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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 за 
изменение на Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските граници) и Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген
(COM(2011)0118 – C7-0070/2011 – 2011/0051(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0118),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграфи 1 и 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0070/2011),

– 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 (A7-0000/2012),

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 – акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Политиката на Съюза за външните 
му граници се стреми към въвеждането 
на интегрирано управление, за да се 
установи единно и високо равнище на 
контрол и наблюдение, което 
представлява естествена последица от 
свободното движение на хора в 

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

Европейския съюз и е основен елемент 
от пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие. За целта е 
необходимо да бъдат установени общи 
правила относно стандартите и 
процедурите за контрол по външните 
граници, като се вземе предвид 
конкретният и непропорционален 
натиск, на който са подложени 
външните граници на някои държави 
членки. Правилата следва да се 
ръководят от принципа на 
солидарност между държавите 
членки.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Свободното движение на хора в 
рамките на Шенгенското 
пространство е едно от най-големите 
постижения на европейската 
интеграция и достиженията на 
правото от Шенген оказват 
положително въздействие върху 
живота на стотици хиляди 
граждани в Съюза, както чрез 
улесняване на преминаването на 
границите, така и  чрез стимулиране 
на икономиката. Свободното 
движение е основно право и стълб на 
гражданството на Съюза, като 
условията за упражняването на това 
право са предвидени в Договорите и в 
Директива 2004/38/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 29 април 
2004 година относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията 
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на държавите–членки1.
_________________
1 ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) 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.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) При създаването на Шенгенското 
пространство се определи общата 
външна граница, отговорността за 
чиято защита следва да се разпределя 
между държавите членки в 
съответствие с принципа на 
солидарност и на справедливо 
разпределение, както е предвидено в 
член 80 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз. Укрепването на управлението
на Шенгенското пространство 
спомага да се осигури, че всяка 
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държава членка е в състояние да 
упражнява ефективен контрол над 
своята част от общите граници, и 
изгражда доверие в ефективността 
на системата на Съюза за управление 
на миграцията.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) След четиригодишно практическо 
прилагане се появи необходимостта от 
внасянето на редица изменения въз 
основа на практическия опит на 
държавите-членки и Комисията в 
прилагането на Кодекса на шенгенските 
граници, включително резултатите от 
оценките на Шенген и докладите и 
исканията, представени от държавите-
членки.

(3) След четиригодишно практическо 
прилагане се появи необходимостта от 
внасянето на редица изменения въз 
основа на практическия опит на 
държавите членки и Комисията в 
прилагането на Кодекса на шенгенските 
граници, включително резултатите от 
оценките на Шенген и докладите и 
исканията, представени от държавите 
членки, както и законодателните 
инициативи и промени в първичното 
и вторичното право на Съюза и 
необходимостта от изясняване и по-
ефикасно очертаване на ключовите 
технически въпроси.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Приемането на Регламент (ЕС) 
№ 1168/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 
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октомври 2011 година за изменение на 
Регламент (ЕО) № 2007/2004 на 
Съвета за създаване на Европейска 
агенция за управление на 
оперативното сътрудничество по 
външните граници на държавите-
членки на Европейския съюз1 (Frontex) 
усъвършенства интегрираното 
управление на външните граници и 
укрепва допълнително ролята на 
Агенцията в съответствие с целта 
на Съюза да разработи политика с 
оглед на постепенното въвеждане на 
концепцията за интегрирано 
управление на границите.
______________
1 ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 1.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст.)
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При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременното, своевременно 
и подходящо предаване на съответните 
документи на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Обосновка

(Не се отнася до българския текст.)

Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква в)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 2 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„4а „вътрешен превоз на товари“ е всеки 
превоз на товари между две или повече 
пристанища, разположени на 
територията на държавите-членки, без 
спиране на други пристанища извън 
територията на държавите-членки;“;

„4а. „вътрешен превоз на товари“ е 
всеки превоз на товари между две или 
повече пристанища, разположени на 
територията на държавите членки, без 
спиране на други пристанища извън 
територията на държавите членки, като 
превозът на стоки се извършва в 
съответствие с предварително 
определен маршрут;“;

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква ж а) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 2 – точка 8 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) добавя се следната точка 8а:
„8а. „съвместен гранично-
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пропускателен пункт“ е всеки 
гранично-пропускателен пункт, 
намиращ се на територията на 
държава членка или на територията 
на трета страна, на който 
граничната охрана на държавата 
членка и граничната охрана на 
третата страна извършват проверки 
при влизане и излизане в 
съответствие със своето 
законодателство и съгласно сключено 
двустранно споразумение;“;

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква з а) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 2 – точка 18 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) добавя се следната точка 18а:
„18а. „офшорен работник или 
служител“ е всяко лице, което 
работи в офшорна инсталация, 
намираща се извън териториалните 
води и в зона, в която държавите 
членки се ползват с изключителни 
права за експлоатация на морските 
ресурси, както се предвижда от 
международното морско право, и 
което се връща редовно по море или 
въздух на територията на 
държавите членки;“;

Or. en
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Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1 – буква з б) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 2 – точка 19 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

зб) добавя се следната точка 19a:
„19а. „един месец“ означава 30 дена.“;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 4 – параграф 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) за лица или групи лица в случай на 
непредвидена извънредна ситуация при 
спазване на международното право и 
правото на Съюза в областта на 
основните права.“

Or. en

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За планиран престой на територията на 
държавите-членки с продължителност 
не повече от три месеца в рамките на 
всеки шестмесечен период, считано 
от датата на първото влизане на 
територията на държавите-членки,
се прилагат следните условия за влизане 
на гражданите на трети страни:

„За планиран престой на територията на 
държавите членки с продължителност 
не повече от 90 дена в рамките на 180-
дневния период, предшестващ 
съответния ден от престоя, се 
прилагат следните условия за влизане на 
гражданите на трети страни:

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 – буква a а) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 5 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) добавя се следният параграф 1а:
„1а. За целите на прилагането на 
параграф 1 се счита, че датата на 
влизане е първият ден от престоя на 
територията на държавите членки, 
а датата на излизане — последният 
ден от престоя на територията на 
държавите членки.“

Or. en

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4 а (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 6 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В член 6, параграф 1, първа алинея 
се заменя със следния текст:
„1. Граничната охрана при 
изпълнение на своите задължения 
надлежно зачита човешкото 
достойнство и основните права.
Полагат се специални грижи в 
случаите, в които се касае за особено 
уязвими лица.“

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 – буква г)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 7 – параграф 5 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Формулировката на този член е заимствана от Директива 2008/115/EО относно 
общите стандарти и процедури за връщане, която беше приета от Парламента, с 
оглед на хармонизирането и осигуряването на последователното прилагане на 
правото на гражданите на трети страни на информация в контекста на различните 
правни разпоредби в ЕС относно гражданите на трети страни на територията на 
държавите членки.  

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. a) Лицата, които се ползват с право 
на свободно движение съгласно 
законодателството на Съюза, имат право 
да използват лентите, обозначени със 
знака в част А („EU, EEA, CH“) от 
приложение III. Те могат също така да 
използват лентите, обозначени със знака 
в част Б1 („visa free“) и част Б2 („all 
passports“) от приложение III.

„2. a) Лицата, които се ползват с право 
на свободно движение съгласно 
законодателството на Съюза, имат право 
да използват лентите, обозначени със 
знака в част А („EU, EEA, CH“) от 
приложение III. Те могат също така да 
използват лентите, обозначени със знака 
в част Б1 („visa not required“) и част Б2 
(„all passports“) от приложение III.

Or. en
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Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Гражданите на трети страни, които не са 
задължени да притежават виза при 
преминаването на външните граници на 
държавите членки съгласно Регламент 
(ЕО) № 539/2001, и гражданите на трети 
страни, които притежават валидно 
разрешение за пребиваване, могат да 
използват лентите, обозначени със знака 
в част Б1 („visa not required“) от 
приложение III към настоящия 
регламент. Те могат също така да 
използват лентите, обозначени със знака 
в Б2 („all passports“) от приложение III 
към настоящия регламент.

