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19.10.2017 A8-0059/35 

Изменение  35 

Клод Морайс 

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

 

Доклад A8-0059/2017 

Агустин Диас де Мера Гарсия Консуегра 

Изменение на Кодекса на шенгенските граници във връзка с използването на Системата 

за влизане/излизане 

COM(2016)0196 – C8-0134/2016 – 2016/0105(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 (EС) 2016/399 във връзка с използването на Системата 

за влизане/излизане 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

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

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

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

със символа ▌. 
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като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 

след консултация с Комитета на регионите, 

в съответствие с обикновената законодателна процедура2, 

                                                 
1  OВ C 487, 28.12.2016 г., стр. 66. 
2  Позиция на Европейския парламент от...(все още непубликувана в Официален вестник) 

и решение на Съвета от... 
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като имат предвид, че: 

(1) В Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета1 се 

определят условията, критериите и подробните правила за преминаването на 

външните граници на държавите членки. 

(2) Целта на Регламент (EC) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета2+ е 

създаването на централизирана система за регистриране на данните относно 

влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на 

трети страни, които преминават външните граници на държавите — членки на 

Съюза, с цел краткосрочен престой ▌. 

                                                 
1 Регламент (EС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. 

относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на 

шенгенските граници) (OВ L 77, 23.3.2016 г., стр. 1). 
2 Регламент (ЕС) 2017/… на Европейския парламент и на Съвета от …  

за създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на данните относно 

влизането и излизането и данните относно отказа за влизане на граждани на трети страни, 

преминаващи външните граници на държавите членки, за определяне на условията за достъп до 

СВИ за целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане на 

Шенгенското споразумение и регламенти (ЕО) № 767/2008 и (ЕС) № 1077/2011 (ОВ L …). 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17 и попълнете 

бележката под линия. 
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(3) При проверките на граждани на трети страни съгласно Регламент (ЕС) 

2016/399, които включват проверка на самоличността на граждани на трети 

страни,  установяване на самоличността на граждани на трети страни или и 

двете, както и проверка дали гражданинът на трета страна не е превишил 

максималния срок на разрешен престой на територията на държавите членки, 

граничните служители следва да използват цялата налична информация, в това 

число данните от Системата за влизане/излизане, установена в Регламент (ЕС) 

2017/… + („СВИ“), когато е необходимо. Данните, съхранявани в СВИ, следва 

да се използват също така, за да се провери дали гражданите на трети страни, 

притежаващи еднократна или двукратна  входна виза, са спазили максималния 

брой разрешени влизания. 

(4) В някои случаи гражданите на трети страни трябва да предоставят 

биометрични данни за целите на граничните проверки. Ето защо 

условията за влизане на граждани на трети страни следва да бъдат 

изменени чрез въвеждане на задължение за предоставяне на тези 

биометрични данни. Ако гражданин на трета страна откаже да 

предостави биометрични данни за създаването на лично досие или за 

извършването на гранични проверки, следва да се вземе решение за отказ за 

влизане. 

(5) За да се гарантира пълната ефективност на СВИ, проверките при влизане и 

излизане трябва да се извършват по хармонизиран начин на ▌границите, на 

които функционира СВИ. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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(6) Създаването на СВИ изисква да се адаптират процедурите за проверка на 

лицата при преминаване на ▌границите, на които функционира СВИ. По-

специално целта на СВИ е при влизане и излизане да се премахне 

подпечатването на пътните документи на граждани на трети страни, допуснати 

за краткосрочен престой, ▌ като то се замени с електронната регистрация на 

влизането и излизането директно в СВИ ▌. Освен това оперативната 

съвместимост между СВИ и Визовата информационна система (ВИС), 

установена с Решение 2004/512/EО на Съвета1 трябва да бъде взето под 

внимание при процедурите за гранична проверка. И на последно място, със 

СВИ се създава възможност за използване на нови технологии за 

преминаването на границите за пътниците, осъществяващи краткосрочен 

престой. 

Адаптациите на процедурите за гранична проверка следва да влязат в 

действие в държавите членки, които използват СВИ, на датата на 

пускане в действие на СВИ, определена в съответствие с Регламент (ЕС) 

2017/…+. 

                                                 
1 Решение 2004/512/EО на Съвета от 8 юни 2004 г. за създаване на визова 

информационна система (ВИС) (OВ L 213, 15.6.2004 г., стр. 5). 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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(7) За период от шест месеца след пускането в действие на СВИ граничните 

служители следва да вземат предвид престоя на граждани на трети страни на 

територията на държавите членки през шестте месеца, предхождащи влизането 

или излизането, като проверяват печатите в пътните документи наред с 

данните за влизане/излизане, регистрирани в СВИ. Тази мярка ще позволи 

извършването на необходимите проверки в случаите, в които дадено лице е 

било допуснато за краткосрочен престой на територията на държавите членки 

през шестте месеца, предхождащи пускането в действие на СВИ. Освен това е 

необходимо да се предвидят специфични разпоредби за влезлите на 

територията на държавите членки граждани на трети страни, които още не са я 

напуснали преди пускането в действие на системата. В тези случаи когато 

гражданин на трета страна напусне територията на държавите членки, в СВИ 

следва да се регистрира също така и последното влизане. 

(8) Като се има предвид различното положение в държавите членки и на 

различните гранично-пропускателни пунктове на държавите членки по 

отношение на броя граждани на трети страни, преминаващи границите, 

държавите членки следва да могат да решават дали и до каква степен да 

използват технологии като „гишета за самообслужване“, електронни врати и 

системи за автоматизиран граничен контрол. При използването на тези 

технологии  проверките на външните граници при влизане и излизане следва да 

се извършват по хармонизиран начин и следва да се осигури подходящо ниво 

на сигурност. 
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(9) Освен това трябва да бъдат определени задачите и ролите на граничните 

служители при използването на тези технологии. В това отношение следва да 

се гарантира, че резултатите от граничните проверки, извършвани чрез 

автоматизирани средства, са на разположение на граничните служители, за да 

им се даде възможност да вземат правилните решения. Също така е 

необходимо да се упражнява надзор върху използването от страна на 

пътниците на „гишетата за самообслужване“, електронните врати и системите 

за автоматизиран граничен контрол с цел възпрепятстване на измами и на 

неправомерна употреба. Освен това при извършването на този надзор 

граничните служители следва да обръщат особено внимание на 

непълнолетните лица и следва да бъдат поставени в положение, което да им 

позволява да идентифицират лицата, нуждаещи се от закрила. 

(10) Държавите членки също така следва да имат възможност да въвеждат на 

доброволна основа национални програми за улесняване, за да могат 

предварително проучените граждани на трети страни при влизане да се ползват 

от дерогации от някои аспекти на  обстойните проверки. Когато се използват 

такива национални програми за улесняване, те следва да се изготвят в 

съответствие с хармонизиран модел и следва да се гарантира  подходящо 

равнище на сигурност. 

(11) Настоящият регламент не засяга прилагането на Директива 2004/38/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета1. 

                                                 
1 Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. 

относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да 

пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 

1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 

75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77). 
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 (12) Доколкото целта на настоящия регламент, а именно внасянето на изменения в 

съществуващите правила на Регламент (ЕС) 2016/399, може да бъде постигната 

само на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с 

принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз 

(ДЕС). В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, 

настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел. 

(13) В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, 

приложен към ДЕС и към Договора за функционирането на Европейския съюз, 

Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от 

него, нито от неговото прилагане. Доколкото настоящият регламент 

представлява развитие на достиженията на правото от Шенген, в срок от шест 

месеца след вземането на решение от Съвета относно настоящия регламент 

Дания взема решение, в съответствие с член 4 от посочения протокол, дали да 

го въведе в националното си право. 
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(14) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на развитие на 

достиженията на правото от Шенген, в които Обединеното кралство не участва 

в съответствие с Решение 2000/365/ЕО на Съвета1; следователно Обединеното 

кралство не участва в неговото приемане и не е обвързано от него, нито от 

неговото прилагане. 

