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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно създаването на механизъм за оценка с цел проверка на прилагането на 
достиженията на правото от Шенген
(COM(2010)0624 – C7-0370/2010 – 2010/0312(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2010)0624),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква д) от Договора 
за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0370/2010),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на  комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0000/2011),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени 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, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Следователно механизмът, създаден 
през 1998 г., следва да бъде изменен, що 
се отнася до втората част на мандата, 
предоставен на Постоянния комитет. 
Първата част от въпросния мандат 
следва да продължи да бъде прилагана 
така, както е изложена в част I от 
решението от 16 септември 1998 г.

(6) Следователно механизмът, създаден 
през 1998 г., следва да бъде изменен, що 
се отнася както до първата, така и до 
втората част на мандата, предоставен на 
Постоянния комитет, с цел да се 
гарантира, че съществува единен 
механизъм, основан на същите 
критерии за държави кандидатки и 
държави-членки, които вече прилагат 
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достиженията на правото от 
Шенген. 

Or. en

Обосновка
Целта е единен механизъм както за държави кандидатки, така и за държави-членки 
на шенгенското пространство, за да се избегнат двойни стандарти.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(8)
С цел да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с Регламент (ЕС) №
182/2011 на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите-
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.1
_________
1 ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

Or. en

Обосновка
Целта на изменението е да се гарантира, че се прилагат новите правила на 
комитологията в рамките на Договора от Лисабон. 
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка
С цел да се подчертае фактът, че механизмът за оценка се основава на тясно 
сътрудничество между Комисията и държавите-членки, експерти от държавите-
членки следва също да участват в проверките на място във връзка с премахването на 
контрола по вътрешните граници. Вж. изменението на член 12.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Eвропейският надзорен орган по 
защита на данните и националните 
контролни органи, действащи в 
рамките на съответните им 
правомощия, следва да бъдат 
включени в процеса на оценка и да 
участват като наблюдатели в 
проверка на място във връзка с 
областта, обхваната от мандата им;
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Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С настоящия регламент се създава 
механизъм за оценка, който служи за 
следните цели:

- установяване на това дали са 
изпълнени всички предварителни 
условия за въвеждане в сила на 
достиженията на правото от 
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Шенген в държава кандидатка и 
- за проверка на прилагането на 

достиженията на правото от Шенген в 
държавите-членки, в които те се 
прилагат напълно, както и в 
държавите-членки, в които съгласно 
съответния Протокол към Договора 
за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз достиженията на правото от 
Шенген се прилагат  частично.

Or. en

Обосновка
Що се отнася до първото тире, целта е единен механизъм както за държави 
кандидатки, така и за държави-членки на шенгенското пространство, за да се 
избегнат двойни стандарти. С второто тире се цели да се гарантира, че 
Обединеното кралство и Ирландия участват в механизма за оценка доколкото 
участват и в шенгенското пространство.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Експерти от държавите-членки, които 
съгласно съответния Акт на 
присъединяване не прилагат все още 
напълно достиженията на правото от 
Шенген, участват въпреки това в 
оценката на всички части на това право.

Експерти от държавите-членки, които 
съгласно съответния Акт на 
присъединяване не прилагат все още 
напълно достиженията на правото от 
Шенген, участват въпреки това в 
оценката на всички части на това право.
Експерти от държавите-членки, за 
които, в съответствие със 
съответния Протокол към Договора 
за Европейския съюз и Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз, достиженията на правото от 
Шенген се прилагат само частично, 
участват в оценката на частите от 
достиженията на правото, които са 
приложими само за тези държави-
членки.

Or. en
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Обосновка
С изменението се цели да се гарантира, че експерти от Обединеното кралство и 
Ирландия могат да участват в тези оценки, които се отнасят до части от 
достиженията на правото от Шенген, в които участват Обединеното кралство и 
Ирландия.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Многогодишната програма може 
да съдържа позовавания на 
тематични и/или регионални оценки, 
посочени в член 8, параграф 1.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията изпраща стандартен 
въпросник на държавите-членки, които 
ще бъдат оценени през следващата 
година, не по-късно от 15 август 
предишната година. Въпросникът 
обхваща съответното законодателство, 
организационните и техническите 
средства на разположение за 
прилагането на достиженията на 
правото от Шенген и статистически 
данни за всяка област, обхваната от 
оценката.