Or. en

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 9 – параграф 2 – буква б) – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Осигуряването на отделни ленти, 
обозначени със знака в част Б1 („visa 
free“) от приложение III, е по избор и не 
представлява задължение за 
държавите-членки. Държавите-членки 
вземат решение дали да осигурят такива 
ленти и на кои гранично-пропускателни 
пунктове да направят това в 
съответствие с практическите 
потребности.“

Осигуряването на отделни ленти, 
обозначени със знака в част Б1 („visa not 
required“) от приложение III, не е 
задължително за държавите членки. 
Държавите членки вземат решение дали 
да осигурят такива ленти и на кои 
гранично-пропускателни пунктове да 
направят това в съответствие с 
практическите потребности.“
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Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6 а (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 9 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Член 9, параграф 5 се заличава.

Or. en

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) заглавието се заменя със следнотo:
„Поставяне на печат върху пътните 
документи“

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква б а) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 10 – параграф 3 – алинея 1 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) в параграф 3, първа алинея, се 
добавя следната буква з):
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„жа) пътните документи на 
жителите на гранични райони, които 
разполагат с разрешително за местен 
граничен трафик съгласно член 6 от 
Регламент (ЕО) № 1931/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 2006 година за 
определяне на правилата за местния 
граничен трафик на външните 
сухопътни граници на държавите-
членки1 и в съответствие със 
сключено двустранно споразумение в 
съответната област.“
_______________
1  OВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 1. 

Or. en

Обосновка

The combination of Articles 4 § 1 and 6 § 2 of Regulation 1931/2006/EC of the European 
Parliament and the Council results in that those subject to special arrangements for local 
border traffic, as established by the aforementioned Regulation, do not require entry or exit 
stamps to their passports when they enter or exit the Schengen area. The provisions of s. 4 
and 6 establish for residents in the border area an exception from the obligations which arise 
under this Regulation, as is also expressly stated in the explanatory note, paragraph No. 3, of 
the above Regulation. In light of the amendments to the present Regulation, harmonisation of 
both regulations is required.

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7 – буква б б) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 10 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) параграф 3, втора алинея се 
заменя със следния текст:
„По изключение по молба на 
гражданин на трета страна той може 
да бъде освободен от поставяне на 
печат за влизане или излизане, в 
случай че поставянето на такъв печат 
може да причини сериозни трудности 
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за това лице. В такъв случай 
влизането или излизането се записват 
на отделен лист, който посочва името 
и номера на паспорта. Този лист се 
дава на гражданина на трета страна. 
Компетентните органи на 
държавите членки водят 
статистика за такива изключителни 
случаи и предоставят тези 
статистически данни на 
Комисията.“

Or. en

Изменение 25

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

„3. В случай че презумпцията, посочена 
в параграф 1, не може да бъде 
отхвърлена, гражданинът на трета 
страна може да бъде върнат в 
съответствие с Директива 2008/115/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 16 декември 2008 година относно 
общите стандарти и процедури, 
приложими в държавите-членки за 
връщане на незаконно пребиваващи 
граждани на трети страни, и в 
съответствие с националното 
законодателство за прилагането на 
тази директива.

Or. en
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Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 8 а (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) В член 12 се добавя следният 
параграф 4а:
„4a. Държавите членки информират 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията, ако при наблюдението на 
границите се забележи значително 
повишаване на равнището на 
неразрешените преминавания на 
границите и/или повишаване на 
равнището на престъпната дейност, 
пряко свързано с действие или 
бездействие от страна на трета 
страна.  Тази информация се взема 
предвид от компетентните органи с 
оглед на разглеждането на 
възможността за въвеждане на 
ограничителни мерки в съответствие 
с член 215 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.“