(15) Настоящият регламент представлява развитие на разпоредбите на развитие на 

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

съответствие с Решение 2002/192/ЕО на Съвета2; следователно Ирландия не 

участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана 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). 
2 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). 
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(16) 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 асоциирането 

на последните в процеса на изпълнение, прилагане и развитие на достиженията 

на правото от Шенген1, които попадат в областта, посочена в член 1, буква А от 

Решение 1999/437/ЕО на Съвета2. 

                                                 
1 OВ L 176, 10.7.1999 г., стр. 36. 
2 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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(17) 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 А 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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(18) 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 А от Решение 

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

                                                 
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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(19) По отношение на Кипър, България, Румъния и Хърватия, разпоредбите на 

Регламент (ЕС) 2016/399 , които се отнасят до СВИ, следва да се прилагат 

единствено, когато са изпълнени условията, посочени в член 66, параграф 2 

от Регламент (ЕС) 2017/…+. В резултат на това за онези държави членки, 

които не изпълняват условията, установени в член 66, параграф 2 от 

посочения регламент към момента на пускане в действие на СВИ, е 

необходимо да се определят специални преходни разпоредби за 

подпечатването, приложими до свързването им със СВИ. Тези преходни 

разпоредби следва да гарантират, че подпечатването на пътни документи 

има същия ефект, като този на запис за влизане/излизане от СВИ. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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(20) Държавите членки, които не отговарят на условията, посочени в член 66, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/…+ към датата на пускане в действие 

на СВИ, следва да продължат систематичното подпечатване при влизане 

и излизане на пътните документи на граждани на трети страни, 

допуснати за краткосрочен престой. Тези държави членки следва да 

правят проверка на печатите за влизане и излизане върху пътните 

документи на съответния гражданин на трета страна с цел да проверят, 

чрез сравняване на датите на влизане и излизане, че лицето не е 

надвишило максималния срок на разрешен престой на територията на 

съответната държава членка. Поставянето на печат върху пътните 

документи и проверката на печатите следва да продължат да се 

прилагат, докато съответната държава членка бъде свързана със СВИ, 

както е посочено в член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/…+. 

(21) Поради това Регламент (ЕС) 2016/399 следва да бъде съответно изменен. 

(22) Беше проведена консултация с Европейския надзорен орган по защита на 

данните в съответствие с член 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета1 и той представи 

своето становище на 21 септември 2016 г., 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
1 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 (OВ L 8, 

12.1.2001 г., стр. 1). 
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Член 1 

Регламент (ЕС) 2016/399 се изменя, както следва: 

1) В член 2 се добавят следните точки : 

„22. „система за влизане/излизане“ (СВИ) означава системата, създадена с 

Регламент (ЕС) 2017 /… на Европейския парламент и на Съвета+; 

23. „система за самообслужване“ означава автоматизирана система, която 

извършва всички или някои от граничните проверки, приложими за 

дадено лице, и която може да се използва за предварително 

регистриране на данни в СВИ; 

24. „електронна врата (e-gate)“ означава инфраструктура, управлявана с 

електронни средства, където се извършва ефективното преминаване на 

външна граница или ефективно преминаване на вътрешна граница, на 

която не са премахнати проверките; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17 и попълнете 

бележката под линия. 
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25. „система за автоматизиран граничен контрол“ означава система, която 

позволява автоматизирано преминаване на границата и която се състои от 

система за самообслужване и електронна врата; 

26. „потвърждаване на автентичността и целостта на данните в 

чипа“ означава процесът, чрез който посредством използването на 

удостоверения се проверява дали данните в електронния носител на 

запаметена информация (чипа) произхождат от издаващия орган и 

дали не са променяни. 

________________ 

* Регламент (ЕС) 2017 /... на Европейския парламент и на Съвета за 

създаване на Система за влизане/излизане (СВИ) с цел регистриране на 

данните относно влизането и излизането и данните относно отказа за 

влизане на граждани на трети страни, преминаващи външните граници на 

държавите членки, за определяне на условията за достъп до СВИ за 

целите на правоприлагането и за изменение на Конвенцията за прилагане 

на Шенгенското споразумение и на регламенти (EО) № 767/2008 и (ЕС) 

№ 1077/2011 (ОВ L …).“; 

2) Член 6 се изменя, както следва: 

а) в параграф 1 се добавя следната буква: 

„е) те предоставят биометрични данни, ако това е необходимо за: 

i) създаването на личното досие в СВИ в съответствие с 

членове 16 и 17 от Регламент (ЕС) 2017/…+; 

ii) извършването на гранични проверки в съответствие с член 8, 

параграф 3, буква а), подточка i) и буква ж), подточка i) от 

настоящия регламент, член 23, параграфи 2 и 4 от Регламент 

                                                 
+  OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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(ЕС) 2017/…+и, когато е приложимо, член 18 от Регламент (ЕО) 

№ 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета*. 

________________ 

* Регламент (ЕО) № 767/2008 на Европейския парламент и на Съвета 

от 9 юли 2008 г. относно Визовата информационна система (ВИС) и 

обмена на данни между държави-членки относно визите за 

краткосрочно пребиваване (Регламент за ВИС) (OВ L 218, 

13.8.2008 г., стр. 60).“; 
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б) вмъква се следният параграф: 

„1а. Срокът от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, посочен в параграф 

1 от настоящия член, се изчислява като единен срок за държавите членки, които 

използват СВИ въз основа Регламент (ЕС) 2017/…+. Този срок се изчислява 

поотделно за всяка от държавите членки, които не прилагат СВИ.“; 

3) Вмъква се следният член : 

„Член 6а  

Граждани на трети страни, за които трябва да се въвеждат данни в СВИ 

1. При влизане и излизане в СВИ се въвеждат данни на следните категории лица в 

съответствие с членове 16, 17, 19 и 20 от Регламент (ЕС) 2017/…+ : 

а) граждани на трети страни, допуснати за краткосрочен престой 

съгласно член 6, параграф 1 ▌от настоящия регламент; 

б) граждани на трети страни, които са членове на семейството на 

гражданин на Съюза, за които се прилага Директива 2004/38/ЕО и 

които не притежават карта за пребиваване съгласно посочената 

директива; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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в) граждани на трети страни, които: 

i) са членове на семейството на гражданин на трета страна, който се 

ползва от правото на свободно движение, равностойно на това на 

граждани на Съюза, по силата на споразумение между Съюза и 

неговите държави членки, от една страна, и трета държава, от 

друга страна; и  

ii) които не притежават карта зa пребиваване съгласно Директива 

2004/38/ЕО, или разрешение за пребиваване съгласно Регламент 

(ЕО) № 1030/2002. 

2. Данните за граждани на трети страни, чието влизане за краткосрочен 

престой ▌е било отказано в съответствие с член 14 от настоящия 

регламент, се въвеждат в СВИ в съответствие с член 18 от Регламент 

(ЕС) 2017/…+. 

