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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

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на условията за достъп до други информационни системи на ЕС за 
целите на ETIAS и за изменение на Регламент (EС) 2018/1240, Регламент (EО) 
№ 767/2008, Регламент (ЕС) 2017/2226 и Регламент (ЕС) 2018/1861 
(COM(2019)0004 – C8-0024/2019 – 2019/0002(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2019)0004),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 77, параграф 2, букви а), б) и г) от 
Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е 
внесла предложението в Парламента (C8-0024/2019),

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

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0255/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за Предложение за
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РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за определяне на условията за достъп до 
други информационни системи на ЕС за 
целите на ETIAS и за изменение на 
Регламент (EС) 2018/1240, Регламент 
(EО) № 767/2008, Регламент 
(ЕС) 2017/2226 и Регламент 
(ЕС) 2018/1861

за определяне на условията за достъп до 
други информационни системи на ЕС за 
целите на ETIAS и за изменение на 
Регламент (EС) 2018/1240, Регламент 
(EО) № 767/2008, Регламент 
(ЕС) 2017/2226, Регламент 
(ЕС) 2018/1861 и Регламент 
(EС) 2019/817

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) От съображения за ефикасност и 
намаляване на разходите ETIAS следва, 
както е предвидено в член 6, параграф 3 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, да 
използва повторно хардуерните и 
софтуерните компоненти, разработени 
за Системата за влизане/излизане 
(СИВ), за създаването на споделеното 
хранилище на данни за самоличността. 
Това хранилище, използвано за 
съхраняването на буквено-цифровите 
данни за самоличността както на 
заявителите по ETIAS, така и на 
гражданите на трети държави, 
регистрирани в СВИ, следва да бъде 
разработено така, че да има възможност 
за разширяването му и превръщането му 
в бъдещо общо хранилище на данни за 
самоличност. В същия дух 
инструментът, който ще бъде 
създаден, за да може ETIAS да прави 
съпоставка между своите данни и 
данните във всяка друга система, за 
които се прави справка чрез едно-
единствено запитване, следва да бъде 
разработен така, че да може да бъде 
доразвит и да стане бъдещия 
европейски портал за търсене.

(5) От съображения за ефикасност и 
намаляване на разходите ETIAS следва, 
както е предвидено в член 6, параграф 3 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, да 
използва повторно хардуерните и 
софтуерните компоненти, разработени 
за Системата за влизане/излизане 
(СВИ), за създаването на споделеното 
хранилище на данни за самоличността. 
Това хранилище, използвано за 
съхраняването на буквено-цифровите 
данни за самоличността както на 
заявителите по ETIAS, така и на 
гражданите на трети държави, 
регистрирани в СВИ, следва да бъде 
разработено така, че да има възможност 
за разширяването му и превръщането му 
в бъдещо общо хранилище на данни за 
самоличност.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Европейският портал за 
търсене (ЕПТ), създаден с Регламент 
(ЕС) 2019/817 на Европейския 
парламент и на Съвета1a, ще 
предостави възможност 
съхраняваните в ETIAS данни да 
бъдат съпоставяни с данните, 
съхранявани във всяка друга 
информационна система на ЕС, 
посредством едно-единствено 
запитване.
__________________
1а Регламент (ЕС) 2019/817 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2019 г. за създаване на 
рамка за оперативна съвместимост 
между информационните системи на 
ЕС в областта на границите и визите 
и за изменение на регламенти (ЕО) 
№ 767/2008, (ЕС) 2016/399, 
(ЕС) 2017/2226, (ЕС) 2018/1240, 
(ЕС) 2018/1726 и (ЕС) 2018/1861 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и на решения 2004/512/ЕО и 
2008/633/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
22.5.2019 г., стр. 27).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За цялостното постигане на 
целите на ETIAS и в подкрепа на целите 
на Шенгенската информационна 
система (ШИС) е необходимо в обхвата 
на автоматичните проверки да бъде 
включена нова категория сигнали, 

(7) За цялостното постигане на 
целите на ETIAS и в подкрепа на целите 
на Шенгенската информационна 
система (ШИС) е необходимо в обхвата 
на автоматичните проверки да бъдат 
включени нови категории сигнали, 
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създадена с неотдавнашното 
преразглеждане на ШИС, а именно 
сигналите за лица, подлежащи на 
задълбочени проверки.

създадени с неотдавнашното 
преразглеждане на ШИС, а именно 
сигналите за лица, подлежащи на 
задълбочени проверки, и сигналите за 
граждани на трети държави, които 
са обект на решение за връщане.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Условията, при които 
централното звено на ETIAS и 
националните звена на ETIAS могат да 
правят справки с данни, съхранявани в 
други информационни системи на ЕС, 
за целите на ETIAS, следва да се запазят 
посредством ясни и точни правила 
относно достъпа на централното звено 
на ETIAS и националните звена на 
ETIAS до данните, съхранявани в други 
информационни системи на ЕС, типа 
справки и категориите данни, като 
всичко това следва да не надхвърля 
строго необходимото за изпълнението 
на техните задължения. В същия смисъл 
данните, съхранявани в досието на 
заявление в ETIAS, следва да бъдат 
видими само за държавите членки, 
които работят с изходните 
информационни системи в съответствие 
с условията на тяхното участие. 
Например разпоредбите на настоящия 
регламент, свързани с Шенгенската 
информационна система и Визовата 
информационна система, се основават 
на всички разпоредби на достиженията 
на правото от Шенген, за които се 
отнасят решенията на Съвета35 относно 
прилагането на разпоредбите на 
достиженията на правото от Шенген, 
свързани с Шенгенската 
информационна система и Визовата 
информационна система.

(10) Правото на достъп и 
условията, при които централното 
звено на ETIAS и националните звена на 
ETIAS могат да правят справки с данни, 
съхранявани в други информационни 
системи на ЕС, за целите на ETIAS, 
следва да се запазят посредством ясни и 
точни правила относно достъпа на 
централното звено на ETIAS и 
националните звена на ETIAS до 
данните, съхранявани в други 
информационни системи на ЕС, типа 
справки и категориите данни, като 
всичко това следва да не надхвърля 
строго необходимото за изпълнението 
на техните задължения. В същия смисъл 
данните, съхранявани в досието на 
заявление в ETIAS, следва да бъдат 
видими само за държавите членки, 
които работят с изходните 
информационни системи в съответствие 
с условията на тяхното участие. 
Например разпоредбите на настоящия 
регламент, свързани с Шенгенската 
информационна система и Визовата 
информационна система, се основават 
на всички разпоредби на достиженията 
на правото от Шенген, за които се 
отнасят решенията на Съвета35 относно 
прилагането на разпоредбите на 
достиженията на правото от Шенген, 
свързани с Шенгенската 
информационна система и Визовата 
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информационна система.

__________________ __________________
35 Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 
юни 2010 г. относно прилагането на 
разпоредбите на достиженията на 
правото от Шенген във връзка с 
Шенгенската информационна система в 
Република България и в Румъния (ОВ 
L 166, 1.7.2010 г., стр. 17). Решение (ЕС) 
2017/733 на Съвета от 25 април 2017 г. 
относно прилагането на разпоредбите на 
достиженията на правото от Шенген във 
връзка с Шенгенската информационна 
система в Република Хърватия (ОВ 
L 108, 26.4.2017 г., стр. 31); Решение 
(ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 
октомври 2017 г. относно привеждането 
в действие на някои разпоредби от 
достиженията на правото от Шенген, 
свързани с Визовата информационна 
система, в Република България и в 
Румъния (ОВ L 269, 19.10.2017 г., 
стр. 39—43); Решение (ЕС) 2018/934 на 
Съвета от 25 юни 2018 г. относно 
привеждането в действие на оставащите 
разпоредби от достиженията на правото 
от Шенген, свързани с Шенгенската 
информационна система, в Република 
България и в Румъния (ОВ L 165, 
2.7.2018 г., стр. 37).