1. Комисията изпраща стандартен 
въпросник на държавите-членки, които 
ще бъдат оценени през следващата 
година, не по-късно от 15 август 
предишната година. Въпросникът се 
изготвя в тясно сътрудничество с 
държавите-членки и обхваща 
съответното законодателство, 
организационните и техническите 
средства на разположение за 
прилагането на достиженията на 
правото от Шенген и статистически 
данни за всяка област, обхваната от 
оценката.

Or. en
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията съставя списък с 
експерти, определени от 
държавите-членки за участие в 
проверки на място. Списъкът се 
съобщава на държавите-членки.

заличава се

2. Държавите-членки посочват 
областите на специализация на 
всеки експерт, в съответствие с 
областите, изброени в 
приложението към този 
регламент. Държавите-членки 
уведомяват Комисията възможно 
най-бързо за всякакви промени, 
настъпили във връзка с тази 
информация.

заличава се

3. Държавите-членки посочват кои 
експерти могат да бъдат на 
разположение за внезапни проверки 
на място в съответствие с 
изискванията на член 10, параграф 
5.

заличава се

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

5. Държавите-членки следят за това 
определените от тях експерти да 
отговарят на изискванията, 
изброени в предходния параграф, 
включително и чрез посочване на 
специализацията на експертите. В 
допълнение, държавите-членки 

Експертите, участващи в проверки на 
място, следва да притежават 
необходимите квалификации, 
включително солидни теоретични 
познания и практически опит в 
областите, обхванати от механизма за 
оценка, както и добро познаване на 
принципите, процедурите и техниките 
на оценка и следва да могат да общуват 
задоволително на общ езикЗа тази цел 
държавите-членки, в сътрудничество с 
Frontex, следят за това експертите да 
получават съответното обучение.
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следят за това експертите да се 
обучават постоянно, за да 
продължават да отговарят на 
горепосочените изисквания.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Проверки на място се извършват 
от екипи, назначени от Комисията.
Екипите се съставят от експерти, 
присъстващи в списъка от експерти, 
посочен в член 9, и от служители на 
Комисията. Комисията следи за 
спазването на географския баланс и за 
компетентността на експертите, 
които вземат участие в екипите. 
Експерти от държавите-членки не могат 
да вземат участие в проверка на място в 
държавата-членка, в която работят.

1. Екипите, отговарящи за проверки на 
място, се съставят от експерти, 
определени от държавите-членки, и 
от служители на Комисията.  Експерти 
от държавите-членки не могат да вземат 
участие в проверка на място в 
държавата-членка, в която работят.

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията призовава държавите-
членки да определят експерти, които 
са на разположение за участие в 
съответните проверки на място, 
като посочват  тяхната област на 
специализация. При предварително 
обявени проверки Комисията 
призовава държавите-членки да 
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определят експерти не по-късно от 
шест седмици преди да бъде 
планирана проверката на място.   
Държавите-членки определят 
експерта в рамките на една седмица.
При внезапни проверки Комисията 
призовава държавите-членки да 
определят експерти не по-късно от 
две седмици преди да бъде планирана 
проверката на място.   Държавите-
членки определят експерта в рамките 
на 72 часа.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Eвропейският надзорен орган по 
защита на данните и националните 
контролни органи, действащи в 
рамките на съответните им 
правомощия, следва да бъдат 
призовани да участват като 
наблюдатели в проверка на място във 
връзка с областта, обхваната от 
мандата им.

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Броят експерти (включително 
наблюдателите), участващи в 
проверки за оценка, не може да 
надвишава осем за предварително 

3. Броят експерти от държавите-
членки, участващи в проверки за 
оценка, не може да надвишава осем за 
предварително обявените проверки и 
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обявените проверки и шест за 
внезапните проверки на място.

шест за внезапните проверки на място. 
В случай че броят експерти, 
определени от държавите-членки, 
надхвърля този максимален брой, 
Комисията, след консултация със 
съответната държава-членка, 
определя членовете на екипа въз 
основа на географския баланс и 
компетентността на експертите.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При предварително обявени 
проверки държавите-членки, чиито 
експерти са определени за участие в 
съответствие с параграф 1, се 
уведомяват от Комисията не по-
късно от четири седмици преди 
насрочената проверка на място. 
Държавите-членки разполагат с една 
седмица, за да потвърдят участието 
на своите експерти.

