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PR_COD_1am

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета за създаване на мрежа от 
служители за връзка по въпросите на имиграцията
(COM(2009)0322 – C7-0055/2009 – 2009/0098(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2009)0322),

– като взе предвид член 251, параграф 2, член 63, параграф 3, буква б), и член 66 от 
Договора за ЕО, съгласно които предложението е внесено от Комисията 
(C7-0055/2009),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0000/2009),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавата-членка, която осъществява 
председателството на Съвета на 
Европейския съюз, или ако тази 
държава-членка не е представена в 
страната или областта, държавата-
членка, която осъществява 
председателството по заместване, 
изготвя в края на всяко шестмесечие 

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

доклад за Съвета, Европейския 
парламент и Комисията относно 
дейността на мрежите от служители за 
връзка по въпросите на имиграцията в 
специфични области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз, 
както и за положението в тези области 
и/или страни по въпросите, свързани с 
незаконната имиграция. Подборът, 
който се извършва след консултация с 
държавите-членки и Комисията, на 
специфичните области и/или страни от 
особен интерес за Европейския съюз се 
основава на обективни показатели за 
миграцията, като статистически данни
за незаконната имиграция и анализи на 
риска, изготвени от агенция FRONTEX, 
и взима под внимание общата външна 
политика на ЕС.

Or. fr

Обосновка

Уместно е да се гарантира последователността при избора на термините и 
следователно тук да се върнем към израза "незаконна имиграция", който се използва в 
предходното изречение. Следва да се позволи на мрежите от служители за връзка да 
действат с достатъчна гъвкавост в рамките на общата външна политика на 
Европейския съюз.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Когато на 19 февруари 2004 г. се прие регламентът, който сега се изменя, Европейската 
агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници 
(FRONTEX) все още не беше официално създадена. Регламентът за създаване на 
Европейска агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните 
граници на държавите-членки на Европейския съюз беше приет от Съвета 8 месеца по-
късно, на 26 октомври 2004 г. 

По силата на мандата, предвиден в нейния процедурен правилник, FRONTEX отговаря 
за: извършване на анализ на риска въз основа на информацията, събрана от 
компетентните органи в държавите-членки,  улесняване на оперативното 
сътрудничество между държавите-членки и трети страни, също така за 
сътрудничеството с компетентните органи на трети страни или с международни 
организации, например чрез обмяна на опит по въпросите на граничния контрол, 
обучението на национални граничари, обмена на оперативна информация и 
съвместните операции. 

В първоначалния регламент (Регламент (ЕО) № 377/2004) от 19 февруари 2004 г., 
"служителите за връзка по въпросите на имиграцията" се определят като представители 
на държава-членка, които са командировани в чужбина от службата по имиграцията 
или от други компетентни органи, с цел да установят или да поддържат контакти с 
органите на страната домакин, за да допринесат за превенцията на незаконната 
имиграция и за борбата с това явление, за връщането на незаконните имигранти и за 
управлението на законната имиграция.   

Очевидно е, че с оглед на своите правомощия, служителите за връзка по въпросите на 
имиграцията, командировани в трети страни, могат да окажат значителен принос за 
постигане на целите на FRONTEX, особено ако се вземе предвид, че агенцията няма 
представителство извън територията на Съюза. 

Предложението за изменение на Регламент (ЕО) № 377/2004 на Съвета цели 
служителите за връзка по въпросите на имиграцията и FRONTEX да извлекат взаимна 
полза от обмена на познания и опит, като това е въпрос, който не беше разгледан в 
първоначалния регламент. 

Предложението за изменение преследва следните цели: извличане на взаимна полза от 
страна на служителите за връзка и FRONTEX чрез обмена на познания в съответните 
им области; възползване от информацията, получена чрез мрежите от служители за 
връзка, и обменянето й чрез ICONet (информационна и координационна мрежа с 
повишено ниво на сигурност на отделните служби на държавите-членки, отговарящи за 
управление на миграционните потоци); предоставяне на достъп до Фонда за външните 
граници с цел да се подпомогне създаването на мрежи от служители за връзка и да се 
улесни тяхното функциониране и, накрая, опростяване на системата за представяне на 
доклади на всеки шест месеца. 

С оглед на постигането на тези цели се изменят членове 3, 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 
377/2004. 
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Правното основание се съдържа в член 63, параграф 3, буква б) и член 66 от Договора 
за създаване на Европейската общност. Това означава, че спрямо позицията на 
Обединеното кралство, Ирландия и Дания по отношение на Протокола от Шенген се 
прилага системата на „променлива геометрия“. Също така се разглеждат последиците 
от предложеното изменение по отношение на протоколите, подписани в тази област с 
Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенщайн. 

От техническа гледна точка, предложеното изменение е целесъобразно и необходимо. 
Трудният период, в който се намира понастоящем Европейският съюз, изисква 
целесъобразно управление на имиграционните потоци. То следва да се тълкува 
двустранно: като управление на законната имиграция и управление на незаконната или 
нелегална имиграция. 


