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PR_COD_1recastingam

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 
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 и Европол за целите на правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на Европейска агенция за оперативното 
управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, 
сигурността и правосъдието (преработка)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2012)0254),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и членове 78, параграф 2, буква  д), член 87, 
параграф 2, буква  а) и член 88, параграф 2, буква а)от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0148/2012),

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

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни 
актове1,

– като взе предвид писмото от 20 септември 2012 г. на комисията по правни въпроси 
до комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в 
съответствие с член 87, параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид членове 87 и 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A7-0000/2012),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на 
правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното 
предложение не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са 
идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение кодификацията 

                                               
1 ОВ C 77, от 28.3.2002 г., стр. 1.
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на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения 
предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, 
без промяна по същество;

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид 
препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;

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 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е, с оглед 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] , да се 
установи самоличността на лицата, 
които търсят международна закрила , и 
на лицата, които са задържани за 
неправомерно преминаване на външна 
граница на Съюза. С цел ефективното 
прилагане 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] , и по-
специално на член 18, параграф 1, 
букви б) и г) от него, е желателно също 
така всяка държава членка да може да 
провери дали даден гражданин на трета 

(4) Необходимо е, с оглед прилагането
на 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] , да се 
установи самоличността на лицата, 
които търсят международна закрила , и 
на лицата, които са задържани за 
неправомерно преминаване на външна 
граница на Съюза. С цел 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 по-
специално на член 18, параграф 1, 
букви б) и г) от него, е желателно също 
така всяка държава членка да може да 
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страна или лице без гражданство , което 
се намира незаконно на нейна 
територия, е подало молба за 
получаване на международна закрила в 
друга държава членка.

провери дали даден гражданин на трета 
страна или лице без гражданство , което 
се намира незаконно на нейна 
територия, е подало молба за 
получаване на международна закрила в 
друга държава членка.

(Замяната на термина „Общност” със 
„Съюз” се прилага в целия текст.)

Or. en

Обосновка

Изменението е от технически характер и целта му е привеждане в съответствие на 
текста с разпоредбите на Договора от Лисабон.

Изменение 2

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 
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 закрила 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 

(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 2011/95/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 2011 година относно 
стандарти за 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 
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разшири обхватът на настоящия 
регламент, за да се включат в него 
лицата, търсещи субсидиарна закрила, и 
лицата, които се ползват със 
субсидиарна закрила.

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 337, 20.12.2011 г., стр. 9.

Or. en

Обосновка

Изменението е от технически характер и целта му е привеждане на текста в 
съответствие с изменената Директива за признаването..

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16a) Държавите членки следва да 
осигурят предаването на 
дактилоскопични данни с подходящо 
качество с цел сравняването им чрез 
информационната система за 
разпознаване на дактилоскопичните 
отпечатъци. Всички органи с право на 
достъп до „ЕВРОДАК“  следва да 
направят инвестиции за подходящо 
обучение и за необходимото 
техническо оборудване. Органите с 
право на достъп до „ЕВРОДАК“  
информират Агенцията относно 
срещнатите специфични трудности 
по отношение на качеството на 
данните, с оглед намиране на 
решение.

Or. en
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Изменение 4

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, 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, като се има 
предвид, че защитата на данните е 
ключов фактор за успешното 
функциониране на „ЕВРОДАК“ и че 
сигурността на данните, високото 
техническо качество и 
законосъобразността на 
извършването на справки са от 
съществено значение за 
осигуряването на гладкото и правилно 
функциониране на „ЕВРОДАК“, 
както и за улесняване на прилагането 
на Регламент (ЕО) № […/…] [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
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Изменение 5

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 . Агенцията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета годишен доклад за 
дейностите на 
централната система.

Or. en

Изменение 6

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „лице, което търси международна 
закрила “ означава гражданин на трета 
страна или лице без гражданство ,
което е подало молба за международна 
закрила, определена в член 2, буква ж) 
от Директива 2004/83/ЕО на Съвета, по 
отношение на която все още не е взето 
окончателно решение ;

б) „лице, което търси международна 
закрила “ означава гражданин на трета 
страна или лице без гражданство ,
който е подал молба за международна 
закрила, определена в член 2, буква з) от 
Директива 2011/95/ЕС, по отношение на 
която все още не е взето окончателно 
решение ;

Or. en

Обосновка

Изменението е от технически характер и целта му е привеждане на текста в 
съответствие с изменената Директива за признаването.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) в случай на лице, което е предвидено 
в член 14, държавата членка, която 
предава такива данни на 
централната система и получава 
резултатите от сравнението;

iii) в случай на лице, което попада в 
обхвата на член 14 , държавата членка, 
която предава личните данни на 
централната система и получава 
резултатите от сравнението;

Or. en

Обосновка

Терминологична корекция.

