследване, провеждано от тази 
държава членка или Европол.

заличава се

Or. en

Изменение 152
Sarah Ludford, Franziska Keller

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Личните данни, получени от държава 
членка или Европол от „ЕВРОДАК“ по 
силата на настоящия регламент, се 
заличават от националните файлове и 
файловете на Европол след период от 
един месец, ако данните не са 
необходими за конкретно текущо 
наказателно разследване, провеждано 
от тази държава членка или Европол.

4. Личните данни, както и записът от 
търсенето, получени от държава 
членка или Европол от „ЕВРОДАК“ по 
силата на настоящия регламент, се 
заличават от националните файлове и 
файловете на Европол след период от 
един месец, ако данните не са 
необходими за целите на 
конкретното текущо наказателно 
разследване, за което тази държава 
членка или Европол са поискали 
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данните.

Or. en

Обосновка

Изискването за заличаване трябва да стане по-стриктно и да обхване историята на 
извършеното търсене.

Изменение 153
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Личните данни, получени от държава 
членка или Европол от „ЕВРОДАК“ по 
силата на настоящия регламент, се 
заличават от националните файлове и 
файловете на Европол след период от 
един месец, ако данните не са 
необходими за конкретно текущо 
наказателно разследване, провеждано 
от тази държава членка или Европол.

4. Личните данни, както и историята 
на търсенето, получени от държава 
членка или Европол от „ЕВРОДАК“ по 
силата на настоящия регламент, се 
заличават от всички национални
файлове и файловете на Европол след 
период от един месец, ако данните не са 
необходими за целите на 
конкретното текущо наказателно 
разследване, за което тази държава 
членка или Европол са поискали 
данните.

Or. en

Обосновка

Изискването за заличаване трябва да стане по-стриктно и да обхване историята на 
търсенето.

Изменение 154
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 34 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическа защита на данните, 
включително чрез изготвянето на
планове за действие в извънредни 
ситуации за защита на критичната 
инфраструктура;

а) физическа защита на данните, 
включително чрез изготвянето на 
планове за действие в извънредни 
ситуации за защита на съответната 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 155
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическа защита на данните, 
включително чрез изготвянето на 
планове за действие в извънредни 
ситуации за защита на критичната 
инфраструктура;

а) физическа защита на данните, 
включително чрез изготвянето на 
планове за действие в извънредни 
ситуации за защита на съответната 
инфраструктура;

Or. en

Изменение 156
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) физическа защита на данните, 
включително чрез изготвянето на 
планове за действие в извънредни 
ситуации за защита на критичната 
инфраструктура;

а) физическа защита на данните, 
включително чрез изготвянето на 
планове за действие в извънредни 
ситуации за защита на съответната 
инфраструктура;

Or. en
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Изменение 157
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) гарантиране на това, че всички 
органи с право на достъп до 
„ЕВРОДАК“ създават профили с 
описание на функциите и задълженията 
на лицата, на които е разрешен достъп и 
които имат право да въвеждат, 
актуализират, заличават данни и да 
търсят в тях, както и че при поискване 
от националните надзорни органи, 
посочени в член 25 от Рамково решение 
2008/977/ПВР, незабавно им 
предоставят тези профили (профили на 
служителите);

ж) гарантиране на това, че всички 
органи с право на достъп до 
„ЕВРОДАК“ създават профили с 
описание на функциите и задълженията 
на лицата, на които е разрешен достъп и 
които имат право да въвеждат, 
актуализират, заличават данни и да 
търсят в тях, както и че при поискване 
от националните надзорни органи, 
посочени в член 28 от 
Директива 95/46/ЕО и в член 25 от 
Рамково решение 2008/977/ПВР, 
незабавно им предоставят тези профили 
(профили на служителите), както и 
всяка друга информация в 
съответната област, която 
органите биха могли да поискат за 
целите на извършването на надзор;

Or. en

Изменение 158
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2- буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) наблюдение на ефективността на 
мерките за сигурност, предвидени в 
настоящия параграф, и предприемане на 
необходимите организационни мерки, 
свързани с вътрешното наблюдение, за 
осигуряване спазването на настоящия 
регламент (собствен одит).