35 Решение 2010/365/ЕС на Съвета от 29 
юни 2010 г. относно прилагането на 
разпоредбите на достиженията на 
правото от Шенген във връзка с 
Шенгенската информационна система в 
Република България и в Румъния (ОВ 
L 166, 1.7.2010 г., стр. 17). Решение (ЕС) 
2017/733 на Съвета от 25 април 2017 г. 
относно прилагането на разпоредбите на 
достиженията на правото от Шенген във 
връзка с Шенгенската информационна 
система в Република Хърватия (ОВ 
L 108, 26.4.2017 г., стр. 31); Решение 
(ЕС) 2017/1908 на Съвета от 12 
октомври 2017 г. относно привеждането 
в действие на някои разпоредби от 
достиженията на правото от Шенген, 
свързани с Визовата информационна 
система, в Република България и в 
Румъния (ОВ L 269, 19.10.2017 г., 
стр. 39 – 43); Решение (ЕС) 2018/934 на 
Съвета от 25 юни 2018 г. относно 
привеждането в действие на оставащите 
разпоредби от достиженията на правото 
от Шенген, свързани с Шенгенската 
информационна система, в Република 
България и в Румъния (ОВ L 165, 
2.7.2018 г., стр. 37).

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Съображение 24 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Добавя се ново 
съображение 24а:
(24a) За да бъде съпоставянето на 
личните данни в заявленията за 
разрешение за пътуване, посочени в 
Регламент (ЕС) 2018/1240, с данните в 
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запис, сигнал или досие, регистрирани 
в информационна система или база 
данни на ЕС, в данните на Европол 
или в базите данни на Интерпол, 
точно и надеждно, е от съществено 
значение да се гарантира, че данните, 
които са използвани в ETIAS и които 
са обект на справка чрез ETIAS, са 
точни, актуални и с високо качество. 
В съответствие със своите 
задължения съгласно Регламент 
(ЕС) 2019/817 Агенцията на 
Европейския съюз за оперативното 
управление на широкомащабни 
информационни системи в 
пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA) 
играе важна роля при наблюдението 
на качеството на данните и 
изготвянето на редовни доклади за 
анализ на данните, така че 
държавата членка, от която 
произхождат данните, да може да 
проверява данните и да извършва 
всички необходими коригиращи 
действия. Комисията следва да 
извършва оценка на редовните 
доклади за качеството на данните, 
изготвяни от eu-LISA съгласно 
Регламент (ЕС) 2019/817, и следва при 
необходимост да отправя препоръки 
към държавите членки.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 3 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) „други информационни системи 
на ЕС“ означава Системата за 
влизане/излизане (СВИ), Визовата 
информационна система (ВИС), 
Шенгенската информационна система 
(ШИС) и Европейската информационна 

(28) „други информационни системи 
на ЕС“ означава Системата за 
влизане/излизане (СВИ), Визовата 
информационна система (ВИС), 
Шенгенската информационна система 
(ШИС), Евродак и Европейската 
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система за обмен на информация от 
регистрите за съдимост на граждани на 
трети страни (ECRIS-TCN).“;

информационна система за обмен на 
информация от регистрите за съдимост 
на граждани на трети страни (ECRIS-
TCN).“;

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст в сила Изменение

д) спомага за постигането на целите 
на ШИС във връзка със сигнали за 
граждани на трети държави, които са 
обект на отказ за влизане и престой, 
сигнали за лица, издирвани за арест с 
цел предаване или екстрадиране, 
сигнали за изчезнали лица, сигнали за 
лица, които се издирват, за да 
съдействат в съдебно производство, и 
сигнали за лица за проверки от 
разстояние или явни проверки;

д) спомага за постигането на целите на 
ШИС във връзка със сигнали за 
граждани на трети държави, които са 
обект на отказ за влизане и престой, 
сигнали за лица, издирвани за арест с 
цел предаване или екстрадиране, 
сигнали за изчезнали лица, сигнали за 
лица, които се издирват, за да 
съдействат в съдебно производство, 
сигнали за лица за проверки от 
разстояние или явни проверки и 
сигнали за граждани на трети 
държави, които са обект на решение 
за връщане;

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 6 – параграф 3 – алинея 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

По-специално централната система на 
ETIAS се гради на хардуерните и 
софтуерните компоненти на 
централната система на СВИ с цел да се 
създаде споделено хранилище на данни 
за самоличност за съхраняването на 
буквено-цифровите данни за 
самоличност както на заявителите по 

По-специално централната система на 
ETIAS се гради на хардуерните и 
софтуерните компоненти на 
централната система на СВИ с цел да се 
създаде споделено хранилище на данни 
за самоличност за съхраняването на 
буквено-цифровите данни за 
самоличност както на заявителите по 
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ETIAS, така и на гражданите на трети 
страни, регистрирани в СВИ. Буквено-
цифровите данни за самоличност на 
заявителите по ETIAS, съхранявани в 
споделеното хранилище на данни за 
самоличност, са част от централната 
система на ETIAS. [Това споделено 
хранилище на данни за самоличност е 
основата за въвеждането на общо 
хранилище на данни за самоличност 
(ОХДС), създадена с Регламента за 
оперативната съвместимост.]

ETIAS, така и на гражданите на трети 
страни, регистрирани в СВИ. Буквено-
цифровите данни за самоличност на 
заявителите по ETIAS, съхранявани в 
споделеното хранилище на данни за 
самоличност, са част от централната 
система на ETIAS. Това споделено 
хранилище на данни за самоличност е 
основата за въвеждането на общо 
хранилище на данни за самоличност 
(ОХДС), създадена с член 17 от 
Регламент (ЕС) 2019/817.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 6 – параграф 3 – алинея 1б

Текст, предложен от Комисията Изменение

С това не се засягат поддържането на 
логическото разделение между данните 
в СВИ и данните в ETIAS и уредбата на 
достъпа до тях, установена в 
регламентите за създаване на 
съответните информационни системи.“;

С това не се засягат поддържането на 
логическото разделение между данните 
в СВИ и данните в ETIAS и уредбата на 
достъпа до тях, установена в 
регламентите за създаване на 
съответните информационни системи в 
съответствие с член 18 от 
Регламент (ЕС) 2019/817.“;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 7 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) В член 7 се добавя следният 
параграф:
„3a. Централното звено на ETIAS 
предоставя на Комисията и на eu-Lisa 
периодични доклади относно 
фалшивите съответствия, 
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генерирани при автоматизираното 
обработване, посочено в член 20, 
параграф 2. Във връзка с това 
централното звено на ETIAS търси 
съдействие и информация от 
националните звена на ETIAS.“;

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 11 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

[Оперативната съвместимост се 
основава на европейския портал за 
търсене (ЕПТ), създаден с член 6 от 
Регламент (ЕС) 2018/XXX (оперативна 
съвместимост). По време на 
преходния период, преди ЕПТ да е на 
разположение, автоматизираното 
обработване се основава на 
инструмент, разработен от eu-LISA 
за целите на настоящия параграф. 
Този инструмент се използва като 
основа за разработването и 
въвеждането на ЕПТ в съответствие 
с член 52 от този регламент].