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „положителен резултат“ означава 
съответствието или съответствията, 
които са установени от
централната система при сравнението 
между дактилоскопичните данни, които 
са регистрирани в централната база 
данни, и предадените от държавата 
членка данни за дадено лице, без да се 
засяга задължението съгласно член 18, 
параграф 4 на държавата членка да 
провери незабавно резултатите от 
сравнението.

д) „положителен резултат“ означава 
съответствието или съответствията, 
които са установени от централната 
система при сравнението между 
дактилоскопичните данни, които са 
регистрирани в компютъризираната 
централна база данни за 
дактилоскопични отпечатъци, и 
предадените от държавата членка данни 
за дадено лице, без да се засяга 
задължението съгласно член 18, 
параграф 4 на държавата членка да 
провери незабавно резултатите от 
сравнението.

Or. en

Обосновка

Това е техническо изменение и целта му е привеждане в съответствие с 
формулировката в член 3, параграф 1, буква а).



PE450.875v03-00 12/27 PR\913490BG.doc

BG

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Редът за вземане на отпечатъци се 
определя и прилага съгласно 
националната практика на съответната 
държава членка и при спазване на 
гаранциите, които са предвидени 
в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, в Конвенцията за 
защита на правата на човека и 
основните свободи и в Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
правата на детето. 

5. Редът за вземане на отпечатъци се 
определя и прилага съгласно 
националната практика на съответната 
държава членка и при спазване на 
гаранциите, които са предвидени 
в Хартата на основните права на 
Европейския съюз, в Конвенцията за 
защита на правата на човека и 
основните свободи и в Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
правата на детето.  Интересът на 
детето е първостепенно съображение 
на държавите членки при 
прилагането на настоящия 
регламент. 

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда настоящия регламент в съответствие с директивата 
относно минималните норми относно процедурите в държавите членки за 
предоставяне или отнемане на международна защита, която пояснява, че интересите 
на детето следва да бъдат от първостепенно при прилагането на регламента. Освен 
това в своя доклад за дейността за 2008–2009 г. Европейският надзорен орган по 
защита на данните (ЕНОЗД) подчерта правата на лицата, които са подложени на 
оценка на възрастта.

Изменение 10

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 

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

система винаги се използват най-
добрите налични техники, при 
условие че е извършен анализ на 
разходите и ползите.

Or. en

Обосновка

Терминът „техники” обхваща както използваната технология, така и начина, по 
който съоръжението е замислено, изградено, поддържано и използвано, както се 
предлага също така в становището на Европейския надзорен орган по защита на 
данните относно „Евродак” от 18 февруари 2009 г.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Агенцията изготвя всеки месец
статистически отчети за работата на 
централната система, които 
съдържат по-конкретно :

1. Агенцията изготвя всяко тримесечие
статистически отчети за работата на 
централната система, които 
съдържат по-конкретно :

Or. en

Обосновка

Ежемесечните статистически отчети са прекалено редовни и единствено биха 
пренатоварили Агенцията и получаващите ги институции с риск да не предоставят 
обективна картина на дейностите, относно които носят информация.

Изменение 12

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 групи от данни, маркирани в 
съответствие с член 18, параграфи 1 и 2;

Or. en
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Обосновка

Съгласно член 18 държавите членки маркират и отмаркират съответните данни. 
Статическите отчети следва да съдържат броя на маркирани групи данни, а не 
исканията за такива маркирания.

Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) броя на положителните резултати за 
лицата по член 18, параграф 1, за които 
са регистрирани положителни резултати 
съгласно букви б) и г) от настоящия 
член.

ж) броя на положителните резултати за 
лицата по член 18, параграф 1, за които 
са регистрирани положителни резултати 
съгласно букви б), в) и г) от настоящия 
член.

Or. en

Изменение 14

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 тримесечните 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.

Or. en

Обосновка

Вж. обосновката на изменение 11.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Събиране, предаване и сравнение на 
дактилоскопични отпечатъци

Събиране, предаване и сравнение на 
дактилоскопични данни

Or. en

Обосновка

Техническо изменение (хармонизиране на текста в съответствие със заглавията на 
членове 14 и 17).