к) наблюдение на ефективността на 
мерките за сигурност, предвидени в 
настоящия параграф, и предприемане на 
необходимите организационни мерки, 
свързани с вътрешното наблюдение, за 
осигуряване спазването на настоящия 
регламент (собствен одит). За целите 
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на Плана за непрекъснатост на 
дейността държавите членки 
уведомяват агенцията и 
националните надзорни органи 
относно инцидентите, свързани със 
сигурността, които са установили в 
своята система. Агенцията уведомява 
държавите членки, Европол и 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните в случай на 
инциденти, свързани със 
сигурността. Всички страни си 
сътрудничат по време на инцидент, 
свързан със сигурността.

Or. en

Изменение 159
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2- буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) наблюдение на ефективността на 
мерките за сигурност, предвидени в 
настоящия параграф, и предприемане на 
необходимите организационни мерки, 
свързани с вътрешното наблюдение, за 
осигуряване спазването на настоящия 
регламент (собствен одит).

к) наблюдение на ефективността на 
мерките за сигурност, предвидени в 
настоящия параграф, и предприемане на 
необходимите организационни мерки, 
свързани с вътрешното наблюдение, за 
осигуряване спазването на настоящия 
регламент (собствен одит), а също и за 
наблюдение на системата почти в 
реално време посредством 
специализирани инструменти.

Or. en

Изменение 160
Renate Weber

Предложение за регламент
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Член 34 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В случай на инциденти, свързани 
със сигурността, държавите членки 
уведомяват агенцията относно 
инцидентите, които са установили в 
своята система.
Агенцията уведомява всички 
заинтересовани страни относно 
инциденти, свързани със 
сигурността. 
Всички страни си сътрудничат по 
време на инцидент, свързан със 
сигурността.
Националните надзорни органи и 
ЕНОЗД се уведомяват относно 
инциденти, свързани със 
сигурността.

Or. en

Изменение 161
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 35 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Личните данни, получени от държава 
членка или Европол по силата на 
настоящия регламент от централната 
база данни на „ЕВРОДАК“, не могат да 
бъдат предавани или предоставяни на 
трета държава или международна 
организация, или частен субект, 
установен във или извън Европейския 
съюз. Тази забрана не засяга правото на 
държавите членки да предават такива 
данни на трети държави, по отношение 
на които се прилага Регламентът от 
Дъблин.

Личните данни, получени от държава 
членка или Европол по силата на 
настоящия регламент, включително 
личните данни, получени от държава 
членка и допълнително обработени в 
националните бази данни за целите 
на правоприлагането, от централната 
база данни на „ЕВРОДАК“, не могат да 
бъдат предавани или предоставяни на 
трета държава или международна 
организация, или частен субект, 
установен във или извън Европейския 
съюз. Тази забрана не засяга правото на 
държавите членки да предават такива 
данни на трети държави, по отношение 
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на които се прилага Регламентът от 
Дъблин, при условие че държавата 
членка, която прехвърля такива 
данни, е получила уверение от 
третата страна, че тя няма да 
прехвърля или предоставя тези лични 
данни на трета страна, на 
международна организация или на 
частноправен субект, установен във
или извън Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Прехвърлянето на данни на трета страна трябва да бъде забранено, включително 
относно данните и информацията, обменени между държавите членки въз основа на 
„положителен резултат “ в „ЕВРОДАК“.

Изменение 162
Sarah Ludford, Renate Weber

Предложение за регламент
Член 35 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Личните данни, получени от държава 
членка или Европол по силата на 
настоящия регламент от централната 
база данни на „ЕВРОДАК“, не могат да 
бъдат предавани или предоставяни на 
трета държава или международна 
организация, или частен субект, 
установен във или извън Европейския 
съюз. Тази забрана не засяга правото на 
държавите членки да предават такива
данни на трети държави, по отношение 
на които се прилага Регламентът от 
Дъблин.