Оперативната съвместимост се основава 
на ЕПТ, считано от датата, на 
която започва експлоатацията на 
ЕПТ, както е определено в член 72, 
параграф 1а от Регламент 
(ЕС) 2019/817, за целите на 
автоматизираното обработване, 
посочено в член 20, член 23, член 24, 
параграф 6, буква в), подточка ii), 
член 41 и член 54, параграф 1, буква б) 
от настоящия регламент.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 11 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С цел да се пристъпи към 
проверките, посочени в член 20, 
параграф 2, буква в), буква м), подточка 
ii) и буква о) и член 23, параграф 1, 
автоматизираното обработване, 
посочено в член 11, параграф 1, 

4. С цел да се пристъпи към 
проверките, посочени в член 20, 
параграф 2, буква в), буква м), подточка 
ii) и буква на) и член 23, 
автоматизираното обработване, 
посочено в член 11, параграф 1, 
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позволява централната система на 
ETIAS да извършва търсене в ШИС, 
създадена с Регламент (ЕС) 2018/1860 
(гранични проверки), със следните 
данни по член 17, параграф 2, букви 
а)—г) и буква к):

позволява централната система на 
ETIAS да извършва търсене в ШИС, 
създадена с регламенти 
(ЕС) 2018/18611а (гранични проверки) и 
(ЕС) 2018/18601б (връщане) на 
Европейския парламент и на Съвета, 
със следните данни по член 17, 
параграф 2, букви а) – г) и буква к):

__________________
1а Регламент (ЕС) 2018/1861 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 ноември 2018 г. за създаването, 
функционирането и използването на 
Шенгенската информационна 
система (ШИС) в областта на 
граничните проверки, за изменение на 
Конвенцията за прилагане на 
Споразумението от Шенген и за 
изменение и отмяна на Регламент 
(ЕО) № 1987/2006 (OВ L 312, 7.12.2018 
г., стр. 14).
1б Регламент (ЕС) 2018/1860 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 28 ноември 2018 г. за използването 
на Шенгенската информационна 
система за целите на връщането на 
незаконно пребиваващи граждани на 
трети държави (ОВ L 312, 7.12.2018 
г., стр. 1).

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 11 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. С цел да се пристъпи към 
проверките, посочени в член 20, 
параграф 2, буква н), автоматизираното 
обработване, посочено в член 11, 
параграф 1, позволява централната 
система на ETIAS да извършва търсене 
в данните в системата ECRIS-TCN [в 

6. С цел да се пристъпи към 
проверките, посочени в член 20, 
параграф 2, буква н), автоматизираното 
обработване, посочено в член 11, 
параграф 1, позволява централната 
система на ETIAS да извършва търсене 
в данните в системата ECRIS-TCN в 
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ОХДС], създадена с Регламент (ЕС) 
2018/XXX], със следните данни по 
член 17, параграф 2, букви а)—г):

ОХДС, създадена с Регламент 
(ЕС) 2019/818*, със следните данни по 
член 17, параграф 2, букви а) – г):

–––––––––––––––

* Регламент (ЕС) 2019/818 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2019 година за създаване на 
рамка за оперативна съвместимост 
между информационните системи на 
ЕС в областта на полицейското и 
съдебното сътрудничество, 
убежището и миграцията и за 
изменение на регламенти (ЕС) 
2018/1726, (ЕС) 2018/1862 и (ЕС) 
2019/816 (ОВ L 135, 22.5.2019 г., 
стр. 85).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 11 – параграф 6 – буква д а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(да) държава на раждане;

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 11 – параграф 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Когато се установят 
съответствия, инструментът, посочен 
в член 11, предоставя временно на 
разположение на централното звено на 
ETIAS резултатите в досието на 
заявлението до края на извършвания 
ръчно процес съгласно член 22, 
параграф 2 и член 23, параграф 2. 

8. Когато се установят 
съответствия, ЕПТ предоставя на 
централното звено на ETIAS временен 
достъп в режим само за четене до 
резултатите от автоматизираното 
обработване в досието на заявлението 
до края на извършвания ръчно процес 
съгласно член 22, параграф 2 и член 23, 
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Когато предоставените данни 
съответстват на тези на заявителя или 
когато остават съмнения, уникалният 
идентификационен код на данните, 
задействали съответствието, се запазва в 
досието на заявлението.

параграф 2. Когато предоставените 
данни съответстват на тези на заявителя 
или когато остават съмнения, 
уникалният идентификационен код на 
данните, задействали съответствието, се 
запазва в досието на заявлението.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 11 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Съответствие се задейства, ако 
всички или някои от данните в досието 
на заявлението в ETIAS, използвани за 
търсенето, съответстват напълно или 
частично на данните, съдържащи се в 
запис, сигнал или досие от другите 
информационни системи на ЕС, в които 
е направена справка. Комисията дава 
определение за частично съответствие, 
включително за степен на вероятност, 
посредством акт за изпълнение.

9. Съответствие се задейства, ако 
всички или някои от данните в досието 
на заявлението в ETIAS, използвани за 
търсенето, съответстват напълно или 
частично на данните, съдържащи се в 
запис, сигнал или досие от другите 
информационни системи на ЕС, в които 
е направена справка. Комисията приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 89, с цел да предостави 
определение за частично съответствие, 
включително за степен на вероятност, за 
да се ограничи броят на фалшивите 
съответствия.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 11a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на членове 6, 14 и 17 от 
Регламент (ЕС) 2017/2226 чрез 
автоматизиран процес, използващ 
сигурната комуникационна 
инфраструктура по член 6, параграф 2, 
буква г) от настоящия регламент, се 
извършва търсене и внос от централната 

За целите на членове 6, 14, 17 и 18 от 
Регламент (ЕС) 2017/2226 чрез 
автоматизиран процес, използващ 
сигурната комуникационна 
инфраструктура по член 6, параграф 2, 
буква г) от настоящия регламент, се 
извършва търсене и внос от централната 



RR\1220510BG.docx 17/44 PE655.702v02-00

BG

система на ETIAS на информацията, 
посочена в член 47, параграф 2 от 
настоящия регламент, както и на номера 
на заявлението и края на срока на 
валидност на разрешение за пътуване от 
ETIAS, и се актуализира съответно 
записът за влизане/излизане в СВИ.“;

система на ETIAS на информацията, 
посочена в член 47, параграф 2 от 
настоящия регламент, както и на номера 
на заявлението и края на срока на 
валидност на разрешение за пътуване от 
ETIAS, и се актуализира съответно 
записът за влизане/излизане или 
записът за отказ за влизане в СВИ.“;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2018/1240
 Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1 между 
Европейския съюз и Интерпол трябва 
да се договори споразумение за 
сътрудничество. В това споразумение 
за сътрудничество се предвиждат 
условията за обмена на информация и 
гаранциите за защитата на личните 
данни.“;

2. Ако прилагането на параграф 1 
не се гарантира посредством 
споразумение за сътрудничество, ETIAS 
не извършва търсене в базите данни 
на Интерпол.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – точка 6 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 20 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила Изменение

(6a) В член 20, параграф 2, първата 
алинея се заменя със следното: 

2. Централната система на ETIAS 
извършва търсене, като използва ЕПТ, 
за да сравни съответните данни, 
посочени в член 17, параграф 2, букви 
а), аа), б), в), г), е), ж), й), к) и м) и член 
17, параграф 8, с данните, съдържащи се 
в запис, досие или сигнал, регистрирани 
в досие на заявление, съхранявано в 

„2. Централната система на ETIAS 
извършва търсене, като използва ЕПТ, 
за да сравни съответните данни, 
посочени в член 17, параграф 2, букви 
а), аа), б), в), г), е), ж), й), к) и м) и член 
17, параграф 8, с данните, съдържащи се 
в запис, досие или сигнал, регистрирани 
в досие на заявление, съхранявано в 
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централната система на ETIAS, ШИС, 
СВИ, ВИС, Евродак, данните на 
Европол и в базите данни на Интерпол 
SLTD и TDAWN.