3. В СВИ не се въвеждат данни за следните категории лица: 

а) граждани на трети страни, които са членове на семейството на 

гражданин на Съюза, за които се прилага Директива 2004/38/ЕО и 

които притежават карта за пребиваване съгласно посочената 

директива, независимо дали придружават или се присъединяват към 

този гражданин на Съюза; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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б) граждани на трети страни, които са членове на семейството на 

гражданин на трета страна, независимо дали придружават или се 

присъединяват към този гражданин на трета страна, когато: 

i) този гражданин на трета страна се ползва от правото на свободно 

движение, равностойно на това на граждани на Съюза, по 

силата на споразумение между Съюза и неговите държави 

членки, от една страна, и трета държава, от друга страна, и  

ii) тези граждани от трета страна притежават карта зa пребиваване 

съгласно Директива 2004/38/ЕО, или разрешение за пребиваване 

съгласно Регламент (ЕО) № 1030/2002; 

в) притежателите на разрешения за пребиваване, посочени в 

член 2, точка 16, различни от обхванатите от букви а) и б) от 

настоящия параграф; 

г) притежателите на визи за дългосрочно пребиваване; 

д) граждани на трети страни, упражняващи правото си на 

мобилност в съответствие с Директива 2014/66/ЕС на 

Европейския парламент и на Съвета* или Директива (ЕС) 

2016/801 на Европейския парламент и на Съвета**,; 
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е) гражданите на Андора, Монако и Сан Марино и притежателите 

на паспорт, издаден от града държава Ватикан; 

ж) лицата или категориите лица, които са освободени от гранични 

проверки или се ползват от специални правила във връзка с 

гранични проверки, а именно: 

i) държавни глави, правителствени ръководители и членове 

на национални правителства с придружаващите ги 

съпруги(зи), членове на техните официални делегации, както и 

кралски особи и други високопоставени членове на кралско 

семейство, в съответствие с приложение VII, точка 1; 

ii) пилоти на самолети и други членове на екипажа в 

съответствие с приложение VII, точка 2; 

iii) моряци в съответствие с приложение VII, точка 3 и моряци, 

които присъстват на територията на дадена държава 

членка единствено когато корабът им влиза в пристанище, 

и то в зоната на това пристанище; 

iv) презгранични работници в съответствие с приложение VII, 

точка 5; 
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v) спасителни служби, полиция, пожарни екипи, които действат в 

извънредни ситуации, и гранични служители в съответствие с 

приложение VII, точка 7; 

vi) офшорни работници в съответствие с приложение VII, точка 8; 

vii) членовете на екипажа и пътниците на круизни кораби в 

съответствие с приложение VI, точки 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3; 

viii) лица на борда на плавателни съдове за развлечение, които не 

подлежат на гранични проверки в съответствие с приложение 

VI, точки 3.2.4, 3.2.5 и 3.2.6; 

з) лица, които се ползват от дерогация  от задължението за 

преминаване на външни граници единствено на гранично-

пропускателни пунктове и в рамките на определеното работно 

време в съответствие с член 5, параграф 2; 

и) лица, които представят валидно разрешение за местен граничен 

трафик за преминаването на границите в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета***; 
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й) членове на екипажа на пътническите и товарните 

международни влакове; 

к) лица, които представят за преминаването на границата: 

i) валиден документ за улеснен транзит с влак, издаден в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 693/2003 на 

Съвета****; или 

ii) валиден документ за улеснен транзит, издаден в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 693/2003, при условие че 

осъществяват транзита с влак и не слизат на 

територията на държава членка. 

________________ 

* Директива 2014/66/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 15 май 2014 г. относно условията за влизане и пребиваване на 

граждани на трети държави в рамките на 

вътрешнокорпоративен трансфер (ОВ L 157, 27.5.2014 г., стр. 1). 

** Директива (EС) 2016/801 на Европейския парламент и на Съвета 

от 11 май 2016 г. относно условията за влизане и пребиваване на 

граждани на трети държави с цел провеждане на научно 

изследване, следване, стаж, доброволческа дейност, програми за 

ученически обмен или образователни проекти и работа по 

програми „au pair“  (ОВ L 132, 21.5.2016 г., стр. 21). 

*** Регламент (ЕО) № 1931/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета от 20 декември 2006 г. за определяне на правилата за 

местния граничен трафик на външните сухопътни граници на 

държавите-членки и за изменение на разпоредбите на 

Шенгенската конвенция (OВ L 405, 30.12.2006 г., стр. 1). 

**** Регламент (ЕО) № 693/2003 на Съвета от 14 април 2003 г. за 

създаване на документ за улеснен транзит (FTD) и на документ за 

улеснен транзит с влак (FRTD), както и за изменение на Общите 

консулски инструкции и на Общия наръчник (OВ L 99, 17.4.2003 г., 

стр. 8).“; 
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4) ▌Член 8 се изменя, както следва: 

a) параграф 2 се изменя, както следва: 

i) в буква а) втора алинея се заменя със следното: 

„Ако в пътния документ се съдържа електронен носител на запаметена 

информация (чип), автентичността и целостта на данните в чипа се 

потвърждават чрез използване на цялата верига от валидни 

удостоверения, освен ако това технически е невъзможно или, ако става 

дума за пътен документ, издаден от трета страна, е невъзможно поради 

липсата на валидни удостоверения;“; 

ii) в буква б) се добавя следната алинея: 

 „За лица, чието влизане подлежи на регистрация в СВИ съгласно член 6а от 

настоящия регламент, се извършва проверка на самоличността в съответствие с 

член 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/…+ и, когато е приложимо, се 

установява самоличността в съответствие с член 23, параграф 4 от посочения 

регламент.“; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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б) параграф 3 се изменя, както следва: 

i) в буква а), точка i), втора алинея ▌ се заменя със следното: 

▌ 

„ При паспорти и пътни документи, съдържащи електронен 

носител на запаметена информация (чип), се 

проверява автентичността и целостта на данните в 

чипа, при положение че са налице валидни 

сертификати. 

  С изключение на гражданите на трети страни, които 

имат лично досие, вече регистрирано в СВИ, когато 

пътният документ съдържа портретна снимка, записана 

на електронния носител на запаметена информация (чип), 

и  до портретната снимка може да бъде ▌осъществен 

технически достъп, тази проверка включва проверка на 

портретната снимка чрез електронно сравняване на 

портретната снимка с портретната снимка на съответния 

гражданин на трета страна, направена на място ▌,. Ако е 

възможно от техническа и правна гледна точка, тази 

проверка може да се извърши чрез проверка на пръстови 

отпечатъци, снети на място, спрямо отпечатъците, 

записани в електронния носител на запаметена 

информация (чипа);“; 
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 ▌ 

ii) в буква а) точка iii) се заменя със следното: 

„iii) за лица, чието влизане или отказ за влизане подлежи на 

регистрация в СВИ съгласно член 6а от настоящия 

регламент, се извършва проверка на самоличността им в 

съответствие с член 23, параграф 2 от Регламент 

(ЕС) 2017/…+ и, когато е приложимо, се установява 

самоличността в съответствие с член 23, параграф 4 от 

посочения регламент ;“; 

iii) в буква а)  се вмъква следната подточка: 

„iiia) за лица, чието влизане или отказ за влизане подлежи на 

регистрация в СВИ съгласно член 6а от настоящия регламент, 

се извършва проверка дали гражданинът на трета страна не е 

достигнал или превишил максималния срок на разрешен 

престой на територията на държавите членки, а за граждани на 

трети страни, притежаващи еднократна или двукратна входна 

виза, проверка дали са спазили максималния брой разрешени 

влизания, чрез справка в СВИ в съответствие с член 23 от 

Регламент (ЕС) 2017/…+;“; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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iv) в буква ж) подточка i) се заменя със следното: 

„i) проверка на самоличността и гражданството на 

гражданина на трета страна и на автентичността ▌ и 

валидността на пътния документ ▌ за преминаване на 

границата, включително посредством справка в съответните 

бази данни, и по-специално: 

1) в ШИС; 

2) в базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени 

пътни документи ▌; 

3) в национални бази данни, съдържащи информация за 

откраднати, незаконно присвоени, изгубени или 

невалидни пътни документи. 

При паспорти и пътни документи, съдържащи електронен 

носител на запаметена информация (чип), се проверява 

автентичността и целостта на данните в електронния 

носител на запаметена информация (чипа), при положение 

че са налице валидни сертификати. 
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С изключение на гражданите на трети страни, които 

имат лично досие, вече регистрирано в СВИ, когато пътният 

документ съдържа портретна снимка, записана на електронния 

носител (чип), и до записаната в чипа портретна снимка може 

да бъде ▌осъществен технически достъп, тази проверка 

включва проверка на записаната в чипа портретна снимка чрез 

електронно сравняване на снимката с портретната снимка на 

съответния гражданин на трета страна, направена на място. 