Личните данни, получени от държава 
членка или Европол по силата на 
настоящия регламент от централната 
база данни на „ЕВРОДАК“, не могат да 
бъдат предавани или предоставяни на 
трета държава или международна 
организация, или частен субект, 
установен във или извън Европейския 
съюз. Тази забрана не засяга правото на 
държавите членки да предават такива 
данни на трети държави, по отношение 
на които се прилага Регламентът от 
Дъблин. Личните данни, получени от 
държава членка или Европол и 
допълнително обработени в 
националните бази данни, не могат 
да бъдат прехвърляни или 
предоставяни на трета страна, на
международна организация или на 
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частноправен субект, установен във
или извън Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Забраната за прехвърляне на трети страни трябва да обхване данните, които са били 
допълнително обработени.

Изменение 163
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 35 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Личните данни, получени от държава 
членка или Европол по силата на 
настоящия регламент от централната 
база данни на „ЕВРОДАК“, не могат да 
бъдат предавани или предоставяни на 
трета държава или международна 
организация, или частен субект, 
установен във или извън Европейския 
съюз. Тази забрана не засяга правото на 
държавите членки да предават такива 
данни на трети държави, по отношение 
на които се прилага Регламентът от 
Дъблин.

Личните данни, получени от държава 
членка по силата на настоящия 
регламент от централната база данни на 
„ЕВРОДАК“, не могат да бъдат 
предавани или предоставяни на трета 
държава или международна 
организация, или частен субект, 
установен във или извън Европейския 
съюз. Тази забрана не засяга правото на 
държавите членки да предават такива 
данни на трети държави, по отношение 
на които се прилага Регламентът от 
Дъблин. Личните данни, получени от 
държава членка и допълнително 
обработени в националните бази 
данни, не могат да бъдат прехвърляни 
или предоставяни на трета страна 
на международна организация или на 
частноправен субект, установен във
или извън Европейския съюз.

Or. en

Изменение 164
Cornelis de Jong
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Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Регистърът или документацията във 
всички случаи съдържа следните 
елементи:

2. Регистърът или документацията във 
всички случаи съдържа следните 
елементи:

а) точната цел на искането за 
сравняване, включително вида на 
терористичното или друго тежко 
престъпление, за което става въпрос, а 
за Европол — точната цел на искането 
за сравняване;

а) точната цел на искането за 
сравняване, включително вида на 
терористичното или друго тежко 
престъпление, за което става въпрос, а 
за Европол — точната цел на искането 
за сравняване;

б) референтния номер на съответния 
национален файл;

б) референтния номер на съответния 
национален файл;

в) датата и точния час на искането за 
сравняване от националния пункт за 
достъп до централната система на 
„ЕВРОДАК“;

в) датата и точния час на искането за 
сравняване от националния пункт за 
достъп до централната система на 
„ЕВРОДАК“;

г) името на органа, поискал достъп за 
целите на сравняването, и отговорното 
лице, отправило искането и обработило 
данните;

г) името на органа, поискал достъп за 
целите на сравняването, и отговорното 
лице, отправило искането и обработило 
данните;

д) когато е приложимо, използването 
на процедурата при спешни случаи, 
упомената в член 19, параграф 3, и 
решението, взето по отношение на 
последващата проверка;
е) данните, използвани за сравнението; га) данните, използвани за сравнението.
ж) според националните разпоредби 
или разпоредбите на решението за 
Европол, идентификационния знак на 
служителя, извършил търсенето, и 
на служителя, наредил търсенето 
или предоставянето.