Изменение 16

Предложение за регламент
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, с опазването 
на общественото здраве или поради 
технически причини, държавите 
членки вземат и изпращат 
дактилоскопичните отпечатъци на 
лицето възможно най-скоро и не по-
късно от 48 часа след отпадането на тези 
причини.

Or. en

Обосновка

Технически дефекти могат да се появят по всяко време, от което следва и 
необходимостта от това добавяне.
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Изменение 17

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, с опазването 
на общественото здраве или поради 
технически причини, съответната
държава членка взема и изпраща 
дактилоскопичните отпечатъци на 
лицето в съответствие със срока, 
определен в параграф 2, веднага след 
отпадането на тези причини.

Or. en

Обосновка

Технически дефекти могат да се появят по всяко време, от което следва и 
необходимостта от това добавяне.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

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.

Or. en
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Обосновка

Това изменение бива предложено с цел привеждане на текста в съответствие с 
условията, посочени в член 20, параграф 1, буква б).

Изменение 19

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.

д) 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 
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.

Or. en

Обосновка

Целта е да се поясни, че лицето, което попада в обхвата на регламента, се 
информира за „правото на достъп до данните, свързани с него“, а не за 
„съществуването на правото“. В същия дух е по-ясно да се посочи, че лицето се 
информира за „процедурите за упражняване на тези права“, както беше предложено 
и от Европейския надзорен орган по защита на данните в неговото становище.

Изменение 20

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 

Когато лицето, попадащо в обхвата на 
настоящия регламент, е непълнолетно, 
държавите членки предоставят 
информацията по начин, подходящ за 
възрастта му. Висшите интереси на 
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възрастта му. детето имат първостепенно 
значение за държавите членки при 
прилагането на настоящия член.

Or. en

Обосновка

Това изменение привежда настоящия регламент в съответствие с директивата 
относно минималните норми относно процедурите в държавите членки за 
предоставяне или отнемане на международна защита, която пояснява, че интересите 
на детето следва да бъдат от първостепенно значение при прилагането на 
регламента. Освен това в своя доклад за дейността за 2008–2009 г. Европейският 
надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) подчерта правата на лицата, които 
са подложени на оценка на възрастта.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

ЕВРОДАК“ бе създадена с Регламент (ЕО) № 2725/2000 за създаване на система 
„Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното 
прилагане на Дъблинската конвенция1. Комисията прие през декември 2008 г.2
предложение за преработване с цел изменение на регламента за „ЕВРОДАК”, за да се 
осигури по-ефективна подкрепа за прилагането на регламента „Дъблин”, да се 
предприемат подходящи мерки по отношение на проблемите във връзка със защитата 
на данните и да се отчетат промените в достиженията на правото на ЕС в областта на 
предоставянето на убежище и техническият напредък след приемането на регламента 
през 2000 г. Освен това с предложението се уеднаквява рамката за информационно 
управление с тази на регламентите за ШИС II и ВИС, като се предвижда прехвърляне 
на функциите по оперативното управление на „ЕВРОДАК“ към бъдещата Агенция за 
оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на 
свободата, сигурността и правосъдието.3

През май 2009 г. Европейският парламент прие законодателна резолюция4, която 
подкрепя предложението на Комисията, при условие че се направят някои изменения.

През септември 2009 г. Комисията прие изменено предложение с цел, от една страна, да 
се вземе предвид резолюцията на Европейския парламент и резултатите от преговорите 
в рамките на Съвета, а от друга страна, да се създаде възможност за правоприлагащите 
органи на държавите членки да получат достъп до централната база данни на 
„ЕВРОДАК“ с цел предотвратяване, разкриване и разследване на терористични и други 
тежки престъпления.5 С това предложение се въведе свързваща клауза, която да 

                                               
1 ОВ L 062, 5.3.2002 г., стр. 1.
2 Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване 

на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с оглед 
ефективното прилагане на Регламент (ЕО) № […/…] [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], 
COM (2008) 825 окончателен.

3 Предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на агенция за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието 
[COM(2009) 293 окончателен] бе прието на 24 юни 2009 г. На 19 март 2010 г. бе 
прието изменено предложение: изменено предложение за Регламент (EС) № 
…/… на Европейския парламент и на Съвета относно създаването на агенция за 
оперативното управление на широкомащабни информационни системи в 
областта на свободата, сигурността и правосъдието, COM(2010) 93 окончателен.