заличава се

Or. en

Обосновка
Понастоящем това е включено в параграф 1.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При внезапните проверки, 
държавите-членки, чиито експерти 
са определени за участие в 
съответствие с параграф 1, се 
уведомяват от Комисията не по-
късно от една седмица преди 
насрочената проверка на място. 
Държавите-членки разполагат с 48 
часа, за да потвърдят участието на 
своите експерти.

заличава се

Or. en

Обосновка
Понастоящем това е включено в параграф 1.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга действието на член 10, 
екипите за внезапни проверки на място 
за проверка на отсъствието на контрол 
по вътрешните граници се състоят 
единствено от служители на 
Комисията.

Без да се засяга действието на член 10, 
екипите за внезапни проверки на място 
за проверка на отсъствието на контрол 
по вътрешните граници се състоят от 
трима служители на Комисията и 
трима експерти от държавите-
членки.

Or. en

Обосновка
С цел да се подчертае фактът, че механизмът за оценка се основава на принципа на 
тясно сътрудничество между Комисията и държавите-членки, експерти от 
държавите-членки следва също да участват в проверките на място във връзка с 
премахването на контрола по вътрешните граници. Вж. изменение на съображение 
10.
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13а
Екипи за оказване на подкрепа

В случай на сериозен недостатък по 
смисъла на член 13, параграф 7 
Frontex създава екип от експерти, 
които в продължение на шест месеца 
след откриването на сериозния 
недостатък, оказват подкрепа на 
съответната държава-членка за 
отстраняването му. Експерти от 
държавите-членки могат да 
участват в екипа.

Or. en

Обосновка
Сериозен недостатък, който може да има значително въздействие върху цялостното 
равнище на сигурност в една или повече държави-членки, трябва да бъде спешно 
отстранен с цел да се възстанови взаимното доверие. Като специализирана агенция 
на ЕС Frontex може да изпълнява съществена част при оказването на подкрепа на 
съответната държава-членка за преодоляване на недостатъка. 

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 13 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13б
Последващи действия и санкции

Шест месеца след откриването на 
сериозен недостатък Комисията 
планира проверка на място. В случай 
че проверката на място покаже, че 
сериозният недостатък не е 
отстранен, Комисията представя 
предложение на комитета, създаден 
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съгласно член 15, относно 
последващите действия и 
възможните санкции. Решението 
относно последващите действия и 
възможните санкции, което може да 
доведе до повторно въвеждане на 
контрол по границите, се взема в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 15, 
параграф 2.

Or. en

Обосновка
В случай че след период от шест месеца и въпреки подкрепата, оказана от Frontex, 
държава-членка не е отстранила сериозния недостатък, следва да съществува 
възможност Комисията, в сътрудничество с комитета, съставен от представители 
на държавите-членки, да вземе решение относно последващи мерки, включително 
санкции.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет 
от представители на държавите-
членки, чийто председател е 
представител на Комисията.

1. Комисията се подпомага от комитет. 
Този комитет е комитет по смисъла 
на Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Обосновка
Целта на изменението е да се гарантира, че се прилагат новите правила на 
комитологията в рамките на Договора от Лисабон. 

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато има позоваване на настоящия 
параграф, се прилагат членове 4, 7 и 8 

2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
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от Решение 1999/468/ЕО. Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

Обосновка
Целта на изменението е да се гарантира, че се прилагат новите правила на 
комитологията в рамките на Договора от Лисабон. С оглед гарантиране на 
достатъчно участие на представители на държавите-членки, следва да бъде избрана 
процедурата по разглеждане, предвидена в член 5 от Регламент (ЕС) №182/2011. Тази 
процедура гарантира, че предложенията на Комисията се подкрепят с квалифицирано 
мнозинство на комитет от експерти. Обратно, в рамките на процедурата по 
консултиране, предвидена в член 4, Комисията може да приеме акт за изпълнение 
дори и ако мнозинството от представителите на държавите-членки са против.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Част II от Решението на 
Изпълнителния комитет от 
16 септември 1998 г. относно 
създаването на Постоянен комитет за 
оценка и изпълнение на Шенген 
(SCH/Com-ex (98) 26 окончателен.), под 
заглавие „Изпълнителен комитет за 
държавите, които вече прилагат 
конвенцията“, се отменя една година 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Решението на Изпълнителния комитет 
от 16 септември 1998 г. относно 
създаването на Постоянен комитет за 
оценка и изпълнение на Шенген 
(SCH/Com-ex (98) 26 окончателен.), под 
заглавие „Изпълнителен комитет за 
държавите, които вече прилагат 
конвенцията“, се отменя една година 
след влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка
В становището на докладчика следва да има единен механизъм за оценка, основан на 
настоящия регламент. Следователно Решението на Изпълнителния комитет следва 

да бъде отменено не само по отношение на част І, но и по отношение на част ІІ.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съветът може да реши да извърши 
шенгенските оценки, упоменати в 
актове за присъединяване, сключени 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, в съответствие с 
настоящия регламент.