Or. en

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 10 а (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 15 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) В член 15, параграф 1 след 
първата алинея се добавя следната 
алинея:
„Граничната охрана гарантира, че 
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лицата, които желаят да подадат 
молба за международна закрила, имат 
реална възможност да подадат 
молбата си във възможно най-къс 
срок, като изпълнява своите задачи 
при пълно спазване на съответното 
право на Съюза, включително 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз и съответното 
международно право, включително 
Конвенцията за статута на 
бежанците, сключена в Женева на 28 
юли 1951 г. („Женевска конвенция“).“

Or. en

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 13 – буква а)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 19 – параграф 1 – алинея 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ж) спасителни служби, полиция и 
пожарни екипи

„ж) спасителни служби, полиция,  
пожарни екипи и гранична охрана;

Or. en

Изменение 30

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 21 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Член 21, буква г) се заличава. (14) В член 21, буква г) се заменя със 
следното:
„г) възможността държава членка да 
предвиди в законодателството си
задължението граждани на трети 
страни да докладват за присъствието 
си на територията на дадена държава-
членка съгласно разпоредбите на 
член 22 от Шенгенската конвенция.“

Or. en
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Изменение 31

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 17 а (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 34 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В член 34, параграф 1, се добавя 
следната буква да):
„да) изключенията от правилата по 
отношение на преминаването на 
външните граници, посочени в член 4, 
параграф 2, буква а);“

Or. en

Изменение 32

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 17 б (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 34 – параграф 1 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) В член 34, параграф 1 се добавя 
следната буква дб):
„дб) статистиката, посочена в член 
10, параграф 3.

Or. en

Изменение 33

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 562/2006
Член 37 – първо изречение
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Текст, предложен от Комисията Изменение

„Държавите-членки нотифицират 
Комисията за националните си 
разпоредби, свързани с член 21, буква
в), санкциите по член 4, параграф 3 и 
двустранните споразумения, разрешени 
от настоящия регламент.“

„Държавите членки нотифицират 
Комисията за националните си 
разпоредби, свързани с член 21, букви в)
и г), санкциите по член 4, параграф 3 и 
двустранните споразумения, разрешени 
от настоящия регламент.“

Or. en

Изменение 34

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – точка 2
Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген 
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Член 22 се заличава; (2) Член 22 се изменя, както следва:

1. Чуждите граждани, които са влезли 
редовно на територията на някоя от 
договарящите страни, може да бъдат 
задължени да се регистрират в 
съответствие с условията, които са 
определени от всяка договаряща 
страна, при компетентните органи на 
договарящата страна, на чиято 
територия влизат. Тази чужденци 
могат да се регистрират при влизане 
или в срок от три работни дни след 
влизането на територията на 
договарящата страна.
2. Чуждите граждани, които 
пребивават на територията на една от 
договарящите страни и преминават 
на територията на друга договаряща 
страна, може да бъдат задължени да 
извършат регистрацията по параграф 
1.
3. […].

Or. en
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Изменение 35

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – точка 1 – буква а)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение III – ЧАСТ Б1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„ЧАСТ Б1: „visa freе;“ „ЧАСТ Б1: „visa not required;“

Or. en

Изменение 36

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – точка 3 – буква а)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VІ – точка 1.1.4

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) създава се следната точка 1.1.4.: a) създава се следната точка 1.1.4.:
„1.1.4. Съвместни гранично-
пропускателни пунктове