Ако е възможно от техническа и правна гледна точка, 

тази проверка може да се извърши чрез проверка на 

пръстови отпечатъци, снети на място, спрямо 

отпечатъците, записани в електронния носител на 

запаметена информация (чипа);“; 

v) в буква ж) се добавят следните подточки: 

„iii) за лица, чието излизане подлежи на регистрация в СВИ в 

съответствие с член 6а от настоящия регламент, се извършва 

проверка на самоличността им в съответствие с член 23, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/…+  и, когато е 

приложимо, се установява самоличността в съответствие с 

член 23, параграф 4 от посочения регламент ▌; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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iv) за лица, чието излизане подлежи на регистрация в СВИ 

съгласно член 6а от настоящия регламент, проверка дали 

гражданинът на трета страна не е превишил максималния срок 

на разрешен престой на територията на държавите членки чрез 

справка в СВИ в съответствие с член 23, параграф 3 от 

Регламент (ЕС) 2017/…+;“; 

vi) в буква з) се заличава подточка ii). 

vii) буква и) се заменя със следното: 

„и) с цел установяване на самоличността на лицата, които не 

отговарят или вече  не отговарят на условията за влизане, 

престой или пребиваване на територията на държавите членки, 

може да се направи справка във ВИС в съответствие с член 20 

от Регламент (ЕО) № 767/2008, както и в СВИ в съответствие с 

член 27 от Регламент (ЕС) 2017/…+;“; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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в) добавя се следният параграф: 

„9. Гражданинът на трета страна бива информиран за 

максималния брой дни на разрешен престой, в който се 

вземат предвид ▌ броят на влизанията и продължителността на 

престоя, разрешени от визата. Тази информация се 

предоставя от граничната охрана в момента на 

граничната проверка или посредством оборудване, 

монтирано на граничен контролно-пропускателен пункт, 

даващи възможност на гражданина на трета страна да 

използва уеб услугата, посочена в член 13, параграфи 1 и 2 

от [Регламент (ЕС) 2017/…+.“; 

▌ 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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5) Вмъкват се следните членове: 

„Член 8а 

Използване на системи за самообслужване за предварително регистриране на 

данни в СВИ 

1. Лицата, чието преминаване на границата подлежи на регистрация в СВИ 

в съответствие с член 6а, могат да използват системи за самообслужване с 

цел предварително регистриране ▌в СВИ на данните, посочени в 

параграф 4, буква а) от настоящия член, при условие че са спазени 

всички  от следните условия: 

a) пътният документ ▌ съдържа електронен носител на запаметена 

информация (чип) и автентичността и целостта на данните в 

чипа се потвърждават чрез използване на цялата верига от 

валидни удостоверения; 

б) пътният документ ▌съдържа портретна снимка, записана в 

електронния носител на запаметена информация (чипа), до която 

може да бъде ▌осъществен технически достъп чрез системата 

за самообслужване с цел проверка на самоличността на 

притежателя на пътния документ чрез сравняване на портретната 

снимка, записана в електронния носител на запаметена 

информация (чипа), с портретната снимка, направена на място; 

ако е възможно от техническа и правна гледна точка, тази 

проверка може да се извърши чрез проверка на пръстови 

отпечатъци, снети на място, спрямо отпечатъците, 

записани в електронния носител на запаметена информация 

(чипа) на пътния документ. 



 

AM\1137826BG.docx 32/73 PE611.497v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

2. Съгласно параграф 1 от настоящия член системата за самообслужване 

проверява дали лицето има предходна регистрация в СВИ и проверява 

самоличността на гражданина на трета страна в съответствие с член 23, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/…+. 

3. В съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2017/…+ 

системата за самообслужване установява самоличността в съответствие с 

член 27 от посочения регламент. 

▌ 

Освен това в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) 

2017/…+ когато се установява самоличността в СВИ: 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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a) за граждани на трети страни, които подлежат на изискването за 

притежаване на виза за преминаване на външните граници, ако 

търсенето във ВИС с данните, посочени в член 18, параграф 1 от 

Регламент (ЕО) № 767/2008, показва, че лицето е регистрирано в 

данните на ВИС, се извършва проверка на пръстовите отпечатъци 

спрямо данните във ВИС в съответствие с член 18, параграф 6 от 

Регламент (ЕО) № 767/2008. Когато проверката на лицето съгласно 

параграф 2 от настоящия член е неуспешна, ▌се прави справка с 

данните във ВИС с цел установяване на самоличността в 

съответствие с член 20 от Регламент (ЕО) № 767/2008; 

б) за граждани на трети страни, които не подлежат на изискването за 

притежаване на виза за преминаване на външните граници и които 

при проверката за установяване на самоличността, извършена 

съгласно член 27 от Регламент (ЕС) 2017/…+ не са открити в СВИ, 

се извършва справка във ВИС в съответствие с член 19а от 

Регламент (ЕО) № 767/2008. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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4. В случай че данните за лицето, посочени в параграф 1 от настоящия член, 

не са записани в СВИ в съответствие с параграфи 2 и 3: 

a) гражданите на трети страни, които подлежат на изискването за 

притежаване на виза за преминаване на външните граници, 

регистрират предварително в СВИ чрез системата за 

самообслужване данните, изброени в член 16, параграф 1, и по 

член 16, параграф 2, букви в) —е) от Регламент (ЕС) 2017/…+ и, 

когато е целесъобразно, данните по член 16, параграф 6 от 

посочения регламент, а гражданите на трети страни, които не 

подлежат на изискването за притежаване на виза за преминаване на 

външните граници, регистрират предварително в СВИ чрез 

системата за самообслужване данните, изброени в член 17, 

параграф 1, букви а), б) и в) и член 16, параграф 2, буква в) от 

посочения регламент, и  когато е целесъобразно — данните по 

член 17, параграф 1, буква г) от посочения регламент; 

б) след това лицето се препраща към граничен служител, който: 

i) извършва предварителното регистриране на съответните 

данни, в случай че чрез системата за самообслужване не е било 

възможно да бъдат събрани всички необходими данни; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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ii) проверява дали: 

 пътният документ, използван в системата за 

самообслужване, съответства на документа, който лицето 

представя на граничния служител, 

 портретната снимка на съответното лице, направена на 

място, съответства на портретната снимка, която е била 

снета чрез системата за самообслужване; и 

 и за лицата, които не притежават виза, изисквана 

съгласно Регламент (ЕО) № 539/2001, дали снетите на 

място пръстови отпечатъци на съответното лице 

съответстват на пръстовите отпечатъци, снети 

посредством системата за самообслужване; 

iii) когато е било взето решението за разрешаване или отказ за 

влизане, потвърждава данните, посочени в буква а) от 

настоящия параграф, и въвежда данните,  посочени в 

член 16, параграф 2, букви а) и б) и член 18, параграф 6, 

букви а), б), в) и г) от Регламент (ЕС) 2017/…+. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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5. Когато операциите, посочени в параграфи 2 и 3, покажат, че данните 

относно посоченото в параграф 1 лице са записани в СВИ, системата за 

самообслужване оценка дали някои от данните, изброени в параграф 4, 

буква а), трябва да бъдат актуализирани. 

6. Когато оценката съгласно параграф 5 показва, че посоченото в параграф 1 

лице има лично досие, регистрирано в СВИ, но че е необходимо неговите 

данни да бъдат актуализирани, лицето трябва да: 

a) актуализира данните в СВИ като ги регистрира предварително чрез 

системата за самообслужване; 

б) бъде препратено към граничен служител, който проверява в 

съответствие с точка а) от настоящия параграф дали 

актуализираните данни са верни и след като бъде взето решението 

за разрешаване или за отказ за влизане, актуализира личното досие в 

съответствие с член 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/…+. 

