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PR_COD_1app

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 
изменението на Регламент (ЕО) №539/2001 за определяне на третите страни, чиито 
граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на 
държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване
(COM(2012)0650 – C7-0371/2012 – 2012/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и 
Съвета (COM(2012)0650),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, буква а) от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0371/2012),

– 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 (A7-0000/2013),

1. приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на 
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.
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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ

1. Встъпителни бележки

В Регламент (EО) № 539/20011 са посочени третите страни, чиито граждани трябва да 
притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки (т. нар. 
отрицателен списък, приложение I), както и тези, чиито граждани са освободени от 
това изискване (т. нар. положителен списък, приложение II).
Целта на настоящото предложение на Европейската комисия е да актуализира 
настоящия регламент. Тъй като критериите, посочени в Регламент (ЕО) № 539/2001, 
могат да претърпят развитие с течение на времето по отношение на съответните трети 
страни, съставът на отрицателния и положителния списък следва да се преразглежда 
редовно.

С представянето на настоящото предложение Европейската комисия отговаря на 
поканата на Съвета, изразена в Стокхолмската програма, да преразглежда периодично 
тези два списъка. От влизането в сила на Договора от Лисабон, Европейският 
парламент има правомощия за съвместно вземане на решения относно общата политика 
по отношение на визите съгласно член 77, параграф 2, буква a) от ДФЕС.

2. Общ контекст на предложението 

В този контекст, на първо място, Европейската комисия предлага премахване на 
изискването за притежаване на виза за гражданите на следните карибски и 
тихоокеански островни държави: Доминика, Гренада, Кирибати, Маршалови острови, 
Микронезия, Науру, Палау, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини, Соломонови 
острови, Самоа, Източен Тимор, Тонга, Тринидад и Тобаго, Тувалу и Вануату.

Освен това, за да се гарантира за в бъдеще пълна реципрочност с тези страни и 
гражданите на всички държави членки за краткосрочен престой от три месеца в 
рамките на шестмесечен период и за да се осигури съгласуваност с предишни 
освобождавания от изискването за визи, освобождаването от изискването за 
притежаване на виза за гражданите на тези страни следва да не се прилага до 
сключването и влизането в сила на двустранно споразумение за премахване на визите 
между Европейския съюз и съответните страни.

На второ място, Европейската комисия предлага премахване на изискването за 
притежаване на виза за всички британски граждани, които не са граждани на 
Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за целите на правото на 
Съюза.

Европейската комисия е стигнала до заключението, че вече няма основания за налагане 

                                               
1 Консолидирана версия е достъпна тук:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001R0539:20110111:BG:PDF
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на изискване за виза на гражданите на гореспоменатите държави.

На последно място, Европейската комисия предлага актуализирането на отрицателния 
списък и включването на Южен Судан в списъка с трети държави, чиито граждани 
подлежат на изискването за притежаване на виза.

3. Бележки на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия за изменение на 
Регламент (EО) № 539/2001 и изразява подкрепа за предложението ѝ относно 
промените в списъците.

Докладчикът счита, че Европейската комисия е извършила задълбочена оценка 
поотделно за всяка от гореспоменатите страни. Eвропейската комисия освен това е 
взела предвид в разумна степен критериите, които следва да я ръководят при 
изготвянето на предложенията относно съставянето на списъците. Тези критерии, които 
са предвидени в съображение 5 от Регламент (EО) № 539/2011, са свързани в частност с 
незаконната имиграция, обществения ред и сигурност, както и с външните отношения 
на Европейския съюз с трети държави и отчитат и принципите за регионална 
съгласуваност и реципрочност.

Предложението има за цел развитието на обща политика в областта на имиграцията, 
като в същото време допринесе за укрепване на отношенията между Европейския съюз 
и държавите, споменати в предложението на Европейската комисия.

Във връзка с това, процесът на задълбочаване на отношенията между Европейския 
съюз и тези страни със сигурност ще допринесе за правораздаването и зачитането на 
свободите.

**

На първо място, що се отнася до прехвърлянето на определени карибски и 
тихоокеански островни държави, изискването за виза вече не е оправдано. Тези 
държави не представляват какъвто и да било риск от незаконна имиграция или за 
обществения ред и сигурността на държавите−членки на Европейския съюз.

Освен това докладчикът подкрепя прехвърлянето на тези държави, тъй като липсата на 
достатъчно консулски представителства на държавите членки в съответните трети 
страни представлява пречка, тъй като гражданите им трябва да кандидатстват за 
шенгенски визи в чужбина, което предполага значителни разходи и понякога включва и 
изискването за притежаване на виза за преминаване на външните граници.