централната система на ETIAS, ШИС, 
СВИ, ВИС, Евродак, ECRIS-TCN, 
данните на Европол и в базите данни на 
Интерпол SLTD и TDAWN.“;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 20 – параграф 2 – алинея 2 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) дали заявителят съответства на 
лице, чиито данни са записани в ECRIS-
TCN във връзка с терористични и други 
тежки престъпления“;

н) дали заявителят съответства на 
лице, чиито данни са записани в ECRIS-
TCN във връзка с осъдителна присъда 
от предходните 20 години за 
терористични престъпления или с 
осъдителна присъда през предходните 
10 години за други тежки 
престъпления, посочени в 
приложението към Регламент 
(ЕС) 2018/1240, ако тези 
престъпления се наказват по 
националното право с лишаване от 
свобода или с мярка, изискваща 
задържане за максимален срок от не 
по-малко от три години;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – точка 7 а (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 20 – параграф 2 – алинея 2 – буква н а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В член 20, параграф 2 се добавя 
следната буква:
„на) дали в ШИС има въведен сигнал 
за връщане на заявителя“.

Изменение 23
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Предложение за регламент
Член 1 – точка 9 – буква a а (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 23 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) добавя се следната буква:
„ва) сигнал за граждани на трети 
държави, които са обект на решение 
за връщане“;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – точка 9 – буква б (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато сравнението съгласно 
параграф 1 установи едно или няколко 
съответствия, централната система на 
ETIAS изпраща автоматизирано 
уведомление до централното звено на 
ETIAS. След получаването на 
уведомлението централното звено на 
ETIAS има достъп до досието на 
заявлението и всички свързани с него 
досиета на заявления, за да провери 
дали личните данни на заявителя 
съвпадат с личните данни, съдържащи 
се в сигнала, който е задействал 
съответствието, и ако съвпадението се 
потвърди, централната система на 
ETIAS изпраща автоматизирано 
уведомление до бюрото SIRENE на 
въвелата сигнала държава членка. 
Съответното бюро SIRENE проверява 
допълнително дали личните данни на 
заявителя съответстват на личните 
данни, съдържащи се в сигнала, 
задействал съответствието, и 
предприема подходящи последващи 
действия.“;

2. Когато сравнението съгласно 
параграф 1 установи едно или няколко 
съответствия, централната система на 
ETIAS изпраща автоматизирано 
уведомление до централното звено на 
ETIAS. След получаването на 
уведомлението централното звено на 
ETIAS има временен достъп до досието 
на заявлението и всички свързани с него 
досиета на заявления, за да провери 
дали личните данни на заявителя 
съвпадат с личните данни, съдържащи 
се в сигнала, който е задействал 
съответствието, и ако съвпадението се 
потвърди, централната система на 
ETIAS изпраща автоматизирано 
уведомление до бюрото SIRENE на 
въвелата сигнала държава членка. 
Съответното бюро SIRENE проверява 
допълнително дали личните данни на 
заявителя съответстват на личните 
данни, съдържащи се в сигнала, 
задействал съответствието, и 
предприема подходящи последващи 
действия.“;



PE655.702v02-00 20/44 RR\1220510BG.docx

BG

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 25а – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) член 4 от Регламент 
(ЕС) 2018/1860 (връщане);

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Националните звена на ETIAS 
имат достъп и до националните 
регистри за съдимост с цел получаване 
на информация относно граждани на 
трети страни и лица без гражданство, 
осъдени за терористично престъпление 
или други тежки престъпления, за 
целите, посочени в параграф 1.

2. Ако дадено съответствие е 
резултат от проверка по член 20, 
параграф 2, буква н), надлежно 
упълномощените служители на 
националните звена на ETIAS имат 
достъп, в съответствие с 
националното законодателство, и до 
националните регистри за съдимост на 
съответната държава членка с цел 
получаване на информация относно 
граждани на трети държави и лица без 
гражданство, осъдени за терористично 
престъпление или друго престъпление, 
посочено в приложението към 
настоящия регламент, за целите, 
посочени в параграф 1.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – точка 11 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 26 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В член 26 се вмъква следният 
параграф:
„3a. В случай на съответствия по 
сигнал за връщане в ШИС, 
националното звено на ETIAS на 
държавата членка, която обработва 
заявлението:
a) когато решението за връщане 
се придружава от забрана за влизане – 
незабавно уведомява въвеждащата 
държава членка чрез обмена на 
допълнителна информация. 
Въвеждащата държава членка 
незабавно заличава сигнала за връщане 
и въвежда сигнал за отказ за влизане и 
пребиваване съгласно член 24, 
параграф 1, буква б) от Регламент 
(ЕС) 2018/1861;
б) когато решението за връщане 
не се придружава от забрана за 
влизане – незабавно уведомява 
въвеждащата държава членка чрез 
обмена на допълнителна информация, 
за да може въвеждащата държава 
членка да заличи без забавяне сигнала 
за връщане.“;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 — точка 11 б (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 38 – параграф 2 – буква в

Текст в сила Изменение

(11б) В член 38, параграф 2 буква в) се 
заменя със следното:

в) изложение на основанията за отказ на 
разрешение за пътуване, което посочва 
приложимото основание сред 
изброените в член 37, параграфи 1 и 2, 
което да позволи на заявителя да подаде 

„в)  изложение на основанията за 
отказ на разрешение за пътуване, което 
посочва приложимото основание сред 
изброените в член 37, параграфи 1 и 2, 
включително информация относно 
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жалба; това коя информационна система или 
кои информационни системи са 
генерирали съответствието, довело 
до отказ по заявлението, което да 
позволи на заявителя да подаде жалба. 
Това не засяга ограниченията на 
правото на информация, установено в 
правото на Съюза.“;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – точка 12 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 46 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(12a) Член 46 се изменя, както 
следва:
a) параграф 1 се заменя със 
следното:

1. Когато поради неизправност на 
която и да е част на информационната 
система на ETIAS е технически 
невъзможно да се изпрати запитването, 
посочено в член 45, параграф 1, 
превозвачите се освобождават от 
задължението да правят проверка за 
притежаване на валидно разрешение за 
пътуване. Когато такава неизправност 
бъде установена от eu-LISA, 
централното звено на ETIAS уведомява 
превозвачите за това. То ги уведомява и 
след отстраняването на установената 
неизправност. Когато такава 
неизправност бъде установена от 
превозвачите, те могат да уведомят 
централното звено на ETIAS.