7. Системите за самообслужване функционират под надзора на граничен 

служител, който отговаря за откриването на всякакво неправилно, 

измамническо или необичайно използване на системата за обслужване. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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Член 8б 

Използване на системи за самообслужване и електронни врати за преминаване 

на границите от лица, чието преминаване на границата подлежи на 

регистрация в СВИ 

1. На лицата, чието преминаване на границата подлежи на регистрация в 

СВИ в съответствие с член 6а, може да бъде разрешено да използват 

система за самообслужване с цел извършване на граничните проверки, 

ако са изпълнени всички от следните  условия: 

a) пътният документ ▌ съдържа електронен носител на запаметена 

информация (чип) и автентичността и целостта на данните в чипа 

се потвърждават чрез използване на цялата верига от валидни 

удостоверения; 

б) пътният документ ▌съдържа портретна снимка, записана в 

електронния носител на запаметена информация (чипа), до която 

може да бъде ▌осъществен технически достъп чрез системата за 

самообслужване с цел проверка на самоличността на притежателя 

на пътния документ чрез сравняване на портретната му/й снимка с 

портретната снимка, направена на място; и 

в) лицето вече е регистрирано или предварително регистрирано в 

СВИ. 
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2. Когато са изпълнени условията, посочени в параграф 1 от настоящия 

член, граничните проверки при влизане, ▌предвидени в член 8, 

параграф 2 и член 8, параграф 3, букви a) и б), и граничните проверки 

при излизане, предвидени в член 8, параграф 2 и член 8, параграф 3, 

букви ж) и з), могат да се извършват чрез система за самообслужване. 

Когато се извършват чрез система за автоматизиран граничен контрол, 

граничните проверки при излизане включват проверките, предвидени в 

член 8, параграф 3, буква з). 

Когато на дадено лице е предоставен достъп до национална програма 

за улесняване, създадена от държава членка съгласно член 8г, 

граничните проверки при влизане, извършвани чрез система за 

самообслужване, може да не включват разглеждане на елементите, 

посочени в член 8, параграф 3, буква а), подточки iv) и v), при 

преминаване от това лице на външните граници на съответната 

държава членка или външните граници на държава членка, която е 

сключила споразумение с държавата членка, предоставила достъп по 

член 8г, параграф 9. 

3. При влизане и излизане резултатите от граничните проверки, извършвани 

чрез системата за самообслужване, се предоставят на граничен служител. 

Този граничен служител извършва наблюдение на резултатите от 

▌граничните проверки ▌ и, като взема предвид тези резултати, 

разрешава влизането или излизането или, в противен случай, препраща 

лицето към граничен служител, който извършва допълнителни 

проверки. 
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4. Въпросното лице се препраща към  граничен служител съгласно параграф 

3 в една от следните ситуации: 

а) когато не са изпълнени едно или повече от условията, изброени в 

параграф 1; 

б) когато при проверките при влизане и излизане, посочени в параграф 

2, се установи, че не са изпълнени едно или няколко от условията за 

влизане или излизане; 

в) когато резултатите от проверките при влизане и излизане, посочени 

в параграф 2, поставят под въпрос самоличността на лицето или 

когато разкриват, че лицето се счита за заплаха за вътрешната 

сигурност, обществения ред или международните отношения на 

която и да е  държава членка или за общественото здраве; 

г) в случай на съмнение; 

д) когато не са налични електронни врати. 
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5. В допълнение към ситуациите, посочени в параграф 4, граничният 

служител, извършващ контрол на преминаването на границата, може да 

реши, въз основа на други съображения, да препрати лицето, използващо 

система за самообслужване, към граничен служител. 

6. На лицата, чието преминаване на границата подлежи на регистрация в 

СВИ в съответствие с член 6а, параграф 1 и които са използвали система 

за самообслужване за извършването на техните гранични проверки, може 

да бъде разрешено да използват електронна врата. Когато се използват 

електронни врати, съответната регистрация на записа за влизане/излизане 

и свързването на този запис със съответстващото лично досие съгласно 

член 14 от Регламент (ЕС) 2017/…+ се извършва при преминаването на 

границата чрез електронни врати. Когато електронните врати и системата 

за самообслужване са физически разделени, на тях се извършва проверка 

на самоличността на ползвателя с цел да се провери дали лицето, което 

използва електронните врати, съответства на лицето, използвало 

системата за самообслужване. Проверката се извършва, като се използва 

най-малко един биометричен идентификатор. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 



 

AM\1137826BG.docx 41/73 PE611.497v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

7. Когато условията, посочени в параграф 1, буква а) или б) от настоящия 

член, или и двете, не са изпълнени, част от граничните проверки при 

влизане в съответствие с член 8, параграф 3, букви а) и б) и част от 

граничните проверки при излизане в съответствие с член 8, параграф 3, 

▌букви ж) и з), могат да се извършват чрез система за самообслужване. 

Граничният служител може да извършва само онези проверки съгласно 

член 8, параграф 3, букви а) и б) и член 8, параграф 3, букви ж) и з), които 

не са могли да бъдат извършени чрез системата за самообслужване. 

Освен това граничният служител проверява дали пътният документ, 

използван в системата за самообслужване, съответства на документа, 

който лицето представя пред граничния служител. 

8. Системите за самообслужване и електронните врати функционират под 

надзора на граничен служител, който отговаря за откриването на всякакво 

неправилно, измамническо или необичайно използване на системата за 

самообслужване или на електронните врати, или на двете. 

9. Този член не накърнява възможността държавите членки да 

позволяват използване на системи за самообслужване, електронни 

врати или и двете за преминаване на границите от граждани на 

Съюза, от граждани на държава от Европейската асоциация за 

свободна търговия на Европейското икономическо пространство, от 

граждани на Швейцария и от граждани на трети страни, чието 

преминаване на границата не подлежи на регистрация в СВИ. 
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Член 8в 

Стандарти за системи за автоматизиран граничен контрол 

Доколкото е възможно системите за автоматизиран граничен контрол се 

проектират по такъв начин, че да могат да се използват от всички лица с 

изключение на деца до 12-годишна възраст. Те също така се проектират по 

такъв начин, че да се зачитат изцяло човешкото достойнство, по-

специално в случаите, свързани с уязвими лица. Когато държавите членки 

решат да използват системи за автоматизиран граничен контрол, те 

гарантират присъствието на достатъчен по численост персонал, който 

да оказва помощ на лицата при използването на такива системи. 
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Член 8г 

Национални програми за улесняване 

1. Всяка държава членка може да създаде на доброволна основа програма 

(„национална програма за улесняване“), за да се даде възможност на 

гражданите на трети страни ▌ или на гражданите на конкретна трета 

страна, които не се ползват с правото на свободно движение съгласно 

правото на Съюза, да се ползват от улесненията, прилагани съгласно 

параграф 2, когато преминават външната граница на дадената държава 

членка. 

2. Чрез дерогация от член 8, параграф 3, буква а) за гражданите на трети 

страни, посочени в параграф 1 от настоящия член, на които е предоставен 

достъп до националната програма за улесняване, обстойните проверки 

при влизане не трябва да включват проверка на елементите, посочени в 

член 8, параграф 3, буква а), подточки iv) и v), при преминаването от тези 

граждани на трети страни на външната граница на държава членка. 

3. Държавата членка проучва предварително ▌ гражданите на трети 

страни, които кандидатстват по националната програма за улесняване, за 

да се увери, в частност, че условията, посочени в параграф 4, са 

изпълнени. 
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Предварителното проучване на гражданите на трети страни се 

извършва от ▌граничните служители, органите, компетентни да издават 

визи, определени в член 4, точка 3 от Регламент (ЕО) 767/2008, или от 

имиграционните органи, определени в член 3, параграф 1, точка 4 от 

Регламент (ЕС) 2017/…+. 