заличава се

Or. en

Обосновка
Член 20 не е необходим, тъй като изменението на член 1, параграф 1 вече цели 
включване на държавите кандидатки в новия механизъм за оценка на Шенген от 
самото начало.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст:

Създаването на шенгенското пространство в края на 80-те и началото на 90-те години 
на миналия век беше един от най-големите успехи в европейската история, за който е 
характерно отсъствието на контрол на общите граници между участващите държави и 
въвеждането на свобода на движение в рамките на това пространство. Успоредно с това 
бяха приложени различни компенсиращи мерки, по-специално засилването на 
проверките по външните граници, засилването на полицейското, митническото и 
съдебното сътрудничество, създаването на Шенгенската информационна система 
(ШИС) и т.н.

Премахването на контрола по вътрешните граници изисква пълно взаимно доверие 
между държавите-членки в способността им изцяло да прилагат съпътстващите мерки, 
позволяващи контролът да бъде премахнат. Нещо повече, сигурността на шенгенското 
пространство зависи от строгостта и ефикасността, с които дадена държава-членка 
извършва контрола по външните си граници, както и от качеството и бързината, с които 
се обменя информация чрез ШИС. Недостатъчната солидност или неправилното 
функциониране на всеки един от тези елементи представлява риск за сигурността на 
Европейския съюз и ефикасността на шенгенското пространство.

През 1998 г. беше създаден Постоянен комитет, чиято задача беше оценяване на 
държавите-членки на два отделни етапа:

- въвеждане: комитетът имаше задача да провери дали всички предварителни 
условия за прилагане на достиженията на правото от Шенген са изпълнени с 
оглед премахването на граничния контрол;

- изпълнение: взаимното доверие, установено след премахването на контрола по 
вътрешните граници, трябваше да се поддържа и укрепва чрез оценки на начина, 
по който достиженията на правото от Шенген се прилагат от страна на 
държавите-членки. 

След влизането в сила на Договора от Амстердам през 1999 г. и интегрирането на 
достиженията на правото от Шенген в ЕС, наименованието на Постоянния комитет 
беше променено на Работна група за оценка на Шенген (SCH-EVAL). Въпреки това 
мандатът на групата остана непроменен и междуправителственият й характер беше 
запазен.

В рамките на Програмата от Хага Комисията беше призована да представи 
предложение за допълване на съществуващия механизъм за оценка на Шенген и за 
отстраняване на установени недостатъци в него. През март 2009 г. Комисията 
представи две предложения за регламент на Съвета и проект за решение относно 
създаването на правна рамка за единен механизъм за оценка с цел проверка и контрол 
на правилното прилагане на достиженията на правото от Шенген.   Регламентът на 
Съвета обхващаше дейности, свързани с елементите на свободното движение и 
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контрола по границите на достиженията на правото от Шенген.  Решението на Съвета 
обхващаше полицейските мерки, които компенсират премахването на контрол по 
вътрешните граници.

В допълнение, предложенията имаха за цел да отговорят на правните промени след 
интегрирането на достиженията на правото от Шенген в правната рамка на ЕС, когато 
всяка разпоредба на достиженията на правото получи правно основание в рамките на 
първия или третия стълб. 

Европейският парламент беше консултиран по тези две предложения и въз основа на 
становището, дадено от неговата правна служба във връзка с проверката на това дали 
избраното правно основание от страна на Комисията е най-подходящото, стигна до 
заключението, че процедурата на съвместното вземане на решение следва да бъде 
избраната процедура за предложението за регламент. Предвид това, че двете 
предложения показаха едни и същи слабости и от юридическа гледна точка 
представиха двете страни на една и съща монета, т.е. създаването на единна система за 
оценка на Шенген, те следва да бъдат разглеждани като пакет. През октомври 2009 г. 
Европейският парламент отхвърли двете предложения и призова Комисията да ги 
оттегли и да предложи нови, съществено подобрени предложения, които зачитат 
процедурата на съвместно вземане на решения и които вземат предвид влизането в сила 
на Договора от Лисабон.