„1. Когато поради неизправност на 
която и да е част на информационната 
система на ETIAS е технически 
невъзможно да се изпрати запитването, 
посочено в член 45, параграф 1, 
превозвачите се освобождават от 
задължението да правят проверка за 
притежаване на валидно разрешение за 
пътуване. Когато такава неизправност 
бъде установена от eu-LISA, 
централното звено на ETIAS уведомява 
превозвачите за това. То ги уведомява и 
след отстраняването на установената 
неизправност. Когато такава 
неизправност бъде установена от 
превозвачите, те уведомяват 
централното звено на ETIAS.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 — точка 12 б (нова)
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Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 46 – параграф 4 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Добавя се следният параграф:

„4а. Централното звено на ETIAS 
предоставя оперативна подкрепа на 
превозвачите във връзка с параграфи 1 
и 3 от настоящия член. Централното 
звено на ETIAS въвежда процедури за 
предоставяне на такава подкрепа под 
формата на стандартни оперативни 
процедури. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя естеството и 
обхвата на подкрепата, която ще се 
предоставя, както и средствата за 
предоставяне на тази подкрепа.“;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 – буква а
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 88 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) влезли са в сила необходимите 
изменения на правните актове за 
създаване на информационните системи 
на ЕС, посочени в член 11, с които се 
установява оперативна съвместимост по 
смисъла на член 11 от настоящия 
регламент с информационната система 
на ETIAS, с изключение на 
преработения регламент за Евродак;

a) влезли са в сила необходимите 
изменения на правните актове за 
създаване на информационните системи 
на ЕС, посочени в член 11, с които се 
установява оперативна съвместимост по 
смисъла на член 11 от настоящия 
регламент с информационната система 
на ETIAS, с изключение на 
преработения Регламент (ЕС) 
№ 603/2013 (Евродак);

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 – буква в
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 88 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Оперативната съвместимост, 
посочена в член 11, със системата 
ECRIS-TCN започва след пускането в 
действие на общото хранилище на 
данни за самоличност, планирано за 
2022 г. ETIAS се пуска в действие 
независимо от установяването на 
тази оперативна съвместимост със 
системата ECRIS-TCN.

6. Оперативната съвместимост, 
посочена в член 11, със системата 
ECRIS-TCN започва след пускането в 
действие на общото хранилище на 
данни за самоличност.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 – буква в
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 88 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. ETIAS се пуска в действие 
независимо от това дали между 
Европейския съюз и Интерпол е 
сключено споразумение за 
сътрудничество, както е посочено в 
член 12, параграф 2, и независимо от 
това дали е възможно да се правят 
справки в базите данни на Интерпол или 
не.

7. ETIAS се пуска в действие 
независимо от това дали е възможно да 
се правят справки в базите данни на 
Интерпол или не.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 а – буква a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 89 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(13a) Член 89 се изменя, както 
следва:
a) Параграф 2 се заменя със 
следното:

2. Правомощието да приема делегирани „2. Правомощието да приема 
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актове, посочено в член 6, параграф 4, 
член 17, параграфи 3, 5 и 6, член 18, 
параграф 4, член 27, параграф 3, член 
31, член 33, параграф 2, член 36, 
параграф 4, член 39, параграф 2, член 
54, параграф 2, член 83, параграфи 1 и 3 
и член 85, параграф 3, се предоставя на 
Комисията за срок от пет години, 
считано от 9 октомври 2018 г. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди изтичането 
на петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки срок.

делегирани актове, посочено в член 6, 
параграф 4, член 11, параграф 9, член 
17, параграфи 3, 5 и 6, член 18, параграф 
4, член 27, параграф 3, член 31, член 33, 
параграф 2, член 36, параграф 4, член 
39, параграф 2, член 54, параграф 2, 
член 83, параграфи 1 и 3 и член 85, 
параграф 3, се предоставя на Комисията 
за срок от пет години, считано от 9 
октомври 2018 г. Комисията изготвя 
доклад относно делегирането на 
правомощия не по-късно от девет 
месеца преди изтичането на 
петгодишния срок. Делегирането на 
правомощия се продължава мълчаливо 
за срокове с еднаква продължителност, 
освен ако Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки 
срок.“;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 a – буква б (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 89 – параграф 3

Текст в сила Изменение

б) Параграф 3 се заменя със 
следното:

3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 4, член 17, 
параграфи 3, 5 и 6, член 18, параграф 4, 
член 27, параграф 3, член 31, член 33, 
параграф 2, член 36, параграф 4, член 
39, параграф 2, член 54, параграф 2, 
член 83, параграфи 1 и 3 и член 85, 
параграф 3, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския парламент 
или от Съвета. С решението за 
оттегляне се прекратява посоченото в 
него делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в деня 
след публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 

„3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 6, параграф 4, член 11, 
параграф 9, член 17, параграфи 3, 5 и 6, 
член 18, параграф 4, член 27, параграф 
3, член 31, член 33, параграф 2, член 36, 
параграф 4, член 39, параграф 2, член 
54, параграф 2, член 83, параграфи 1 и 3 
и член 85, параграф 3, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от Съвета. 
С решението за оттегляне се прекратява 
посоченото в него делегиране на 
правомощия. Оттеглянето поражда 
действие в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
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съюз или на по-късна дата, посочена в 
решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.

Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в решението. То не засяга 
действителността на делегираните 
актове, които вече са в сила.“;

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 1 – точка 13 a – буква в (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 89 – параграф 6

Текст в сила Изменение

в) параграф 6 се заменя със 
следното:

6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 6, параграф 4, член 17, параграф 3, 
5 или 6, член 18, параграф 4, член 27, 
параграф 3, член 31, член 33, параграф 
2, член 36, параграф 4, член 39, 
параграф 2, член 54, параграф 2, член 
83, параграф 1 или 3 или член 85, 
параграф 3, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили възражения в 
срок от два месеца след 
нотифицирането на същия акт на 
Европейския парламент и на Съвета или 
ако преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и на Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Посоченият 
срок може да се удължи с два месеца по 
инициатива на Европейския парламент 
или на Съвета.

„6. Делегиран акт, приет съгласно 
член 6, параграф 4, член 11, параграф 9, 
член 17, параграф 3, 5 или 6, член 18, 
параграф 4, член 27, параграф 3, член 
31, член 33, параграф 2, член 36, 
параграф 4, член 39, параграф 2, член 
54, параграф 2, член 83, параграф 1 или 
3 или член 85, параграф 3, влиза в сила 
единствено ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от два 
месеца след нотифицирането на същия 
акт на Европейския парламент и на 
Съвета или ако преди изтичането на 
този срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок може да се удължи с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета.“;

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 — точка 13 б (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1240
Член 92 – параграф 5 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13б) В член 92, параграф 5 се вмъква 
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следната буква:
“-a) търсенето в системата 
ECRIS-TCN чрез ETIAS;“;

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Достъпът до ВИС за справка с 
данните е запазен изключително за 
надлежно оправомощените служители 
на органите на всяка държава членка, 
включително надлежно 
оправомощените служители на 
националните звена на ETIAS, 
определени в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета*, 
които са компетентни за целите, указани 
в членове 15—22, и за надлежно 
оправомощените служители на 
националните органи на всяка държава 
членка и на органите на ЕС, които са 
компетентни за целите, указани в 
[членове 20 и 21 от Регламент 2018/xx 
относно оперативната съвместимост], 
като достъпът е позволен единствено за 
изпълнението на техните задачи, 
свързани с тези цели, и е 
пропорционален на преследваните цели.