Or. en

Изменение 165
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 38 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) букви у), ф) и х) се заменят със 
следния текст:

а) букви у), ф) и х) се заменят със 
следния текст:

„у) приема докладите за техническото 
функциониране на ШИС II съответно 
съгласно член 50, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 66, 
параграф 4 от Решение 2007/533/ПВР, за 
техническото функциониране на ВИС 
съгласно член 50, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 17, 
параграф 3 от Решение 2008/633/ПВР; и 
за техническото функциониране на 
„ЕВРОДАК“ съгласно член 40, параграф 
4 от Регламент (ЕС) № …./… [на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на система „ЕВРОДАК“ за 
сравняване на дактилоскопични 
отпечатъци с оглед ефективното 
прилагане на Регламент (ЕС) № {…/….} 
за установяване на критерии и 
механизми за определяне на държава 
членка, компетентна за разглеждането 
на молба за международна закрила, 
която е подадена в една от държавите 
членки от гражданин на трета страна 
или лице без гражданство] и за искане 
на сравнения с данните в „ЕВРОДАК“
от правоприлагащите органи на 
държавите членки за целите на 
правоприлагането;

„у) приема докладите за техническото 
функциониране на ШИС II съответно 
съгласно член 50, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 1987/2006 и член 66, 
параграф 4 от Решение 2007/533/ПВР, за 
техническото функциониране на ВИС 
съгласно член 50, параграф 3 от 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и член 17, 
параграф 3 от Решение 2008/633/ПВР; и 
за техническото функциониране на 
„ЕВРОДАК“ съгласно член 40, параграф 
4 от Регламент (ЕС) № …./… [на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на система „ЕВРОДАК“ за 
сравняване на дактилоскопични 
отпечатъци с оглед ефективното 
прилагане на Регламент (ЕС) № {…/….} 
за установяване на критерии и 
механизми за определяне на държава 
членка, компетентна за разглеждането 
на молба за международна закрила, 
която е подадена в една от държавите 
членки от гражданин на трета страна 
или лице без гражданство]; 

Or. en

Изменение 166
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
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Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В член 15 параграф 4 се заменя със 
следния текст:

заличава се

„4. Европол и Евроюст могат да 
присъстват на заседанията на 
управителния съвет като 
наблюдатели, когато се обсъжда 
въпрос, засягащ ШИС II, във връзка с 
прилагането на Решение 
2007/533/ПВР. Европол може също да 
присъства на заседанията на 
управителния съвет като 
наблюдател, когато се обсъжда 
въпрос, засягащ ВИС, във връзка с 
прилагането на Решение 
2008/633/ПВР или когато се обсъжда 
въпрос, засягащ „ЕВРОДАК“, във 
връзка с прилагането на Регламент 
(ЕС) № …/…. [на Европейския 
парламент и на Съвета за създаване 
на система „ЕВРОДАК“ за сравняване 
на дактилоскопични отпечатъци с 
оглед ефективното прилагане на 
Регламент (ЕС) № …/….];“

Or. en

Изменение 167
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 4 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в параграф 5 буква ж) се заменя със 
следния текст:

заличава се

„ж) без да се засяга член 17 от 
Правилника за персонала, установява 
изисквания за поверителност в 
изпълнение съответно на член 17 от 
Регламент (ЕО) № 1987/2006, член 17 
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от Решение 2007/533/ПВР и член 26, 
параграф 9 от Регламент (ЕО) 
№ 767/2008 и член 4, параграф 6 от 
Регламент (ЕС) № …/…. [на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на система „ЕВРОДАК“ 
за сравняване на дактилоскопични 
отпечатъци с оглед ефективното 
прилагане на Регламент (ЕС) 
№ …/….];“

Or. en

Изменение 168
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В член 19 параграф 3 се заменя със 
следния текст: 

заличава се

„3. Европол и Евроюст могат да 
назначат по един свой представител 
в рамките на консултативната група 
по ШИС II. Европол може също да 
назначи свой представител в 
консултативната група по ВИС и в 
тази по „ЕВРОДАК.“

Or. en

Изменение 169
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка държава членка и Европол 
създават и поддържат на свои 
разноски техническата 

заличава се
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инфраструктура, необходима за 
прилагане на настоящия регламент, и 
са отговорни за поемането на 
разходите, свързани с исканията за 
сравняване с данни в „ЕВРОДАК“ за 
целите на предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
което и да е от престъпленията, 
определени в настоящия регламент.