4. Органите, посочени в параграф 3, предоставят на лицето достъп до 

националната програма за улесняване само когато са изпълнени всички от 

следните условия: 

a) кандидатът отговаря на условията за влизане по член 6, параграф 1; 

б) пътният документ на кандидата, и където е приложимо, виза, виза за 

дългосрочно пребиваване или разрешение за пребиваване, са 

валидни и не са неистински, фалшифицирани или подправени; 

в) кандидатът доказва необходимостта от често или редовно пътуване, 

или обосновава намерението си да пътува често или редовно; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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г) кандидатът доказва своята добросъвестност и надеждност, по-

специално, ако е приложимо, правомерното използване на 

предишни визи или визи с ограничена териториална валидност, 

своето икономическо положение в държавата на произход и 

действителното си намерение да напусне територията на 

държавите членки преди изтичането на разрешения срок на 

престой. В съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2017/…+ 

органите, посочени в параграф 3 от настоящия член, разполагат с 

достъп до СВИ, за да проверят дали кандидатът не е превишавал в 

миналото максималния срок на разрешен престой на територията на 

държавите членки; 

д) кандидатът обосновава целта и условията на планираните престои; 

е) кандидатът разполага с достатъчно средства за издръжка както за 

срока на планираните престои, така и за завръщането си в държавата 

на произход или на пребиваване, или е в състояние да придобие тези 

средства по законен начин; 

ж) прави се справка в ШИС. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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5. Първоначален достъп до националната програма за улесняване се 

предоставя за не повече от една година. Достъпът може да бъде 

удължен за максимален срок от още пет години или до изтичането 

на срока на валидност на пътните документи, всякакви издадени 

многократни визи, визи за дългосрочно пребиваване и разрешения за 

пребиваване, който от двата периода е по-кратък. 

В случай на удължаване държавата членка ежегодно прави преоценка на 

положението на всеки гражданин на трета страна, на когото е бил 

предоставен достъп до националната програма за улесняване с цел да 

гарантира, че, въз основа на актуализирана информация, гражданинът 

на трета страна продължава да отговаря на условията, посочени в 

▌параграф 4. Преоценката може да се направи при провеждането на 

гранични проверки. 

6. Обстойните проверки при влизане ▌съгласно член 8, параграф 3, 

букви а) и б) и обстойните проверки при излизане съгласно член 8, 

параграф 3, буква ж) включват също проверка ▌дали гражданинът на 

третата страна има валиден достъп до националната програма за 

улесняване. 
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Граничните служители могат да извършват проверката на 

гражданина на трета страна, който се ползва от националната програма за 

улесняване, при влизане съгласно член 8, параграф 3, букви а) и б) и при 

излизане съгласно член 8, параграф 3, буква ж), не като сравняват 

биометрични данни по електронен път, а като сравняват 

портретната снимка, взета от електронния носител на запаметена 

информация (чипа), и портретната снимка от личното досие в СВИ 

на гражданина на трета страна с лицето на този гражданин на 

трета страна. Пълна проверка се извършва на случаен принцип и въз 

основа на анализ на риска. 

7. Органите, посочени в параграф 3, незабавно отнемат достъпа до 

националната програма за улесняване, предоставен на гражданин на трета 

страна, ако стане очевидно, че условията за предоставяне на достъп до 

програмата не са били изпълнени, или, че вече не са изпълнени. 
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8. Когато се прави проверка съгласно параграф 3 дали кандидатът отговаря 

на условията, посочени в параграф 4, особено внимателно се преценява 

дали той представлява риск от незаконна имиграция или риск за 

сигурността на коя да е от държавите членки и дали има намерение да 

напусне територията на държавите членки в рамките на разрешения 

престой. 

Средствата за издръжка за планираните престои се преценяват с оглед на 

продължителността и целите на предвидения престой или на 

предвидените престои и въз онова на средните цени в съответните 

държави членки за храна и настаняване от среден клас, като за база се 

използват референтните суми, установени от държавите членки в 

съответствие с член 39, параграф 1, буква в). Доказателство за финансово 

подпомагане, за настаняване при частно лице, или и двете, може също да 

представлява доказателство за наличието на достатъчно средства за 

издръжка. 

Заявлението се разглежда, по-специално, въз основа на автентичността и 

надеждността на представените документи и истинността и надеждността 

на направените от кандидата изявления. Ако компетентна за 

разглеждането на заявлението държава членка има съмнения относно 

кандидата, неговите изявления или представените подкрепящи 

документи, тя може да се консултира с други държави членки преди да 

вземе решение по заявлението. 
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9. Две или повече държави членки, които са създали своя национална 

програма за улесняване съгласно настоящия член, могат да сключват 

помежду си споразумение, за да се гарантира, че участниците в 

националните им програми за улесняване могат да се ползват от 

улесненията, признати по друга национална програма за улесняване. В 

срок от един месец след сключването на споразумението копие от него се 

изпраща на Комисията. 

10. Когато се създава национална програма за улесняване, държавите 

членки правят необходимото техните системи, които 

експлоатират програмата, да отговарят на стандартите за 

сигурност на данните, установени в член 43 от Регламент (ЕС) 

2017/…+. Държавите членки извършват надлежна оценка на риска за 

сигурността на информацията, като отговорностите във връзка със 

сигурността се изясняват за всички стъпки от процеса. 

11. До края на третата година от прилагането на настоящия член Комисията 

изпраща на Европейския парламент и на Съвета оценка на неговото 

прилагане. Въз основа на тази оценка Европейският парламент или 

Съветът могат да приканят Комисията да предложи създаването на 

програма на Съюза за често пътуващи и предварително проучени 

пътници, които са граждани на трети страни.“. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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6) Член 9 се изменя, както следва: 

a) Параграф 3 се заменя със следното: 

„3. Дори при облекчен режим на проверки граничният служител 

въвежда данните в СВИ в съответствие с член 6а. Когато данните не 

могат да бъдат въведени електронно, те се въвеждат ръчно.“; 

б) Вмъква се следният параграф: 

„3а. В случай на техническа невъзможност за въвеждане на данни в 

централната система на СВИ или в случай на неизправност на 

централната система на СВИ се прилагат всички от следните 

разпоредби: 
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i) чрез дерогация от член 6а от настоящия регламент данните, 

посочени в членове 16 — 20 от Регламент (ЕС) 2017/…+, се 

съхраняват временно в националния единен интерфейс 

съгласно определението в член 7 от посочения регламент. Ако 

това не е възможно, данните временно се съхраняват на място 

в електронен формат. И в двата случая данните се въвеждат в 

централната система на СВИ възможно най-скоро след като 

техническата невъзможност или неизправността е била 

отстранена. Държавите членки предприемат необходимите 

мерки и осигуряват необходимата инфраструктура, оборудване 

и ресурси, за да гарантират, че такова временно съхраняване 

на място може да бъде извършено по всяко време и за всеки от 

техните гранично-пропускателни пунктове. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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Без да се засяга задължението за извършване на гранични 

проверки съгласно настоящия регламент в изключителен 

случай, когато е технически невъзможно да бъдат въведени 

данни в централната система на СВИ и в националните 

единни интерфейси и е технически невъзможно данните 

да се съхраняват временно на място в електронен формат, 

граничният служител съхранява ръчно данните за 

влизане/излизане в съответствие с членове 16 —20 от 

Регламент (ЕС) 2017/…+, с изключение на биометричните 

данни, и поставя печат за влизане или излизане в 

документа за пътуване на гражданина на трета страна. 

Тези данни се въвеждат в централната система на СВИ 

веднага щом това е технически възможно. 

В съответствие с член 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

2017/ …+ държавите членки информират Комисията за 

подпечатването на документите за пътуване в случай на 

извънредни ситуации, посочени във втора алинея от 

настоящата точка; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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ii) чрез дерогация от член 8, параграф 3, буква a), подточка iii) и 

параграф 3, буква ж), подточка iv) от настоящия регламент, за 

граждани на трети страни, притежаващи виза, ▌посочена в 

член 6, параграф 1, буква б), когато е технически възможно, 

проверката на самоличността на притежателя на визата се 

извършва чрез справка директно във ВИС в съответствие с 

член 18 от Регламент (ЕО) № 767/2008.“; 

7) В член 10 се вмъкват следните параграфи: 

„3а. Когато държавите членки решат да използват електронни врати, , системи 

за самообслужване или системи за автоматизиран граничен контрол, ▌те 

използват знаците, предвидени в приложение III, част Г за обозначение 

на съответните ленти. 