2. Достъпът до ВИС за справка с 
данните е запазен изключително за 
надлежно оправомощените служители 
на централното звено на ETIAS и за 
надлежно оправомощените 
служители на органите на всяка 
държава членка, включително надлежно 
оправомощените служители на 
националните звена на ETIAS, 
определени в съответствие с член 8 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 на 
Европейския парламент и на Съвета*, 
които са компетентни за целите, указани 
в членове 6а и 6б, членове 15 – 22 и 
член 22ж и за надлежно 
оправомощените служители на 
националните органи на всяка държава 
членка и на агенциите на Съюза, които 
са компетентни за целите, указани в 
членове 20 и 21 от Регламент (ЕС) 
2019/817 относно оперативната 
съвместимост, като достъпът е 
позволен единствено за изпълнението на 
техните задачи, свързани с тези цели, и 
е пропорционален на преследваните 
цели.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 18б – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След пускането в действие на 
ETIAS, както е предвидено в член 88, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, Ц-ВИС се 
свързва с инструмента, предвиден в 
член 11 от Регламент (ЕС) 2018/1240, 
за да се позволи автоматизираното 
обработване, указано в посочения член.

1. След пускането в действие на 
ETIAS, както е предвидено в член 88, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, Ц-ВИС се 
свързва с ЕПТ, за да се позволи 
автоматизираното обработване, указано 
в посочения член.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 18б – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на извършването на 
проверките по член 20, параграф 2, 
буква и) от Регламент (ЕС) 2018/1240 
централната система на ETIAS използва 
инструмента, предвиден в член 11 от 
посочения регламент, за да сравни 
данните в ETIAS с данните във ВИС в 
съответствие с член 11, параграф 8 от 
посочения регламент, като използва 
съответствията, изброени в таблицата в 
приложение II.

За целите на извършването на 
проверките по член 20, параграф 2, 
буква и) от Регламент (ЕС) 2018/1240 
централната система на ETIAS използва 
ЕПТ, за да сравни данните в ETIAS с 
данните във ВИС в съответствие с 
член 11, параграф 8 от посочения 
регламент, като използва 
съответствията, изброени в таблицата в 
приложение II.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 18в – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има право 

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има право 
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на достъп до релевантните данни във 
ВИС и на търсене в тях в съответствие с 
член 11, параграф 8 от посочения 
регламент.

на достъп до релевантните данни във 
ВИС и на търсене в тях в съответствие с 
член 11, параграф 8 от посочения 
регламент.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 18в – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при проверка от 
централното звено на ETIAS се 
потвърди съответствието между 
данните, записани в досието на 
заявление в ETIAS, и данните в СВИ 
или когато остават съмнения, се прилага 
процедурата по член 26 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, без да се 
засягат разпоредбите на член 24 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240.

2. Когато при проверка от 
централното звено на ETIAS в 
съответствие с член 22 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 се потвърди 
съответствието между данните, 
записани в досието на заявление в 
ETIAS, и данните във ВИС или когато 
остават съмнения, се прилага 
процедурата по член 26 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 18г – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. При извършването на справки 
във ВИС националните звена на ETIAS 
използват същите буквено-цифрови 
данни като тези, използвани при 
автоматизираното обработване, 
посочено в член 18б, параграф 2.

1. При извършването на справки 
във ВИС националните звена на ETIAS, 
посочени в член 8, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, използват 
същите буквено-цифрови данни като 
тези, използвани при автоматизираното 
обработване, посочено в член 18б, 
параграф 2 от настоящия регламент.
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 18г – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Определените съгласно член 8, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 национални 
звена на ETIAS имат достъп до ВИС и 
могат да правят справки с данните в нея 
в режим само за четене за целите на 
разглеждането на заявленията за 
разрешение за пътуване съгласно 
член 8, параграф 2 от посочения 
регламент. Националните звена на 
ETIAS могат да правят справки с 
данните, посочени в членове 9—14 от 
настоящия регламент.

2. Националните звена на ETIAS 
имат временен достъп до ВИС и могат 
да правят справки с данните в нея в 
режим само за четене за целите на 
разглеждането на заявленията за 
разрешение за пътуване съгласно 
член 8, параграф 2 от посочения 
регламент. Националните звена на 
ETIAS могат да правят справки с 
данните, посочени в членове 9 –14 от 
настоящия регламент.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 767/2008
Член 34а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поддържане на регистри Поддържане на регистри за целите на 
оперативната съвместимост с ETIAS

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2019/816
Приложение ІІ – таблица – ред 1

Текст, предложен от Комисията

Данни по член 17, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, изпратени 
от централната система на ETIAS

Съответстващи данни във ВИС по член 9, 
параграф 4 от настоящия регламент, 
спрямо които се проверяват данните от 
ETIAS
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Изменение

Данни по член 17, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, изпратени от 
централната система на ETIAS

Съответстващи данни във ВИС по 
член 9, параграф 4 от настоящия 
регламент, спрямо които трябва да се 
проверяват данните от ETIAS

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2017/2226
Член 8a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез автоматизиран процес, използващ 
сигурната комуникационна 
инфраструктура по член 6, параграф 2, 
буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1240, 
СВИ може да създава или да 
актуализира записа за влизане/излизане 
или записа за отказ за влизане на 
освободен от изискването за виза 
гражданин на трета страна в СВИ в 
съответствие с членове 14 и 17 от 
настоящия регламент.

Чрез автоматизиран процес, използващ 
сигурната комуникационна 
инфраструктура по член 6, параграф 2, 
буква г) от Регламент (ЕС) 2018/1240, 
СВИ може да създава или да 
актуализира записа за влизане/излизане 
или записа за отказ за влизане на 
освободен от изискването за виза 
гражданин на трета страна в СВИ в 
съответствие с членове 14, 17 и 18 от 
настоящия регламент.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2017/2226
Член 8a – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

При създаването на запис за 
влизане/излизане на гражданин на трета 
страна, освободен от изискването за 
виза, автоматизираният процес 
позволява на централната система на 
СВИ следното:

При създаването на запис за 
влизане/излизане или на запис за отказ 
за влизане на гражданин на трета 
страна, освободен от изискването за 
виза, автоматизираният процес 
позволява на централната система на 
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СВИ следното:

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2017/2226
Член 8 а – параграф 2 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да актуализира записа за отказ 
за влизане в СВИ в съответствие с 
член 18, параграф 1, буква б) от 
настоящия регламент.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2017/2226
Член 8б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След пускането в действие на 
ETIAS, както е предвидено в член 88, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, централната 
система на СВИ се свързва с 
инструмента, посочен в член 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, за да се 
позволи автоматизираното обработване, 
указано в посочения член.

1. След пускането в действие на 
ETIAS, както е предвидено в член 88, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2018/1240, централната система на СВИ 
се свързва с ЕПТ, за да се позволи 
автоматизираното обработване, указано 
в посочения член.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2017/2226
Член 8б – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на извършването на 
проверките, посочени в член 20, 

За целите на извършването на 
проверките, посочени в член 20, 
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параграф 2, букви ж) и з) от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, централната 
система на ETIAS използва 
инструмента, предвиден в член 11 от 
посочения регламент, за да сравни 
данните в ETIAS с данните в СВИ в 
съответствие с член 11, параграф 8 от 
посочения регламент, като използва 
съответствията, изброени в таблицата в 
приложение III.