Or. en

Изменение 170
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На всеки две години Агенцията 
представя на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията и Европейския 
надзорен орган по защита на данните 
доклад за техническото функциониране 
на централната система, включително за 
нейната сигурност. 

4. Веднъж годишно Агенцията 
представя на Европейския парламент, 
Съвета, Комисията и Европейския 
надзорен орган по защита на данните 
доклад за техническото функциониране 
на централната система, включително за 
нейната сигурност. 

Or. en

Изменение 171
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Три години след началото на 
прилагането на настоящия регламент, 
съгласно предвиденото в член 46, 
параграф 2, и впоследствие на 
всеки четири години Комисията прави 
цялостна оценка на „ЕВРОДАК“, която 

5. Три години след началото на 
прилагането на настоящия регламент, 
съгласно предвиденото в член 46, 
параграф 2, и впоследствие на 
всеки четири години Комисията прави 
цялостна оценка на „ЕВРОДАК“, която 
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разглежда постигнатите резултати по 
отношение на определените цели, 
преценява дали основните принципи 
остават в сила и оценява последиците за 
бъдещите дейности, като прави и 
необходимите препоръки. Комисията 
предава оценката на Европейския 
парламент и на Съвета.

разглежда постигнатите резултати по 
отношение на определените цели, 
преценява дали основните принципи 
остават в сила, включително дали 
достъпът до правоприлагането е 
довел до заклеймяването на лицата, 
търсещи международна закрила, и 
оценява последиците за бъдещите 
дейности, като прави и необходимите 
препоръки. Комисията предава оценката 
на Европейския парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 172
Claude Moraes, Carmen Romero López, Birgit Sippel

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Три години след началото на 
прилагането на настоящия регламент, 
съгласно предвиденото в член 46, 
параграф 2, и впоследствие на 
всеки четири години Комисията прави 
цялостна оценка на „ЕВРОДАК“, която 
разглежда постигнатите резултати по 
отношение на определените цели, 
преценява дали основните принципи 
остават в сила и оценява последиците за 
бъдещите дейности, като прави и 
необходимите препоръки. Комисията 
предава оценката на Европейския 
парламент и на Съвета.

5. Три години след началото на 
прилагането на настоящия регламент, 
съгласно предвиденото в член 46,
параграф 2, и впоследствие на 
всеки четири години Комисията прави 
цялостна оценка на „ЕВРОДАК“, която 
разглежда постигнатите резултати по 
отношение на определените цели и 
въздействието върху основните 
права,  преценява дали основните 
принципи остават в сила и оценява 
последиците за бъдещите 
дейности, включително дали 
прилагането на функцията за 
търсене за целите на 
правоприлагането е довело до 
заклеймяването на лицата, търсещи 
международна закрила, като прави и 
необходимите препоръки. Комисията 
предава оценката на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en
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Обосновка

Информация относно група уязвими лица бива специално предоставена. Трябва да се 
вземат всички възможни мерки, за да се гарантира, че основните им права са
защитени и настоящият регламент не води до тяхното заклеймяване. 

Изменение 173
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Три години след началото на 
прилагането на настоящия регламент, 
съгласно предвиденото в член 46, 
параграф 2, и впоследствие на 
всеки четири години Комисията прави 
цялостна оценка на „ЕВРОДАК“, която 
разглежда постигнатите резултати по 
отношение на определените цели, 
преценява дали основните принципи 
остават в сила и оценява последиците за 
бъдещите дейности, като прави и 
необходимите препоръки. Комисията 
предава оценката на Европейския 
парламент и на Съвета.