„1.1.4. Съвместни гранично-
пропускателни пунктове

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

1.1.4.1. Държавите членки могат да 
сключват двустранни споразумения със 
съседни трети страни за създаването на 
съвместни гранично-пропускателни 
пунктове, на които граничната охрана 
на едната страна по споразумението 
извършва проверки при влизане и/или 
излизане в съответствие със своето 
законодателство на територията на 
другата страна по споразумението. 
Националните правни разпоредби на 
третата страна, приложими на 
съвместните гранично-
пропускателни пунктове, зачитат 
правна защита в тези области, 
произтичаща от законодателството 
на Съюза. Тези споразумения 
включват преди всичко разпоредби, 
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които:
– уреждат функциите, изпълнявани 
от граничната охрана на двете 
страни, както и предприеманите от 
граничната охрана на двете страни 
мерки. Особено внимание се обръща на 
процедурите, свързани със залавянето 
на лице или лица, конфискацията на 
имущество, достъпа до процедури за 
получаване на убежище на 
територията на държавите членки, 
както и гаранциите за влизане на 
територията на държава членка за 
лица, които се ползват от правото на 
свободно движение по силата на 
законодателството на Съюза. Тези 
разпоредби се прилагат както на 
територията на държавата членка, 
така и на територията на трети 
страни;
– гарантират способността на 
граничната охрана на държавата 
членка да използва информационните 
системи за обработка на лични данни 
в съответствие с член 7 и позволяват 
въвеждането на технически и 
организационни мерки за сигурност, 
които се изискват съгласно 
законодателството на Съюза за 
защита на личните данни срещу 
случайно или неправомерно 
унищожаване или случайна загуба, 
модификация, неразрешено разкриване 
или неразрешен достъп. Достъпът до 
тези информационни системи е 
забранен за граничната охрана на 
трета страна.

1.1.4.2. Съвместни гранично-
пропускателни пунктове, разположени 
на територията на държава-членка: В 
двустранните споразумения за 
създаване на съвместни гранично-
пропускателни пунктове, 
разположени на територията на 
държава-членка, се дава разрешение 
граничната охрана на третата 
страна да изпълнява задачите си в 

1.1.4.2. Съвместните гранично-
пропускателни пунктове може да 
бъдат разположени на територията на 
държава членка или на територията 
на трета страна.
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държавата-членка при съблюдаване 
на следните принципи:
a) Международна закрила: Гражданин 
на трета страна, който иска 
международна закрила на 
територията на държава-членка, 
получава достъп до съответните 
процедури на държавата-членка дори 
ако той все още не е преминал през 
контрол на излизане от граничната 
охрана на третата страна, която се 
намира на съвместния контролно-
пропускателен пункт.
б) Арестуване на лице или изземване 
на имущество: Ако граничната 
охрана на третата страна знае за 
факти, оправдаващи арестуването 
или поставянето под закрила на лице 
или изземването на имущество, 
- тя уведомява органите на 
държавата-членка за тези факти и 
органите на държавата-членка 
предприемат целесъобразни 
последващи действия в съответствие 
с националното право, правото на ЕС 
и международното право независимо 
от националността на засегнатото 
лице,
- или тя действа в съответствие с 
националното законодателство. В 
този случай обаче засегнатото лице 
трябва да получи достъп до съдилищата 
на държавите-членки и да разполага с 
достатъчно средства за гарантирането 
на правна защита в сферите, обхванати 
от законодателството на Съюза, за да се 
предостави правната защита, 
произтичаща за лицата от 
законодателството на Съюза, и да се 
гарантира, че това законодателство е 
напълно ефективно.

в) Лица, които се ползват с правото 
на свободно движение съгласно 
законодателството на Съюза и 
влизат на територията на ЕС: 
Граничната охрана на третата 
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страна не възпрепятства 
гражданите, които се ползват с 
правото на свободно движение 
съгласно законодателството на 
Съюза, да влязат на територията на 
ЕС. Ако има причини, които 
оправдават даването на отказ за 
излизане от засегнатата трета 
страна, граничната охрана на 
третата страна уведомява органите 
на държавата-членка за тези 
причини и органите на държавата-
членка предприемат целесъобразни 
последващи действия в съответствие 
с националното право, правото на ЕС 
и международното право.
1.1.4.3. Съвместни гранично-
пропускателни пунктове, 
разположени на територията на 
трета страна: В двустранните 
споразумения за създаване на 
съвместни гранично-пропускателни 
пунктове, разположени на 
територията на трета страна, се 
дава разрешение граничната охрана 
на държавата-членка да изпълнява 
задачите си в третата страна в 
съответствие с Кодекса на
шенгенските граници и при 
съблюдаване на следните принципи: 
a) Международна закрила: Гражданин 
на трета страна, който е преминал 
през контрол на излизане от 
граничната охрана на третата 
страна и впоследствие поиска 
международна закрила от граничната 
охрана на държавата-членка, която 
се намира в третата страна, 
получава достъп до територията на 
съответната държава-членка с оглед 
на стартиране на съответните 
процедури. Органите на третата 
страна приемат прехвърлянето на 
засегнатото лице на територията на 
държавата-членка.
б) Арестуване на лице или изземване 
на имущество: Ако граничната 