параграф 2, букви ж) и з) от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, централната 
система на ETIAS използва ЕПТ, за да 
сравни данните в ETIAS с данните в 
СВИ в съответствие с член 11, 
параграф 8 от посочения регламент, 
като използва съответствията, изброени 
в таблицата в приложение III.

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2017/2226
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото на достъп до данните в СВИ и 
на търсене в тях в съответствие с член 
11, параграф 8 от посочения регламент.

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има 
правото на достъп до данните в СВИ и 
на търсене в тях в съответствие с 
член 11, параграф 8 от посочения 
регламент.

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕС) 2017/2226
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато при проверка от 
централното звено на ETIAS се 
потвърди съответствието между 
данните, записани в досието на 
заявление в ETIAS, и данните в СВИ 
или когато остават съмнения, се прилага 
процедурата по член 26 от 

2. Когато при проверка от 
централното звено на ETIAS съгласно 
член 22 от Регламент (ЕС) 2018/1240 
се потвърди съответствието между 
данните, записани в досието на 
заявление в ETIAS, и данните в СВИ 
или когато остават съмнения, се прилага 
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Регламент (ЕС) 2018/1240. процедурата по член 26 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2017/2226
Член 28 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните, извлечени от СВИ съгласно 
членове 24, 25, 26 и 27, могат да се 
съхраняват в национални досиета , а 
данните, извлечени от ETIAS съгласно 
член 25а, могат да се съхраняват в 
досиетата на заявленията в ETIAS само 
ако това е необходимо в конкретен 
случай, в съответствие с целта, за която 
са били извлечени, и с приложимото 
право на Съюза, по-специално относно 
защитата на данни, и за срок, не по-
дълъг от строго необходимото в този 
конкретен случай.“;

Данните, извлечени от СВИ съгласно 
членове 24, 25, 26 и 27, могат да се 
съхраняват в национални досиета, а 
данните, извлечени от СВИ съгласно 
член 25а, могат да се съхраняват в 
досиетата на заявленията в ETIAS само 
ако това е необходимо в конкретен 
случай, в съответствие с целта, за която 
са били извлечени, и в съответствие с 
приложимото право на Съюза, по-
специално относно защитата на данни, и 
за срок, не по-дълъг от строго 
необходимото в този конкретен 
случай.“;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2019/816
Приложение ІІІ – таблица – ред 1

Текст, предложен от Комисията

Данни по член 17, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, изпратени 
от централната система на ETIAS

Съответстващи данни в СВИ по член 17, 
параграф 1, буква а) от настоящия 
регламент, спрямо които се проверяват 
данните от ETIAS

Изменение

Данни по член 17, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, изпратени от 
централната система на ETIAS

Съответстващи данни в СВИ по член 17, 
параграф 1, буква а) от настоящия 
регламент, спрямо които данните в 
ETIAS се проверяват
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Изменение 56

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2018/1861
Член 18а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Поддържане на регистри за целите на 
оперативната съвместимост с ETIAS по 
смисъла на член 11 от Регламент (ЕС) 
2018/1240

Поддържане на регистри за целите на 
оперативната съвместимост с ETIAS 

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/1861
Член 34 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) ръчното обработване на 
заявления в ETIAS от националното 
звено на ETIAS съгласно член 8 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240.

з) ръчното обработване на 
заявления в ETIAS от националното 
звено на ETIAS съгласно член 8 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240.

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1861
Член 36a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има право 
на достъп до релевантните данни, 
въведени в ШИС, и на търсене в тях. 

1. За да изпълнява своите задачи, 
установени с Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централното звено на ETIAS, създадено 
в Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана в съответствие с член 7 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, има право 
на достъп до релевантните данни, 
въведени в ШИС, и на търсене в тях в 
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Към този вид достъп и търсене се 
прилагат разпоредбите на член 36, 
параграфи 4—8.

съответствие с член 11, параграф 8 
от този регламент. Към този вид 
достъп и търсене се прилагат 
разпоредбите на член 36, параграфи 4 – 
8.

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1861
Член 36a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
член 24 от Регламент (ЕС) 2018/1240, 
когато при проверка от централното 
звено на ETIAS се потвърди 
съответствието между записаните в 
досието на заявление в ETIAS данни и 
сигнал в ШИС, се прилага процедурата 
по член 26 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
член 24 от Регламент (ЕС) 2018/1240, 
когато при проверка от централното 
звено на ETIAS съгласно член 22 от 
Регламент (EС) 2018/1240 се потвърди 
съответствието между записаните в 
досието на заявление в ETIAS данни и 
сигнал в ШИС или когато остават 
съмнения, се прилага процедурата по 
член 26 от Регламент (ЕС) 2018/1240.

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1861
Член 36б – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След пускането в действие на 
ETIAS, както е предвидено в член 88, 
параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, централната 
система на ШИС се свързва с 
инструмента, посочен в член 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, за да се 
позволи автоматизираното обработване, 
указано в посочения член.

1. След пускането в действие на 
ETIAS, както е предвидено в член 88, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2018/1240, централната система на 
ШИС се свързва с ЕПТ, за да се позволи 
автоматизираното обработване, указано 
в посочения член.
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1861
Член 36б – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Автоматизираното 
обработване, посочено в член 11 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, предоставя 
възможност да се извършват 
проверките, предвидени в член 20, 
член 24, параграф 6, буква в), подточка 
ii), член 41 и член 54, параграф 1, буква 
б), и последващите проверки, 
предвидени в членове 22 и 26 от 
посочения регламент.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1861
Член 36б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на извършването на 
проверките по член 20, параграф 2, 
буква в), буква м), подточка ii) и 
буква о) от Регламент (ЕС) 2018/1240, 
централната система на ETIAS използва 
инструмента, предвиден в член 11 от 
посочения регламент, за да сравни 
данните по член 11, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 с данните в 
ШИС в съответствие с член 11, 
параграф 8 от посочения регламент.

2. За целите на извършването на 
проверките по член 20, параграф 2, 
буква в) и буква м), подточка ii), член 
24, параграф 6, буква в), подточка ii) и 
член 54, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) 2018/1240 централната 
система на ETIAS използва ЕПТ, за да 
сравни данните по член 11, параграф 4 
от Регламент (ЕС) 2018/1240 с данните в 
ШИС в съответствие с член 11, 
параграф 8 от посочения регламент.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2018/1861
Член 36б – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато в ШИС бъде въведен нов 
сигнал по член 41, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, централната 
система предава информацията за този 
сигнал, използвайки автоматизираното 
обработване и инструмента, 
предвиден в член 11 от посочения 
регламент, на централната система на 
ETIAS с цел проверка на това дали този 
нов сигнал съответства на 
съществуващо разрешение за пътуване.