5. Три години след началото на 
прилагането на настоящия регламент, 
съгласно предвиденото в член 46, 
параграф 2, и впоследствие на 
всеки три години Комисията прави 
цялостна оценка на „ЕВРОДАК“, която 
разглежда постигнатите резултати по 
отношение на определените цели, 
преценява дали основните принципи 
остават в сила и оценява последиците за 
бъдещите дейности, като прави и 
необходимите препоръки. Комисията 
предава оценката на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. en

Изменение 174
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяка държава членка и Европол 
изготвят годишни доклади относно 
ефективността на сравняването на 
дактилоскопични данни с данни в 
„ЕВРОДАК“ за целите на достъпа с 

заличава се



AM\917925BG.doc 105/110 PE500.400v01-00

BG

цел правоприлагане, съдържащи 
информация и статистически данни 
за точната цел на сравнението, 
включително вида терористично или 
тежко престъпление, броя искания за 
сравнение, броя и вида случаи, 
завършили с успешно установяване на 
самоличност, информация за 
необходимостта и използването на 
процедурата по спешност в 
извънредни случаи, както и за 
случаите, при които спешността не е 
била приета при последващата 
проверка, извършена от проверяващия 
орган. Тези доклади се предават на 
Комисията.

Or. en

Изменение 175
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяка държава членка и Европол 
изготвят годишни доклади относно 
ефективността на сравняването на 
дактилоскопични данни с данни в 
„ЕВРОДАК“ за целите на достъпа с 
цел правоприлагане, съдържащи 
информация и статистически данни 
за точната цел на сравнението, 
включително вида терористично или 
тежко престъпление, броя искания за 
сравнение, броя и вида случаи, 
завършили с успешно установяване на 
самоличност, информация за 
необходимостта и използването на 
процедурата по спешност в 
извънредни случаи, както и за 
случаите, при които спешността не е 
била приета при последващата 
проверка, извършена от проверяващия 

заличава се
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орган. Тези доклади се предават на 
Комисията.

Or. en

Изменение 176
Sarah Ludford

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяка държава членка и Европол 
изготвят годишни доклади относно 
ефективността на сравняването на 
дактилоскопични данни с данни в
„ЕВРОДАК“ за целите на достъпа с цел 
правоприлагане, съдържащи 
информация и статистически данни за 
точната цел на сравнението, 
включително вида терористично или 
тежко престъпление, броя искания за 
сравнение, броя и вида случаи, 
завършили с успешно установяване на 
самоличност, информация за 
необходимостта и използването на 
процедурата по спешност в извънредни 
случаи, както и за случаите, при които 
спешността не е била приета при 
последващата проверка, извършена от 
проверяващия орган. Тези доклади се 
предават на Комисията.

8. Всяка държава членка и Европол 
изготвят годишни доклади относно 
ефективността на сравняването на 
дактилоскопични данни с данни в
„ЕВРОДАК“ за целите на достъпа с цел 
правоприлагане, съдържащи 
информация и статистически данни за 
точната цел на сравнението, 
включително вида терористично или 
тежко престъпление, посочените 
причини за основателни подозрения, 
за броя искания за сравнение, броя и 
вида случаи, завършили с успешно 
установяване на самоличност, 
информация за необходимостта и 
използването на процедурата по 
спешност в извънредни случаи, както и 
за случаите, при които спешността не е 
била приета при последващата 
проверка, извършена от проверяващия 
орган. Тези доклади се предават на 
Комисията. Въз основа на тези 
годишни доклади и в допълнение към 
цялостната оценка, предвидена в 
параграф 5, Комисията изготвя 
годишен доклад относно достъпа на
правоприлагащите органи до
„ЕВРОДАК“ и предава оценката на 
Европейския парламент, Съвета и на 
ЕНОЗД.
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Обосновка

Първата промяна отразява изменението на член 20, буква г) (нова). С втората 
промяна Комисията е приканена да изготви годишен отчет относно достъпа на 
правоприлагащите органи въз основа на националните доклади и докладите на 
Европол.