3б. Когато държавите членки решат да установят национална програма 

за улесняване в съответствие с член 8г, те могат да решат да 

използват специални ленти за гражданите на трети страни, които 

се ползват от такава национална програма за улесняване. Те 

използват знаците, предвидени в част Д от приложение III, за да 

обозначат съответните ленти.“; 
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8) Член 11 се заменя със следното: 

„Член 11 

Подпечатване на пътните документи 

1. Когато това е изрично предвидено в националното ѝ право, дадена 

държава членка може да подпечатва при влизане и излизане пътните 

документи на граждани на трети страни, притежаващи разрешение за 

пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване, издадени от тази 

държава членка. 

2. Пътният документ на гражданин на трета страна, притежател на 

документ за улеснен транзит с влак, издаден в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 693/2003 следва да бъде подпечатан при влизане и 

излизане. Освен това пътният документ на гражданин на трета 

страна, който е притежател на валиден документ за улеснен 

транзит, издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 693/2003, и 

който осъществява транзита с влак, без да слиза на територията на 

държава членка, се подпечатва при влизане и излизане. 
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3. Пътните документи на граждани на трети страни, които въз 

основа на еднократна или двукратна входна национална виза за 

краткосрочно пребиваване влизат или излизат от територията на 

държава членка, която все още не прилага изцяло достиженията на 

правото от Шенген, но използва СВИ, се подпечатват при влизане и 

излизане. 

4. Практическите разпоредби за подпечатване се съдържат в 

приложение IV.“; 

9) Член 12 се заменя със следното: 

„Член 12 

Презумпция по отношение изпълнението на условията за продължителност на 

краткосрочния престой 

1. Без да се засягат разпоредбите на член 12а, ако не е създадено 

индивидуално досие в СВИ за гражданин на трета страна, който се 

намира на територията на държава членка, или ако в записа за 

влизане/излизане на гражданина на трета страна не се съдържа дата на 

излизане след датата, на която изтича разрешеният срок на престой, 

компетентните органи могат да считат, че гражданинът на трета страна не 

отговаря или повече не отговаря на условията, свързани с 

продължителността на разрешения престой на територията на държавите 

членки. 
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2. Презумпцията, посочена в параграф 1 от настоящия член, не се прилага за 

гражданин на трета страна, който може да представи по какъвто и да било 

начин достоверни доказателства, че се ползва с право на свободно 

движение съгласно правото на ЕС или че притежава разрешение за 

пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване. Когато е приложимо, 

се прилага член 35 от Регламент (ЕС) 2017/…+. 

3. Презумпцията, посочена в параграф 1, може да бъде оборена, ако 

гражданинът на трета страна предостави по какъвто и да било начин 

надеждни доказателства, като например билет за транспорт или 

доказателство за присъствие извън територията на държавите членки или 

датата на изтичане на срока на валидност на предишно разрешение за 

пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване, че е спазил условията, 

свързани с продължителността на краткосрочния престой. 

В случай на отхвърляне компетентните органи създават лично досие в 

СВИ, ако е необходимо, или посочват в СВИ датата и мястото, на 

които гражданинът на трета страна е преминал външната граница 

на една от държавите членки или вътрешната граница на държава 

членка, която още не прилага изцяло достиженията на правото от 

Шенген, но използва СВИ в съответствие с член 20 от Регламент (ЕС) 

2017/…+. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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4. В случай че презумпцията по параграф 1 ▌не бъде оборена, 

гражданинът на трета страна, намиращ се на територията на държавите 

членки, може да бъде върнат в съответствие с Директива 

2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета*. 

Гражданин на трета страна, който се ползва с правото на свободно 

движение съгласно правото на Съюза, може да бъде върнат само в 

съответствие с Директива 2004/38/ЕО. 

________________ 

* Директива 2008/115/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 

16 декември 2008 г. относно общите стандарти и процедури, 

приложими в държавите-членки за връщане на незаконно 

пребиваващи граждани на трети страни (OВ L 348, 24.12.2008 г., 

стр. 98).“; 

10) Вмъква се следният член: 

„Член 12а  

Преходен период и преходни мерки 

1. За период от 180 дена след пускането в действие на СВИ с цел проверка 

при влизане и излизане дали дадено лице, допуснато за краткосрочен 

престой, не е превишило максималната продължителност на разрешения 

престой, и когато е приложимо, проверка при влизане дали дадено лице 

не е превишило броя на влизанията, позволени с еднократната или 

двукратната входна виза за краткосрочно пребиваване, ▌ граничните 

служители вземат предвид престоя на територията на държавите членки 

през периода от 180 дни, предшестващ влизането или излизането, като 

проверяват наред с данните за влизане/излизане, регистрирани в СВИ, и 

печатите в пътните документи. 
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2. Когато дадено лице е влязло на територията на държавите членки преди 

пускането в действие на СВИ и излиза след като СВИ е пусната в 

действие, при излизане на лицето се създава лично досие в СВИ и в 

записа за влизане/излизане се въвежда датата на влизането в съответствие 

с член 16, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/…+. Приложението на 

настоящия параграф  не се ограничава до 180-дневен период след 

пускането в действие на СВИ, посочен в параграф 1. В случай на 

несъответствие между датата на печата, поставен при влизане, и данните, 

записани в СВИ, датата на печата при влизане има предимство.“; 

11) Член 14 се изменя, както следва: 

a) в параграф 2 се добавя следната алинея: 

„Данните за граждани на трети страни, чието влизане за краткосрочен 

престой ▌ е било отказано, се регистрират в СВИ в съответствие с член 

6а, параграф 2 от настоящия регламент и с член 18 от Регламент (ЕС) 

2017/…+.“; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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б) в параграф 3 третата алинея се заменя със следното: 

„Без да се засяга всякаква компенсация, предоставена в съответствие с 

националното право, в случаите, когато при обжалването бъде заключено, 

че решението за отказ за влизане е било необосновано, засегнатият 

гражданин на трета страна има право на поправяне на въведените в СВИ 

данни или на заличаване на зачеркнатия печат за влизане, или на двете, 

както и на заличаване на други зачерквания или добавяния, които са 

направени от държавата членка, отказала влизането.“; 

12) В член 20, параграф 1 буква а) се заменя със следното: 

„a) държавни глави, правителствени ръководители и членове на 

национални правителства с придружаващите ги съпруги(зи), членове 

на техните официални делегации, както и кралски особи и други 

високопоставени членове на кралско семейство;“; 



 

AM\1137826BG.docx 60/73 PE611.497v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

13) Вмъква се следният член: 

„Член 42а 

Преходни мерки за държавите членки, които все още не използват СВИ 

1. Пътните документи на граждани на трети страни, преминаващи 

границите на държавите членки, посочени в член 66, параграф 3 от 

Регламент (ЕС) 2017/…+, системно се подпечатват при влизане и 

излизане. 

Пътните документи на граждани на трети страни, посочени в 

член 6а, параграф 1, букви б) и в) от настоящия регламент, 

преминаващи границите на държавите членки, посочени в член 66, 

параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/…+, се подпечатват при влизане и 

излизане. 

Тези задължения за подпечатване се прилагат и при облекчени 

гранични проверки в съответствие с член 9 от настоящия 

регламент. 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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2. Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член, не се поставят 

печати на документите за пътуване на гражданите на трети 

страни, посочени в член 6а, параграф 3, букви а),  б) и  е), член 6а, 

параграф 3, буква ж), подточки i), ii),  iii) и vii) и член 6а, параграф 3, 

буква й). 

3. Разпоредбите на настоящия регламент, които се отнасят до 

данните за влизане/излизане, регистрирани в СВИ, както и до 

липсата на такива данни в СВИ, по-специално член 8, параграф 3, 

буква а), подточка iiia), член 8, параграф 3, буква ж), подточка iv), 

член 8г, параграф 4, буква г) и член 12, се прилагат mutatis mutandis 

към печатите за влизане и излизане. 

