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Изменение  1 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

 

Доклад A8-0260/2016 

Мария Габриел 

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 (Грузия) 

COM(2016)0142 – C8-0113/2016 – 2016/0075(COD) 

Предложение за регламент 

– 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ,* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) …/… 

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

от ... 

за изменение 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 

(Грузия) 

                                                 
* Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; заличаванията се посочват 

със символа ▌. 
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-

специално член 77, параграф 2, буква а) от него, 

като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура1, 

                                                 
1 Позиция на Европейския парламент от … и решение на Съвета от …. . 
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като има предвид, че: 

(1) В Регламент (ЕО) № 539/20011 на Съвета са посочени 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. Съставът на списъците с трети страни в приложения I и II следва да 

e и да продължи да бъде в съответствие с критериите, предвидени в Регламент 

(ЕО) № 539/200. Вписванията за някои трети страни, във връзка с които 

положението спрямо тези критерии се е променило, следва да бъдат 

прехвърлени от едното приложение в другото, както е целесъобразно. 

(2) Счита се, че Грузия е изпълнила всички критерии, установени в плана за 

действие за либерализиране на визовия режим, представен на грузинското 

правителство през февруари 2013 г., и следователно отговаря на съответните 

критерии за освобождаване на гражданите на Грузия от изискването за виза, 

когато пътуват до територията на държавите членки. Продължаващото 

изпълнение от страна на Грузия на тези критерии, особено по отношение 

на борбата с организираната престъпност, ще бъде надлежно 

наблюдавано от Комисията в съответствие с релевантния механизъм, 

установен в Регламент (ЕО) № 539/2001. 

                                                 
1 Регламент (ЕО) № 539/2001 на Съвета от 15 март 2001 г. 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 (ОВ L 

81, 21.3.2001 г., стр. 1). 
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(3) Поради това вписването за Грузия следва да бъде прехвърлено от приложение I 

към Регламент (ЕО) № 539/2001 в приложение II към същия регламент. 

Премахването на визите следва да се прилага единствено за притежателите на 

биометрични паспорти, издадени от Грузия в съответствие със стандартите на 

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). 

(4) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на 

достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не 

участва, в съответствие с Решение 2000/365/EО на Съвета1; следователно 

Обединеното кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от 

него, нито от неговото прилагане. 

                                                 
1 Решение 2000/365/ЕО на Съвета от 29 май 2000 г. относно искането на Обединеното 

кралство Великобритания и Северна Ирландия да участва в някои разпоредби от 

достиженията на правото от Шенген (ОВ L 131, 1.6.2000 г., стр. 43). 
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(5) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на 

достиженията на правото от Шенген, в които Ирландия не участва в 

съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета1; следователно Ирландия не 

участва в неговото приемане и не е обвързана от него, нито от неговото 

прилагане. 

(6) По отношение на Исландия и Норвегия настоящият регламент представлява 

развитие на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла 

на Споразумението, сключено от Съвета на Европейския съюз, от една страна, 

и Република Исландия и Кралство Норвегия, от друга страна, за асоцииране на 

тези две държави при изпълнението, прилагането и развитието на 

достиженията на правото от Шенген2, които попадат в областта, посочена в 

член 1, буква Б от Решение 1999/437/ЕО на Съвета3. 

                                                 
1 Решение 2002/192/ЕО на Съвета от 28 февруари 2002 г. относно искането на Ирландия да 

участва в някои разпоредби от достиженията на правото от Шенген (ОВ L 64, 7.3.2002 г., 

стр. 20). 
2  ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36. 
3 Решение 1999/437/ЕО на Съвета от 17 май 1999 г. относно определени условия по 

прилагането на Споразумението между Европейския съюз и Република Исландия и 

Кралство Норвегия за асоцииране на тези две държави при изпълнението, прилагането и 

развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 31). 
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(7) По отношение на Швейцария настоящият регламент представлява развитие на 

разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на 

Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и 

Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария 

към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от 

Шенген1, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 

1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2008/146/ЕО на Съвета2. 

                                                 
1  ОВ L 53, 27.2.2008 г., стр. 52 
2 Решение 2008/146/ЕО на Съвета от 28 януари 2008 г. за сключване от името на 

Европейската общност на Споразумение между Европейския съюз, Европейската 

общност и Конфедерация Швейцария за асоцииране на Конфедерация Швейцария към 

въвеждането, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген (ОВ L 53, 

27.2.2008 г., стр. 1). 
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(8) По отношение на Лихтенщайн настоящият регламент представлява развитие на 

разпоредбите на достиженията на правото от Шенген по смисъла на Протокола 

между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и 

Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн 

към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и 

Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария 

към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от 

Шенген1, които попадат в областта, посочена в член 1, буква Б от Решение 

1999/437/ЕО, във връзка с член 3 от Решение 2011/350/ЕС на Съвета2. 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

                                                 
1  ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 21. 
2 Решение 2011/350/ЕС на Съвета от 7 март 2011 г. за сключване от името на Европейския 

съюз на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация 

Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество 

Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и 

Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към 

изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген, по 

отношение на премахването на проверките по вътрешните граници и движението на хора 

(ОВ L 160, 18.6.2011 г., стр. 19). 
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Член 1 

Регламент (ЕО) № 539/2001 се изменя, както следва: 

а) в част 1 („ДЪРЖАВИ“) на приложение I вписването за Грузия се заличава. 

б) в част 1 („ДЪРЖАВИ“) на приложение II се вмъква следното вписване: 

„Грузия“* 

______________ 

* Премахването на визите се прилага само за притежателите на 

биометрични паспорти, издадени от Грузия в съответствие със 

стандартите на Международната организация за гражданско 

въздухоплаване (ИКАО). 
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Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в 

Официален вестник на Европейския съюз*.  

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите 

членки в съответствие с Договорите. 

Съставено в…  

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 

 

Or. en 

 

                                                 

* ОВ: датата на публикуването и датата на влизане в сила на настоящия 

регламент трябва да бъдат същите и в никакъв случай предхождащи датата 

на публикуването и датата на влизането в сила на PE-CONS 58/16 (COD 

2016/0142), Регламент за изменение 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 (преразглеждане на 

механизма за суспендиране). 

 