Изменение 177
Claude Moraes

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Всяка държава членка и Европол 
изготвят годишни доклади относно 
ефективността на сравняването на 
дактилоскопични данни с данни в 
„ЕВРОДАК“ за целите на достъпа с цел 
правоприлагане, съдържащи 
информация и статистически данни за 
точната цел на сравнението, 
включително вида терористично или 
тежко престъпление, броя искания за 
сравнение, броя и вида случаи, 
завършили с успешно установяване на 
самоличност, информация за 
необходимостта и използването на 
процедурата по спешност в извънредни 
случаи, както и за случаите, при които 
спешността не е била приета при 
последващата проверка, извършена от 
проверяващия орган. Тези доклади се 
предават на Комисията.

8. Всяка държава членка и Европол 
изготвят годишни доклади относно 
ефективността на сравняването на 
дактилоскопични данни с данни в 
„ЕВРОДАК“ за целите на достъпа с цел 
правоприлагане, съдържащи 
информация и статистически данни за 
точната цел на сравнението, 
включително вида терористично или 
тежко престъпление, посочените 
причини за основателни подозрения,
за броя искания за сравнение, броя и 
вида случаи, завършили с успешно 
установяване на самоличност, 
информация за необходимостта и 
използването на процедурата по 
спешност в извънредни случаи, както и 
за случаите, при които спешността не е 
била приета при последващата 
проверка, извършена от проверяващия 
орган. Тези доклади се предават на 
Комисията. Въз основа на тези 
годишни доклади и в допълнение към 
цялостната оценка, предвидена в 
параграф 5, Комисията изготвя 
годишен доклад относно достъпа 
правоприлагащите органи до
„ЕВРОДАК“ и предава оценката на 
Европейския парламент, Съвета и на 
ЕНОЗД.
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Обосновка

Първата промяна отразява изменението на член 20, буква г) (нова). С втората 
промяна Комисията е приканена да изготвя годишен отчет относно достъпа на 
правоприлагащите органи въз основа на националните доклади и докладите на 
Европол.

Изменение 178
Cornelis de Jong

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Агенцията, държавите членки и 
Европол предоставят на Комисията 
необходимата информация за изготвяне 
на докладите за оценка по 5. Тази 
информация не може по никакъв начин 
да застрашава методите на работа, нито 
да включва данни, които разкриват 
източници, служители или разследвания 
на оправомощените органи.

9. Агенцията и държавите членки 
предоставят на Комисията 
необходимата информация за изготвяне 
на докладите за оценка по 5. Тази 
информация не може по никакъв начин 
да застрашава методите на работа, нито 
да включва данни, които разкриват 
източници, служители или разследвания 
на оправомощените органи.
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Изменение 179
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок от [три месеца след датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
всяка държава членка уведомява 
Комисията за своите оправомощени 
органи и незабавно уведомява за всяка 
настъпила промяна, свързана с тях. 

1. В срок от [три месеца след датата на 
влизане в сила на настоящия регламент] 
всяка държава членка уведомява 
Комисията за своите оправомощени 
органи и оперативните звена, 
упоменати в член 5, параграф 3, и 
незабавно уведомява за всяка настъпила 
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Изменение 180
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 43 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки постоянно 
актуализират информацията, която 
са предоставили на Комисията. 
Комисията предоставя тази 
информация на разположение на 
другите държави членки, Европол и 
обществото посредством постоянно 
актуализирана електронна 
публикация.

Or. en

Изменение 181
Renate Weber

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Европол постоянно актуализира 
информацията, която е предоставил 
на Комисията. Комисията 
предоставя тази информация на 
разположение на другите държави 
членки, Европол и обществото 
посредством постоянно 
актуализирана електронна 
публикация.

Or. en
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Изменение 182
Franziska Keller, Jan Philipp Albrecht

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията публикува ежегодно 
информацията по параграфи 1, 2 и 3 в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

4. Комисията публикува ежегодно 
информацията по параграфи 1, 2 и 3 в 
Официален вестник на Европейския 
съюз посредством редовно 
актуализирана електронна 
публикация.
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