4 Създаване на система „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци 
(преработена версия), P6_TA(2009)0378.
5 Съветът призова за формулирането на това предложение в заключенията си от 

12 и 13 юни 2007 г.за достъпа до Евродак от страна на полицейските и 
правоприлагащите органи на държавите членки и на Европол.
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разрешава достъпа за целите на правоприлагането, както и необходимите 
съпровождащи разпоредби, и се измени предложението от декември 2008 г. 
Същевременно Комисията представи предложение за решение на Съвета за изискване 
на сравнения с данните от „ЕВРОДАК“ от правоприлагащите органи на държавите 
членки и Европол за целите на правоприлагането1, в което се определят точните 
условия на този достъп.2
Европейският парламент не прие законодателна резолюция по предложенията от 
септември 2009 г. 

Предложението за решение на Съвета изгуби силата си вследствие на влизането в сила 
на Договора от Лисабон. В съобщението за последствията от влизането в сила на 
Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения3, 
които са в ход, се посочва, че това предложение ще бъде официално оттеглено и 
заменено с ново предложение, за да се вземе предвид новата рамка на Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). 

Предложението, внесено от Комисията на 11 октомври 2010 г., не включи 
възможността за достъп за целите на правоприлагането, предвидена в предложението 
от септември 2009 г., и въведе два допълнителни елемента:
- в член 18, параграф 4 се изяснява необходимостта от проверка на положителните 
автоматични резултати от експерт по дактилоскопичните отпечатъци;
- в член 24, параграф 1 се добавят подходящи разпоредби, за да се позволи на комитета, 
създаден в съответствие с Регламента от Дъблин, да включи информация за 
„ЕВРОДАК“ в брошурата, която ще се изготви съгласно член 4, параграф 3.
На 3 февруари 2011 г. комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 
работи прие ориентировъчно гласуване относно предложението на Комисията.  

С това предложение се оттегля предложението от 2010 г., което се заменя с ново, на 
първо място – за да бъдат в по-добра степен взети предвид резолюцията на 
Европейския парламент и резултатите от преговорите в Съвета; на второ място, за да се 
предостави възможност за правоприлагащите органи на държавите членки и за Европол 
да получат достъп до централната база данни на „ЕВРОДАК“ с цел предотвратяване, 
разкриване и разследване на терористични и други тежки престъпления. Включването 
на достъпа до „ЕВРОДАК“ за целите на правоприлагането беше необходимо като част 
от балансирано споразумение по преговорите за пакета за общата европейска система 
за убежище, за да се приключи пакетът до края на 2012 г.  

Организирани престъпни мрежи от трети държави опитват да се възползват от 
системата за убежище за да въведат членове на дадена мрежа в държава – членка на ЕС, 
като контакт за своята престъпна дейност. Когато се намират на територията на 
държава – членка на ЕС, членовете на организираната престъпна мрежа искат убежище 
с фалшиви документи, за да получат законно разрешително за пребиване в ЕС с чисто 
съдебно досие. Освен това, според информацията, предоставена от Европол, 
трафикантите на хора също опитват да се възползват от системата за убежище, като 
                                               
1 COM(2009) 344.
2 COM(2010) 555, стp.2-3.
3 COM(2009) 665 окончателен/2.
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искат убежище, посочвайки грешна държава на произход. Предвид тези притеснения 
докладчикът приветства възможността оправомощените органи на държавите членки и 
Европейската полицейска служба (Европол) да искат сравняване на дактилоскопични 
данни – въз основа на наличие или липса на съответствие, с тези, съхранявани в 
централната база данни на „Евродак“, с цел предотвратяване, разкриване и разследване 
на терористични действия и други тежки престъпления. Докладчикът е на мнение, че 
предоставянето на достъп до „Евродак“ на правоприлагащите органи е голяма крачка 
напред в сравнение с последното предложение, която позволява предотвратяването на 
гореописаните положения, като същевременно бива придружена от необходимите 
защитни механизми. 