PR\888469BG.doc 29/36 PE478.678v01-00

BG

охрана на държавата-членка знае за 
факти, оправдаващи арестуването 
или поставянето под закрила на лице 
или изземването на имущество, тя 
действа в съответствие с 
националното законодателство и 
приложимото законодателство на 
Съюза. Органите на третата страна 
трябва да приемат прехвърлянето на 
съответното лице или предмет на 
територията на държавата-членка.
в) Граждани на трета страна, 
влизащи в страната, на която са 
граждани: Граничната охрана на 
държавата-членка не възпрепятства 
гражданите на съответната трета 
страна да влязат в страната, на 
която са граждани. Ако има причини, 
които оправдават даването на отказ 
за излизане от държавата-членка 
съгласно законодателството на 
държавата-членка, граничната 
охрана на държавата-членка 
уведомява органите на третата 
страна за тези причини и органите на 
третата страна предприемат 
целесъобразни последващи действия в 
съответствие с националното и 
международното право. 
1.1.4.4. Преди сключването или 
изменението на двустранно 
споразумение със съседна трета страна 
за съвместни контролно-пропускателни 
пунктове засегнатата държава-членка
провежда консултации с Комисията за 
съвместимостта на споразумението с 
настоящия регламент.

1.1.4.3. Преди сключването или 
изменението на двустранно 
споразумение със съседна трета страна 
за съвместни контролно-пропускателни 
пунктове засегнатите държави 
членки провеждат консултации с 
Комисията, която трябва да даде 
предварително положително 
становище за съвместимостта на 
споразумението със съответните 
разпоредби от законодателството на 
Съюза.

Ако Комисията прецени, че 
споразумението е несъвместимо с 
настоящия регламент, тя уведомява 
съответната държава-членка. 
Държавата-членка трябва да 
предприеме всички необходими стъпки 

Ако Комисията прецени, че проектът 
за споразумение е несъвместим със 
съответните разпоредби от 
законодателството на Съюза, тя 
уведомява съответната държава членка. 
Държавата членка не сключва 
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за изменение на споразумението в 
разумен срок така, че установените 
несъответствия да бъдат отстранени.“

споразумението и предприема всички 
необходими стъпки за изменение на 
проекта за споразумение в разумен 
срок така, че установените 
несъответствия да бъдат отстранени.“

Or. en

Изменение 37

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 1.2.1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1.2.1. Извършват се проверки както на 
пътници, така и на екипажа във влакове, 
преминаващи външни граници, 
включително такива, превозващи стоки 
или пътуващи празни. Държавите-
членки могат да сключат двустранни 
споразумения относно начина на 
извършване на тези проверки, като 
съблюдават принципите, посочени в 
точка 1.1.4. Тези проверки се 
извършват по един от следните начини:

„1.2.1. Извършват се проверки както на 
пътници, така и на екипажа във влакове, 
преминаващи външни граници, 
включително такива, превозващи стоки 
или пътуващи празни. Държавите 
членки могат да сключат двустранни 
споразумения относно начина на 
извършване на тези проверки. Тези 
проверки се извършват по един от 
следните начини:

Or. en

Изменение 38

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – точка 3 – буква б)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VI – точка 1.2.2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1.2.2. В допълнение, с цел улесняване на 
железопътния поток и движението на 
високоскоростни пътнически влакове, 
държавите-членки по маршрута на тези 

1.2.2. В допълнение, с цел улесняване на 
железопътния поток и движението на 
високоскоростни пътнически влакове, 
държавите членки по маршрута на тези 
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влакове от трети страни могат също така 
да решат с общо съгласие със 
съответната трета страна да извършват, 
спазвайки принципите, посочени в 
точка 1.1.4., проверки на лицата във 
влакове от трети страни по един от 
следните начини:

влакове от трети страни могат също така 
да решат с общо съгласие със 
съответната трета страна да извършват 
проверки на лицата във влакове от трети 
страни по един от следните начини:

Or. en

Изменение 39

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – точка 4 – буква -а) (нова)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VІ – точка 3.1.1

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) в точка 3.1.1. след първото 
изречение се вмъква следното 
изречение:
„В извънредни случаи проверки може 
да се извършват и по време на 
преминаването на кораба в 
териториалните води на 
съответната държава членка, както 
е предвидено в Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
по морско право.“

Or. en

Изменение 40

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – точка 4 – буква а)
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VІ – точка 3.1.1 – второ изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки могат да сключват 
двустранни споразумения, съгласно 

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

които проверки може да се извършват и 
по време на преминаванията или при 
пристигането или заминаването на 
кораба на територията на трета страна.

Or. en

Изменение 41

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – точка 7
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VII – част 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

„7. Спасителни служби, полиция и
пожарни екипи 

„7. Спасителни служби, полиция,
пожарни екипи и гранична охрана;

Or. en

Изменение 42

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение – точка 7
Регламент (ЕО) № 562/2006
Приложение VII – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Договореностите за влизане и излизане 
на членовете на спасителни служби, 
полицията и пожарни екипи, които 
действат в спешни ситуации, се 
определят от националното 
законодателство и, когато е приложимо, 
от двустранни споразумения. Тези 
договорености могат да предвидят 
дерогации от членове 4, 5 и 7.

Договореностите за влизане и излизане 
на членовете на спасителни служби, 
полицията, пожарни екипи и на 
граничната охрана, които действат в 
спешни ситуации, се определят от 
националното законодателство и, когато 
е приложимо, от двустранни 
споразумения. Тези договорености 
могат да предвидят дерогации от 
членове 4, 5 и 7.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Въведение

Създаването на Шенгенското пространство в края на 80-те години на миналия век беше 
едно от най-големите постижения на Европа. Приемането на Шенгенското 
споразумение на 14 юни 1985 г. доведе до премахване на систематичния граничен 
контрол по вътрешните граници на държавите, представляващи част от Шенгенското 
пространство и осигури свободното движение на хора в рамките на това пространство. 
През тези 25 години договорната и правна рамка, в която се разви Шенгенското 
пространство  в Европа, се превърна в това, което днес гордо наричаме „достижения на 
правото от Шенген“. Шенгенското пространство, което наброяваше първоначално 5 
държави членки, включва понастоящем 25 държави членки, като скоро предстои да 
бъдат интегрирани и България и Румъния.

Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за 
създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите 
(Кодекс на шенгенските граници) представлява важен крайъгълен камък в 
законодателните усилия за насърчаване и подобряване на достиженията на правото от 
Шенген. Той е приложим за всяко лице, което преминава вътрешните или външните 
граници на Европейския съюз, и определя стандарти за проверките на гранично-
пропускателните пунктове в Шенгенското пространство. Правната му рамка е 
съсредоточена върху защитата на интересите на Съюза и гарантира свободното 
движение на гражданите на ЕС и на други лица, ползващи се от същото право, като 
същевременно защитава правата на физическите лица и правата на особено уязвими 
групи лица, които не разполагат с привилегиите, свързани с правото на свободно 
движение.

Основната цел на настоящия регламент е да измени съществуващото законодателство в 
областта на граничните проверки на физически лица и да засили политиката на 
интегрирано управление на границите чрез подобряване на правилата относно 
преминаването на външните граници.

Обхват на предложението на Комисията 

Предложението на Комисията, внесено в изключително важен и исторически за ЕС 
период, има за цел да превърне Кодекса на шенгенските граници в по-ясен и 
всеобхватен механизъм.

Като се отличава преди всичко с технически характер, то засяга актуализирането на 
правилата и съобразяването с промените в законодателството, настъпили след 
въвеждането на Регламент 562/2006 и след влизането в сила на Договора от Лисабон.