4. Когато презумпцията за изпълнение на условията за 

продължителност на престоя е оборена съгласно член 12, параграф 2, 

гражданинът на трета страна, намиращ се на територията на 

държава членка, която все още не използва СВИ, има право в неговия 

документ за пътуване да бъдат посочени датата и мястото, на 

които е преминал външната граница или вътрешната граница на 

тази държава членка. На гражданина на трета страна може също 

така да бъде даден и формуляр, както е показано в приложение VIII .  
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5. Прилагат се разпоредбите за подпечатване, посочени в приложение 

IV. 

6. Държавите членки, посочени в член 66, параграф 3 от Регламент (ЕС) 

2017/…+, подпечатват на границата си пътните документи на 

гражданите на трети страни, на които е отказано влизане за 

краткосрочен престой. Подпечатването се извършва в съответствие 

със спецификациите, посочени в приложение V, част А, подточка 1, 

буква г). 

7. Тези задължения за подпечатване съгласно параграфи 1 —6 се 

прилагат до датата на пускане в действие на СВИ в съответната 

държава членка.“; 

14) Приложения III, IV, V и VII се изменят в съответствие с приложението към 

настоящия регламент. 

▌ 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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Член 2 

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

Официален вестник на Европейския съюз. 

2. Настоящият регламент се прилага от датата на пускане в действие на СВИ, 

определена от Комисията в съответствие с член 66 от Регламент (ЕС) 

2017/…+. 

3. Чрез дерогация от параграф 2 от настоящия член, настоящият регламент 

се прилага за държавите членки, посочени в член 66, параграф 3 от 

Регламент (ЕС) 2017/…+, които все още не използват СВИ, от датата на 

тяхното свързване към СВИ в съответствие с член 66, параграф 3 от 

посочения регламент. В очакване на свързването им към СВИ, за тези 

държави членки се прилагат преходните разпоредби относно 

подпечатването на пътните документи, съдържащи се в член 42а от 

Регламент (ЕС) 2016/399. 

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

държавите членки в съответствие с Договорите. 

Съставено в Брюксел на […] година. 

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложенията към Регламент (ЕС) № 2016/399 се изменят, както следва: 

1. В приложение III се добавят следните части: 

„ЧАСТ Г 

Част Г1: Ленти за автоматизиран граничен контрол за граждани на ЕС/ЕИП/Швейцария 

 

 

За Швейцария, Лихтенщайн, Норвегия и Исландия не се изискват звезди на логото 

▌ 
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Част Г2: Ленти за автоматизиран граничен контрол за граждани на трети страни 
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Част Г3: Ленти за автоматизиран граничен контрол за всички паспорти 
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Част Д: Ленти за регистрирани пътници 

 

 

 

 

 

“. 

2. Приложение IV се изменя, както следва: 

a) точка 1 се заменя със следното: 
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„1. Пътният документ на гражданин на трета страна, който е 

притежател на документ за улеснен транзит с влак, издаден в 

съответствие с Регламент (ЕО) № 693/2003, се подпечатва при 

влизане и излизане. Пътният документ на гражданин на трета 

страна, който е притежател на валиден документ за улеснен 

транзит, издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 693/2003, 

и който осъществява транзита с влак, без да слиза на 

територията на държава членка, се подпечатва също и при 

влизане и излизане. Освен това, когато е предвидено изрично от 

нейното национално право, дадена държава членка може да 

подпечатва при влизане и излизане пътните документи на 

гражданите на трети страни, които притежават разрешение за 

пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване, издадени от 

същата държава членка, в съответствие с член 11 от настоящия 

регламент. 

Пътните документи на граждани на трети страни, които въз 

основа на еднократна или двукратна входна национална виза за 

краткосрочно пребиваване влизат или излизат от територията 

на държава членка, която все още не прилага изцяло 

достиженията на правото от Шенген, но използва СВИ, се 

подпечатват при влизане и излизане.“; 
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б) вмъква се следната точка: 

„1а. Спецификациите на тези печати са установени в Решение 

SCH/COM-EX (94) 16 rev и SCH/Gem-Handb (93) 15 (CONFIDENTIAL) на 

Шенгенския изпълнителен комитет.“; 

в) вмъква се следната точка: 

„2а. При влизане и излизане на ▌граждани на трети страни, за които 

важи задължението за притежаване на виза и задължението за 

подпечатване, печатът се поставя върху страницата, разположена 

срещу страницата, върху която е поставена визата. Ако обаче 

посочената страница не може да се използва, печатът се поставя на 

следващата страница. Машинночитаемата зона не се подпечатва.“; 

г) точка 3 се заличава. 
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3. Приложение V се изменя, както следва: 

а) част А се изменя както следва: 

i) в точка 1 буква б) се заменя със следното: 

„б) за гражданите на трети страни, чието влизане за краткосрочен 

престой ▌е било отказано, данните за отказ за влизане се 

регистрират в СВИ в съответствие с член 6а, параграф 2 от 

настоящия регламент и член 18 от Регламент (ЕС) 2017/…+; ▌“; 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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ii) в точка 1 буква г) се заменя със следното: 

„г) за гражданите на трети страни, чиито откази за влизане не се 

регистрират в СВИ, се поставя печат за влизане в паспорта, 

зачеркнат с кръст с незаличимо черно мастило, и записва срещу 

него от дясната страна също с незаличимо черно мастило 

буквата(ите), съответстваща(и) на причината(ите) за отказ за 

влизане. Списъкът с тези причини е поместен в стандартния 

формуляр за отказ за влизане, посочен в част Б от настоящото 

приложение. Освен това за тези категории лица граничният 

служител вписва всеки отказ за влизане в регистър или в списък, 

като посочва самоличността и гражданството на съответния 

гражданин на трета страна, дава справка за документа, с който на 

гражданина на трета страна се разрешава да премине границата, 

както и причините за отказ за влизане и датата на отказ.“; 

iii) в точка 1 се добавя следната алинея: 

 „Практическите разпоредби за подпечатване се съдържат в 

приложение IV.“; 
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б) в част Б се изменя стандартният формуляр за отказ на влизане на 

границата, както следва: 

i) след буква И) се добавя следният текст: 

„Й) Отказал(а) да предостави биометрични данни, ако такива се изискват 

 за създаване на личното досие в СВИ 

 за извършване на граничните проверки.“; 

ii) в раздела, озаглавен „Забележки“, под думата „Забележки“ се добавя 

следният текст: 

 „ (да бъде отбелязано от граничния служител, ако данните се 

съхраняват в Системата за влизане/излизане) 

С настоящото засегнатото лице се информира, че неговите лични данни и 

информацията относно настоящия отказ за влизане се регистрират в 

Системата за влизане/излизане в съответствие с член 18 от Регламент 

(ЕС) 2017/…+. 

В съответствие с член 52 от Регламент (ЕС) 2017/…+[засегнатото лице 

има правото да получи отнасящите се до него данни, които са 

регистрирани в Системата за влизане/излизане, и може да поиска 

отнасящите се до него данни, които са неточни, да бъдат поправени, а 

неправомерно регистрираните данни да бъдат заличени.“. 

 

                                                 
+ OВ: Моля, въведете серийния номер на регламента в PE-CONS 47/17. 
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4. В приложение VII точка 1  се заменя със следното: 

„1. Държавни глави, правителствени ръководители и членове на национални 

правителства с придружаващите ги съпруги(зи), членове на техните 

официални делегации, както и кралски особи и други високопоставени 

членове на кралско семейство 

Чрез дерогация от член 6 и членове 8—14, държавни глави, 

правителствени ръководители и членове на национални правителства с 

придружаващите ги съпруги(зи), членове на техните официални делегации, 

както и кралски особи и други високопоставени членове на кралско 

семейство, поканени от правителствата на държавите членки или от 

международни организации с официална цел, чието пристигане и 

заминаване са официално съобщени по дипломатически канали, не 

подлежат на гранични проверки.“. 

 

 

Or. en 

 