С влизането в сила на Договора от Лисабон предложението по въпросите, обхванати от 
третия стълб, не е необходимо и е оттеглено с т.нар. „сборно“ съобщение от декември 
2009 г. В същото време останалото предложение (регламент за въпросите, попадащи в 
първия стълб) също се оттегля.

Обхват на новото предложение

Отделно ново предложение беше представено през ноември 2010 г. с цел създаване на 
правна рамка за оценка на правилното прилагане на достиженията на правото от 
Шенген. Този механизъм за оценка цели поддържането на взаимното доверие между 
държавите-членки в способността им да прилагат ефикасно и ефективно съпътстващите 
мерки, позволяващи поддържането на пространство без вътрешни граници. 

Предлага се законодателната процедура да е съвместното вземане на решения, тъй като 
Европейският парламент е пълноправен участник в областта на правосъдието и 
вътрешните работи. За са се повиши прозрачността се предлага да се докладва редовно 
на Съвета и на Европейския парламент за извършените оценки, за изводите от тях и за 
последващите мерки, предприети от съответните държави-членки.

Целта на предложението е също така механизмът за оценка на Шенген да стане по-
ефикасен, като същевременно гарантира прозрачното, ефективно и последователно 
прилагане на достиженията на правото от Шенген.

Този нов  механизъм за оценка следва да бъде основан на въпросници и проверки на 
място - предварително обявени или внезапни, и организиран по етапи. Следва да има 
многогодишна програма от 5 години (всяка държава-членка следва да бъде оценявана 
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най-малко веднъж през 5-годишния период), със списък от страни, които следва да 
бъдат оценени (подготвителен етап).  Проектът на програма следва да бъде приет чрез 
процедурата на комитология. 

Това следва да се прилага и във връзка с годишната програма, която следва да се 
основава на анализ на оценката на риска, извършен от Frontex. Тази програма следва да 
определя оценки, които да се извършват за всяка страна, със или без предварително 
предупреждение (в този случай списъкът с държави-членки следва да бъде 
поверителен). 
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Позиция на докладчика

Докладчикът приветства Комисията за представянето на това ново предложение, което 
не само взема предвид някои от по-ранните критики на Парламента, но също така 
предвижда съвсем правилно правното основание (член 77, параграф 2, буква д) от 
ДФЕС), налагащо използването на процедура на съвместно вземане на решение 
(обикновена законодателна процедура).

Новият механизъм за оценка на Шенген трябва да бъде установен по следния начин:

- той следва да бъде ориентиран в по-голяма степен към Общността (и основан на 
европейски подход и включването на общностните институции за разлика от чисто 
междуправителствения подход);

- той следва да бъде по-прозрачен (и следователно да налага задължение за 
информиране на Съвета и Парламента относно резултата от проверките на място и 
относно препоръките на Комисията и изпълнението им);

- той следва да предвижда сътрудничество в по-голяма степен (гарантирайки баланс 
между Комисията и държавите-членки по отношение на участието им, като позволява 
на национални експерти да участват в пълна степен);

- той следва да използва по-ефективно ресурсите (като включва Frontex и се възползва 
от опита му и неговите анализи на риска);

- той следва да бъде по-ефективен (екипите следва да бъдат по-малко "тромави");

- той трябва да предвижда по-голяма взискателност (като позволява изготвянето на 
прецизна оценка на степента на съответствие с правилата на Шенген и предвижда  
бързи коригиращи действия за разсейване на всякакво чувство за безнаказаност).

Докладчикът се противопоставя на система, основана на "двойни стандарти", която е 
много строга към държавите кандидатки и много снизходителна към държавите, които 
вече са в шенгенското пространство. Следователно той вярва, че правилата трябва да 
бъдат неизменно еднакви и че системата за оценка трябва да предполага постоянното 
спазване на правилата на Шенген, а не това да става само в момента на 
присъединяването.  Поради тази причина няма смисъл от различни критерии и системи 
за оценка за държави, които вече са членки, и за държави кандидатки.

Докладчикът желае още веднъж да обърне внимание на значението на взаимното 
доверие, върху което е изградена цялата система на Шенген. 

Накрая, той се стреми да гарантира частичното участие на Обединеното кралство и 
Ирландия, за могат те да бъдат оценявани по отношение на полицейското 
сътрудничество, операциите SIS/SIRENE и защитата на данните.