3. Когато в ШИС бъде въведен нов 
сигнал по член 41, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 2018/1240, централната 
система предава информацията за този 
сигнал, използвайки автоматизираното 
обработване и ЕПТ, на централната 
система на ETIAS с цел проверка на 
това дали този нов сигнал съответства 
на съществуващо разрешение за 
пътуване.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Изменения на Регламент (ЕС) 

2019/817 (оперативна съвместимост в 
областта на границите)

В член 72 се вмъква следният 
параграф:
„1а. Без да се засяга параграф 1 от 
настоящия член, за целите на 
автоматизираното обработване, 
посочено в член 20, член 23, член 24, 
параграф 6, буква в), подточка ii), 
член 41 и член 54, параграф 1, буква б) 
от Регламент (ЕС) 2018/1240, ЕПТ 
започва да функционира само за тези 
цели, след като бъдат изпълнени 
условията по член 88 от Регламент 
(ЕС) 2018/1240.“.
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Изменение 65

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Той се прилага от датата, определена 
в съответствие с член 96, втора 
алинея от Регламент (ЕС) 2018/1240.

заличава се
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст и съдържание на предложението

След като през септември 2018 г. Съветът и Европейският парламент приеха два 
законодателни акта за създаването на ETIAS – Регламент за създаване на Европейска 
система за информация за пътуванията и разрешаването им („ETIAS“)1 и изменение на 
Регламента за Европол за целите на създаването на ETIAS2 – Комисията представи 
своите предложения за т.нар. последващи изменения на ETIAS.

В член 11, параграф 2 от Регламента за ETIAS се предвижда, че: „Измененията на 
правните актове за създаване на информационните системи на ЕС, необходими за 
осигуряването на тяхната оперативна съвместимост с ETIAS, както и добавянето на 
съответните разпоредби в настоящия регламент, са обект на отделен правен 
инструмент.“ Въз основа на това на 7 януари 2019 г. Комисията представи две различни 
предложения за последващи изменения, чиято цел е да се определят техническите 
изменения, необходими за пълното изграждане на системата ETIAS чрез изменение на 
правните актове относно справките на ETIAS в информационните системи на ЕС, както 
и съответните разпоредби, и съответно да се измени Регламентът за ETIAS (2019/0001 
(COD) и 2019/0002 (COD)).

Освен това в съответствие със съобщението от април 2016 г. относно по-интелигентните 
информационни системи в областта на границите и сигурността ETIAS следва да бъде 
изградена въз основа на повторната употреба на хардуерни и софтуерни компоненти, 
разработени за СВИ. Това е подходът, следван и в законодателните предложения относно 
оперативната съвместимост на информационните системи. Техническото разработване 
на общото хранилище на данните за самоличност и европейския портал за търсене, както 
е предвидено в законодателните предложения относно оперативната съвместимост на 
информационните системи, ще става въз основа на компонентите на СВИ/ETIAS. 
Съответно с предложенията се представят изменения на Регламента за ETIAS, с които се 
уточнява, че централната система на ETIAS ще се гради на хардуерните и софтуерните 
компоненти на централната система на СВИ с цел да се създаде споделено хранилище на 
данни за самоличност за съхраняването на буквено-цифровите данни за самоличността 
както на заявителите по ETIAS, така и на гражданите на трети държави, регистрирани в 
СВИ.

Процедура

Тъй като предложенията на Комисията не бяха придружени от оценки на въздействието 
и с цел да се направи правилна оценка на предложенията и да се подготви настоящият 
проект на доклад, координаторите на политическите групи взеха решение да поискат от 
службите на ЕП за парламентарни изследвания (ГД за парламентарни изследвания) да 

1 Регламент (ЕС) 2018/1240 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за създаване 
на Европейска система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и за изменение на 
регламенти (ЕС) № 1077/2011, (ЕС) № 515/2014, (ЕС) 2016/399, (ЕС) 2016/1624 и (ЕС) 2017/2226 
(ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 1).
2 Регламент (ЕС) 2018/1241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 септември 2018 г. за изменение 
на Регламент (ЕС) 2016/794 за целите на създаването на Европейска система за информация за 
пътуванията и разрешаването им (ETIAS) (ОВ L 236, 19.9.2018 г., стр. 72)
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изготвят заместваща оценка на въздействието, която беше приключена и представена на 
комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи през декември 2019 г.

Докладчикът подчертава колко е необходимо да има оценки на въздействието, за да се 
направи внимателна оценка и да се анализират надлежно новите законодателни 
предложения, и изтъква тяхното значение като фактор, допринасящ за качеството на 
законотворчеството.

Освен това, за да се допълни информацията, беше отправено искане към Агенцията за 
основните права, Европейския надзорен орган по защита на данните и Европейския 
комитет по защита на данните да представят своите становища.

Позиция на докладчика

Като цяло докладчикът посреща със задоволство предложенията за последващи 
изменения на Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им. 
Той обаче счита, че може да се въведат подобрения по отношение на някои от изменените 
членове въз основа на препоръките в заместващата оценка на въздействието, изготвена 
от ГД за парламентарни изследвания.

Той подкрепя логиката и основните елементи на предложенията на Комисията, като 
отчита, че предложенията са следствие и правно задължение съгласно разпоредбите на 
Регламент 2018/1240 (Регламент за ETIAS), по които съзаконодателите постигнаха 
съгласие. Автоматизираните проверки, които се изискват съгласно Регламента за ETIAS, 
могат да бъдат извършвани само ако централната система на ETIAS е в състояние да 
осъществява комуникация с други информационни системи на ЕС. В предложенията се 
определят техническите елементи, необходими за сравняване на личните данни в 
различните приложения с данните, фигуриращи в записи, досиета или сигнали, 
регистрирани в информационните системи или бази данни на ЕС, с оглед на 
оперативната съвместимост на информационните системи в областта на сигурността и 
управлението на границите и миграцията.

Като се има предвид фактът, че предложенията на Комисията бяха представени на 7 
януари 2019 г., когато междуинституционалните преговори относно предложенията за 
оперативна съвместимост и предложението за ECRIS-TCN все още не бяха приключили, 
се наложи предложенията на Комисията да се актуализират в съответствие със 
споразуменията по тези досиета, които междувременно бяха приети.

В съответствие с препоръките, отправени в заместващата оценка на въздействието, 
изготвена от ГД за парламентарни изследвания, са въведени допълнителни подобрения 
в процедурата за сигнализиране с обозначение на гражданите на трети държави, които 
са били осъдени за терористична дейност или тежки престъпления. Освен това 
разпоредбите относно наблюдението и статистиката бяха укрепени по такъв начин, че да 
се гарантира, че Комисията ще трябва редовно да извършва оценка на търсенето в 
системата ECRIS-TCN от системата на ETIAS и да информира Европейския парламент и 
Европейски надзорен орган по защита на данните. И накрая, докладчикът счита, че 
даването на определение за частично съответствие между записите в информационните 
система на ЕС посредством акт за изпълнение е неподходящо. Що се отнася до 
потенциалното значително въздействие върху правата на неприкосновеност на личния 
живот и защитата на личните данни, по-целесъобразно е определението да се предостави 
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чрез делегиран акт, за да се гарантира, че Европейският парламент може да упражнява 
надежден контрол в съответствие с подобни разпоредби в регламентите за оперативната 
съвместимост.

И на последно място докладчикът счита, че извършването на търсене в Шенгенската 
информационна система (ШИС) и за сигнали за граждани на трети държави, които са 
обект на решение за връщане, би имало добавена стойност.  Извършването на търсене в 
ШИС за този вид сигнали на ранен етап, преди гражданинът на трета държава да се яви 
на границата на държава членка, би било от полза за държавата членка и за гражданина 
на трета държава.
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