По отношение на сигурността на документите за пътуване, издавани от съответните 
трети страни, тези документи не представляват никакъв риск. Въпреки че издаването на 
биометрични паспорти беше условие за прехвърлянето на държавите от Западните 
Балкани от отрицателния в положителния списък, издаването на биометрични паспорти 
не би трябвало да бъде изискване за прехвърлянето на Гренада, Сейнт Лусия, Сейнт 
Винсънт и Гренадини или Тринидад и Тобаго. Паспортите на КАРИКОМ, издавани от 
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тези трети държави, са машинночетими и с висока степен на сигурност, като страните 
възнамеряват да ги заместят с биометрични паспорти в близко бъдеще.

Паспортите, издавани от тихоокеанските островни страни, са машинночeтими и 
съдържат достатъчен брой характеристики за сигурност.

На второ място, преразглеждането на регламента предполага изясняване на 
положението на специфични категории британски граждани. Статистическите данни 
сочат, че групите британски граждани, които понастоящем са включени в точка 3 от 
приложение I, не представляват риск по отношение на незаконната миграция в 
Шенгенското пространство и че повечето от тях са жители на острови в Карибския 
регион, които имат силни връзки и прилики със съседни страни, чиито граждани са 
освободени от изискването за притежаване на виза.

Сигурността на документите за пътуване на британските граждани е гарантирана, тъй 
като тези документи се издават в Обединеното кралство съгласно строги технически 
спецификации. Те са машинночетими и съдържат редица елементи за сигурност.

На трето място, предложението предвижда актуализирането на отрицателния списък 
чрез включването в него на Южен Судан. На 9 юли 2011 г. Южен Судан официално 
обяви независимост от Судан, който е включен в отрицателния списък. На 14 юли 
2011 г. стана член на Организацията на обединените нации. Приложение I трябва да 
бъде изменено, за да включи вписване за Южен Судан.

4. Заключение и препоръки на докладчика

Докладчикът приветства предложението на Европейската комисия.

Карибските островни държави, споменатите тихоокеански островни държави и 
категориите британски граждани не представляват никаква заплаха за Европейския 
съюз нито по отношение на незаконната имиграция, нито в областта на обществената 
сигурност.

Докладчикът се срещна с представители на карибските островни държави, споменатите 
тихоокеански островни държави и специфичните категории британски граждани.
Всички представители многократно изразиха желание за задълбочаване и разширяване 
на отношенията с Европейския съюз.

Либерализирането на визовия режим има голямо значение за живота на гражданите. То 
ще съкрати времето и ще намали разходите, свързани с пътуване до Шенгенското 
пространство. Освен това премахването на изискването за виза улеснява контактите 
между гражданите, определящо условие, за да се гарантира развитието на отношенията 
в сферата на икономиката, културата, науката и др. Визовият режим укрепва също 
контактите между народите и утвърждава принципа на свободното движение, което 
представлява едно от основните права в Европейския съюз.

Предложението за изменение на Регламент (ЕО) №° 539/2001 е оправдано от 
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необходимостта Европейският съюз да действа пропорционално и на основата на 
критерии за реципрочност.

Макар да приветства предложението на Европейската комисия, докладчикът счита за 
необходимо да отправи няколко препоръки.

Докладчикът приканва Европейската комисия да преразгледа изискването за 
притежаване виза на членовете на Парламентарната асамблея АКТБ/EС, когато те 
участват в заседания на Асамблеята, провеждани в Шенгенското пространство. 
Понастоящем те често се сблъскват с проблеми и следва да се потърси решение на този 
въпрос.

Докладчикът изразява горещото си желание Европейският парламент да взема участие 
и да бъде информиран относно актуалното състояние на двустранните споразумения за 
премахване на визите между Европейския съюз и третите държави, за .които се 
предлага премахване на изискването за виза. Ето защо докладчикът препоръчва 
Парламентът да наблюдава прилагането на тези споразумения. Докладчикът приканва 
Европейската комисия да зачита задължението да предоставя пълна информация на 
Европейския парламент за всички етапи на процедурата по споразуменията най-малко 
веднъж на шест месеца. По отношение на действащите споразумения докладчикът 
приканва Комисията да информира незабавно Парламента за всяка получена 
информация, която би могла да доведе до спиране на действието на дадено 
споразумение.

По отношение на критериите, които се съдържат, както беше споменато по-горе, в едно 
съображение, докладчикът приканва Европейската комисия да обмисли изменение на 
регламента с оглед включването на критериите в отделен член, както и по-подробното 
им определяне. Това не би следвало да води до намаляване на гъвкавостта, която, 
разбира се, е необходима в областта на визовата политика, но би имало предимството 
да позволи по-голяма прозрачност.

На последно място, тъй като настоящият регламент е в основата на общата визова 
политика, се предлага актуализиране на приложенията към него, за да останат те 
отправна точка за това кой се нуждае от виза за влизане в Шенгенското пространство. С 
тази цел би трябвало да бъдат приети делегирани актове, за да се поддържат 
приложенията актуални.