В него е взет под внимание и практическият опит на държавите членки в прилагането 
на Кодекса на шенгенските граници.
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Предложението на Комисията съдържа изменения на Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г., които са тясно свързани с тези въпроси. 

Становище на докладчика

Като взема предвид предложението на Европейската комисия и неотдавнашните 
развития както в правно, така и в практическо отношение на достиженията на правото 
от Шенген, докладчикът изразява съгласие с Комисията относно необходимостта от 
изменение на съществуващия Кодекс на шенгенските граници. От основно значение е 
да се запази разбирането, че премахването на контрола по вътрешните граници между 
държавите членки върви ръка за ръка с необходимостта от ефективен контрол, по-
задълбочено сътрудничество и взаимно доверие по външните граници на Шенгенското 
пространство. Преди всичко това важи за настоящия период, който се характеризира с 
внезапни промени по външните граници на ЕС (напр. радикални политически промени 
в Северна Африка), които оказват дълбоко влияние върху миграционните потоци, 
насочени към ЕС. 

Във връзка с това докладчикът представя изменения за усъвършенстване на 
съществуващата рамка, които се ръководят преди всичко от два принципа: Първият е 
усъвършенстване на правилата, които улесняват, опростяват и доразвиват свободното 
движение в рамките на Шенгенското пространство в Европа, а вторият —
поддържането на строга рамка за контрол и сигурност по външните граници на 
територията на държавите членки.

Освен това докладчикът е съгласен, че за укрепване на достиженията на правото от 
Шенген е важно между държавите членки и трети страни да бъдат сключени 
двустранни споразумения  за общи гранично-пропускателните пунктове. Тези 
споразумения следва да са съвместими с правото на ЕС и с европейските ценности. 
Както е видно от съществуващи примери на споразумения, като например тези, 
сключени между Украйна и Полша или Унгария и Хърватия, тези споразумения могат 
да служат като инструменти за повишаване на защитата и граничните проверки на 
лица, които се опитват да преминат границата на външните гранично-пропускателни 
пунктове. 

Укрепването на външните граници ще създаде правна сигурност, че повиши 
солидарността сред държавите членки и ще спомогне за по-нататъшното икономическо 
развитие. Във всеки случай следва да се отбележи, че тези предложения трябва да 
отделят голямо внимание на защитата на правата на личността за всички лица, които 
влизат или правят опит да влязат в Шенгенското пространство, като се основават на 
дългогодишната политическа и правна традиция на Европейския съюз. В допълнение 
докладчикът отбелязва, че ако се установи, че действие или бездействие на трета страна 
е предизвикало смущения на външните граници на Шенгенското пространство, 
държавите членки следва да предприемат действия в рамките на наблюдението на 
границите в съответствие с член 215 от ДФЕС.

При изготвянето на измененията към настоящото предложение освен влезлия наскоро в 
сила Договор от Лисабон и законодателството на ЕС по отношение на защитата на 
правата на човека, докладчикът взе предвид и наскоро приетото европейско 
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законодателство, като например новоприетия визов кодекс, директивата за връщане и 
последните изменения на регламента на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета за създаване на Европейска 
агенция за управление на оперативното сътрудничество по външните граници на 
държавите членки на Европейския съюз (FRONTEX), който предлага нови области на 
действие с цел подобряване на интегрираното управление на външните граници на 
Съюза.

По този начин настоящото предложение, въпреки че е с по-технически характер, 
представлява добавена стойност към развитието на достиженията на правото от 
Шенген. То неминуемо предлага предимства, като същевременно улеснява и развива 
граничния контрол и допринася за разрастване на доверието и солидарността в 
Шенгенското пространство. Посланието му е еднозначно: Въпреки че Европейският 
съюз е изправен пред труден период, той остава посветен на интеграционния процес и 
верен на своите ценности, които гарантират мир, сигурност и благополучие на 
континента. Убеден е, че общите предизвикателства може да бъдат преодолени само с 
общи цели, а визии може да бъдат постигнати само чрез сътрудничество и взаимна 
солидарност.