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията. Докладчикът предложи редица 
изменения, които могат да бъдат обобщение в две категории: технически изменения 
(напр.: привеждане в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон, 
позовавания на предложението за преработване на „Директивата за признаването“, 
вътрешни препратки) и изменения, които имат за цел да пояснят текста (напр. заменяне 
на термина „технология“ с „техники“ в член 4, допълнения в раздела относно 
статистическите отчети и пояснения относно правото на достъп до данни). Други 
изменения целят включването на съответните забележки на Европейския надзорен 
орган по защита на данните.
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Приложение: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

Реф. №: D(2012)46723

Г-н Juan Fernando López Aguilar 
Председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
ASP 11G306
Брюксел

Относно: Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и 
Съвета относно създаването на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на 
дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на 
Регламент (EО) № […/…] (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 
искането за сравняване с данни в „ЕВРОДАК“ от правоприлагащите 
органи на държавите членки и Европол за целите на правоприлагането 
и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 г. за създаване на 
Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в областта на свободата, сигурността и 
правосъдието (преработка)
(COM(2012)0254 – C7-0148/2012 – 2008/0242(COD))

Уважаеми г-н Председател,

Комисията по правни въпроси, чийто председател имам честта да бъда, разгледа 
горепосоченото предложение в съответствие с член 87 относно преработката, както 
това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното: 

„Ако комисията по правни въпроси счита, че предложението не води до други 
съществени промени освен посочените като такива в предложението, тя уведомява 
за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, определени в членове 156 и 157, във 
водещата комисия се допускат само изменения, които се отнасят за частите от 
предложението, които съдържат промени.
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Въпреки това, ако в съответствие с точка 8 от Междуинституционалното 
споразумение водещата комисия също възнамерява да внесе изменения в 
кодифицираните части от предложението, тя незабавно съобщава това на Съвета и 
на Комисията, като последната, преди гласуването по член 54, следва да уведоми 
комисията относно своята позиция по измененията и дали възнамерява да оттегли 
преработеното предложение или не.“

След становището на Правната служба, чиито представители участваха в заседанията 
на консултативната работна група, която разглежда предложението за преработка, и в 
съответствие с препоръките на докладчика по становище, комисията по правни въпроси 
счита, че въпросното предложение не включва никакви съществени промени, различни 
от вече съществуващите в предложението, и че по отношение на кодифицирането на 
непроменените разпоредби от предишните актове, заедно с посочените промени, 
предложението съдържа недвусмислена кодификация на съществуващите текстове, без 
никаква промяна на тяхното съдържание.

В заключение, след като обсъди въпроса на своето заседание от 17 септември 2012 г., 
комисията по правни въпроси, със 17 гласа „за“, 2 гласа „против“ и без „въздържали 
се“1, препоръчва председателстваната от Вас комисия, в качеството си на водеща 
комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие 
с член 87.

С уважение,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Присъствали членове: Charalampos Angourakis; Raffaele Baldassarre; Edit Bauer; Luigi 
Berlinguer; Sebastian Valentin Bodu; Piotr Borys; Françoise Castex; Christian Engström; 
Marielle Gallo; Eva Lichtenberger; Antonio Masip Hidalgo; Bernhard Rapkay; Evelyn 
Regner; Dagmar Roth-Behrendt; Rebecca Taylor; Alexandra Thein; Axel Voss; Cecilia 
Wikström; Tadeusz Zwiefka.
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Приложение: Становище на консултативната работна група.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА 
ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И 

КОМИСИЯТА

Приложение

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА
НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел,18 юли 2012 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА: ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
СЪВЕТА
КОМИСИЯТА

Изменено предложение за регламент на Европейския парламент и Съвета относно 
създаването на система „ЕВРОДАК“ за сравняване на дактилоскопични 
отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Регламент (EО) № […/…] (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 искането за сравняване с данни в  „ЕВРОДАК“ от 
правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на 
правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 г. за създаване 
на Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни 
информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието.
COM(2012)0254 final от 30.5.2012 г. – 2008/0242 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-
структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-
специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните 
правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседания на 
14 и 20 юни 2012 г. за разглеждането, наред с друго, на горепосоченото предложение, 
внесено от Комисията

На тези заседания1, на които се проведе разглеждане на предложението за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за преработка на Регламент на Съвета (ЕО) № 
2725/2000 от 11 декември 2000 г. за създаване на система „Евродак“ за сравняване на 
дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на Дъблинската 
                                               
1 Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на английски, френски и 
немски, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала за разглеждания 
текст.



PE450.875v03-00 26/27 PR\913490BG.doc

BG

конвенция и Регламент (ЕО) № 407/2002 на Съвета от 28 февруари 2002 г. за 
определяне на някои условия за прилагането на Регламент (ЕО) № 2725/2000 относно 
създаването на системата „Евродак“ за сравняване на дактилоскопични отпечатъци с 
оглед ефективното прилагане на Дъблинската конвенция, консултативната работна 
група установи, по взаимно съгласие, следното.

1) Що се отнася до обяснителния меморандум, за да бъде съставен в пълно 
съответствие със съответните изисквания, посочени в Междуинституционалното 
споразумение, такъв документ следва да уточнява кои разпоредби от предишния акт 
остават непроменени в предложението, както е предвидено в точка 6, буква a), 
подточка iii) от същото споразумение;

2) В предложението за преработка, следните части от текста би трябвало да са 
отбелязани със сиво маркиране, което обикновено се използва за идентифициране на 
съществени промени:

- в заглавието на акта, заключителните думи „и за искане на сравнения с данните в 
„ЕВРОДАК“ от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите 
на правоприлагането и за изменение на Регламент (ЕС) № 1077/2011 за създаване на 
Европейска агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни 
системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието“;

- в член 8, параграф 1, въвеждащите думи, в член 24, параграфи 1, 5 и 6, и в член 26, 
замяната на думите „Централно звено“ с думата „Агенция“;

- член 9, параграф 3, думите „с изключение на тези, предадени в съответствие с 
член 10, буква б)“;

- в член 9, параграф 5, промяната на номера на члена от „5, параграф 1“ на „8, букви от 
а) до ж) “;

- в член 17, параграф 4 заличаването на думите: „и 6“;

- в член 24, параграф 2, думите „член 14, параграф 2 и член 17, параграф 2“;

- в член 27, параграф 3, заличаването на номера на члена „12, параграф 4, буква а)“;

3) Съществуващите формулировки на съображения 13, 14 и 20 и 23 от Регламент (ЕО) 
№ 2725/2000 е следвало да бъдат включени в текста на предложението за преработка. 
Следвало е те да се отбележат с двойно зачертаване и сиво маркиране, които се 
използват обикновено за отбелязване на съществени промени, свързани със 
заличаването на съществуващ текст.

4) В член 2, параграф 1, буква в), подточка i), препратката към „член 6“ изглежда 
неправилно и следва да се замени с правилната препратка.

5) В член 2, параграф 1, буква в), подточка ii) препратката към „член 11“ следва да се 
промени, така че да препраща към „член 14“.
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6) В член 2, параграф 1, буква в), подточка iii) препратката към „член 14“ следва да се 
промени, така че да препраща към „член 17“.

7) В член 2, параграф 1, буква д), препратката към „член 18, параграф 4 “ следва да се 
промени, така че да препраща към „член 25, параграф 4“.

8) В член 8, параграф 1, буква а) думите „лица, които търсят убежище, и“ преди 
думите „лицата“ от съществуващата формулировка на член 3, параграф 3, алинея 
първа, буква а) от Регламент (ЕО) № 2725/2000 е следвало да присъстват и да са 
маркирани с двойно зачертаване.

9) В член 9, параграф 3, думите „от централното звено“, които се намират между 
думите „се сравняват“ и „с дактилоскопичните данни“ от съществуващата 
формулировка на член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 2725/2000 е следвало да 
присъстват и да са маркирани с двойно зачертаване.

10) В член 16, параграф 2 препратката към „член 28, параграф 3 “ следва да се промени, 
така че да препраща към „член 27, параграф 3“.

11) В член 29, параграф 13 препратката към „параграф 13“ следва да се промени, така 
че да препраща към „параграф 11“.

12) Съществуващата формулировка на член 20 от Регламент (ЕО) № 2725/2000 е 
следвало да присъства и да е маркирана с двойно зачертаване.

13) Уводните думи и букви а) и б) от член 1 от Регламент (ЕО) № 407/2002 е следвало 
да присъстват и да са маркирани с двойно зачертаване. Буква в) от същия член също е 
следвало да присъства и да е отбелязана с двойно зачертаване и сиво маркиране.

14) Съществуващата формулировка на член 5 от Регламент (ЕО) № 407/2002 е следвало 
да присъства в преработения текст и да е маркирана с двойно зачертаване.

Разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да 
заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество 
освен тези, които са идентифицирани като такива. Консултативната работна група 
констатира също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби 
на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до 
обикновена кодификация на съществуващия правен текст, без промяна по същество.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Юрисконсулт Юрисконсулт Генерален директор


