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PR_COD_1amCom

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 
изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 за създаването, функционирането и 
използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на 
полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни 
въпроси във връзка с въвеждането на сигнали от Европол
(COM(2020)0791 – C9-0394/2020 – 2020/0350(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0791),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 88, параграф 2, буква а) от Договора 
за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението в Парламента (C9-0394/2020),

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

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0287/2021),

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.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Шенгенската информационна 
система (ШИС) е инструмент от 
основно значение за поддържането на 
високо ниво на сигурност в рамките на 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие на Съюза, като подпомага 
оперативното сътрудничество между 
националните компетентни органи, и 
по-специално граничната охрана, 
полицията, митническите органи, 
имиграционните органи и органите, 
отговарящи за предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
престъпления или за изпълнението на 
наказания. Регламент (ЕС) 2018/1862 на 
Европейския парламент и на Съвета28 
представлява правното основание за 
ШИС по отношение на въпросите, 
попадащи в обхвата на част трета, 
дял V, глави 4 и 5 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).

(1) Шенгенската информационна 
система (ШИС) е инструмент от 
основно значение за поддържането на 
високо ниво на сигурност в рамките на 
пространството на свобода, сигурност и 
правосъдие на Съюза, като подпомага 
оперативното сътрудничество между 
компетентните национални органи, и 
по-специално граничната охрана, 
полицията, митническите органи, 
имиграционните органи и органите, 
отговарящи за предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
престъпления или за изпълнението на 
наказания. Регламент (ЕС) 2018/1862 на 
Европейския парламент и на Съвета28 
представлява правното основание за 
ШИС по отношение на въпросите, 
попадащи в обхвата на част трета, 
дял V, глави 4 и 5 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС).

_________________ _________________
28 Регламент (ЕС) 2018/1862 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 ноември 2018 г. за създаването, 
функционирането и използването на 
Шенгенската информационна система 
(ШИС) в областта на полицейското 
сътрудничество и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси, за изменение и отмяна на 
Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 
на Европейския парламент и на Съвета 
и Решение 2010/261/ЕС на Комисията 
(ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 56).

28 Регламент (ЕС) 2018/1862 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 ноември 2018 г. за създаването, 
функционирането и използването на 
Шенгенската информационна система 
(ШИС) в областта на полицейското 
сътрудничество и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси, за изменение и отмяна на 
Решение 2007/533/ПВР на Съвета и за 
отмяна на Регламент (ЕО) № 1986/2006 
на Европейския парламент и на Съвета 
и Решение 2010/261/ЕС на Комисията 
(ОВ L 312, 7.12.2018 г., стр. 56).

Изменение 2
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Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Сигналите за лица и вещи, 
въведени в ШИС, се предоставят в 
реално време пряко на всички крайни 
ползватели на компетентните 
национални органи на държавите 
членки, които използват ШИС 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1862. 
Сигналите в ШИС съдържат 
информация за конкретно лице или вещ, 
както и указания за органите какво да 
правят след намирането на тези лица 
или вещи.

(2) Сигналите за лица и вещи, 
въведени в ШИС, се предоставят в 
реално време на всички крайни 
ползватели на компетентните органи на 
държавите членки, оправомощени да 
извършват директно търсене в ШИС 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1862. 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол), 
създадена с Регламент (ЕС) 2016/794 
на Европейския парламент и на 
Съвета1а, националните членове на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Евроюст), 
създадена с Регламент (ЕС) 2018/1727 
на Европейския парламент и на 
Съвета1б, и екипите на европейската 
гранична и брегова охрана, създадена с 
Регламент (ЕС) 2019/1896 на 
Европейския парламент и на 
Съвета1в, също имат право на достъп 
до данни в ШИС и търсене в тях в 
съответствие със съответните им 
мандати, съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1862. Сигналите в ШИС съдържат 
информация, която позволява на 
компетентните национални органи и 
на съответните агенции на Съюза да 
идентифицират конкретно лице или 
вещ, както и указания за органите какво 
да правят след определянето на 
местонахождението на тези лица или 
вещи.

_________________
1а Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно Агенцията 
на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и за 
замяна и отмяна на решения 
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2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53 – 114).
1б Регламент (ЕС) 2018/1727 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 14 ноември 2018 г. относно 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
наказателното правосъдие (Евроюст) 
и за замяна и отмяна на Решение 
2002/187/ПВР на Съвета (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 138).
1в Регламент (ЕС) 2019/1896 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 ноември 2019 г. за европейската 
гранична и брегова охрана и за отмяна 
на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и 
(ЕС) 2016/1624 (ОВ L 295, 14.11.2019 г., 
стр. 1).

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Агенцията на Европейския 
съюз за сътрудничество в областта 
на правоприлагането (Европол), 
създадена с Регламент (ЕС) 2016/794 
на Европейския парламент и на 
Съвета29, играе важна роля в 
използването на ШИС и в обмена на 
допълнителна информация с държавите 
членки относно сигнали в ШИС. 
Въпреки това съгласно 
съществуващите правила сигналите в 
ШИС могат да се подават само от 
компетентните органи на държавите 
членки.

(3) Европол играе важна роля в 
борбата срещу тежката 
престъпност и тероризма, като 
предоставя анализи и оценки на 
заплахите в подкрепа на 
разследванията на компетентните 
национални органи. Въпреки това 
съгласно съществуващите правила 
Европол е в състояние само да 
използва ШИС и да обменя 
допълнителна информация с държавите 
членки относно сигнали в ШИС, 
докато сигналите в ШИС могат да се 
подават само от компетентните органи 
на държавите членки.

_________________
29 Регламент (ЕС) 2016/794 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 11 май 2016 г. относно Агенцията 



RR\1241322BG.docx 9/35 PE689.819v02-00

BG

на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) и за 
замяна и отмяна на решения 
2009/371/ПВР, 2009/934/ПВР, 
2009/935/ПВР, 2009/936/ПВР и 
2009/968/ПВР на Съвета (ОВ L 135, 
24.5.2016 г., стр. 53 – 114).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Предвид все по-глобалният 
характер на тежката престъпност и 
тероризма, породен от нарастващата 
мобилност, информацията, която трети 
държави и международни организации, 
като Международната организация 
на криминалната полиция и 
Международния наказателен съд, 
получават за престъпниците и 
терористите, придобива все по-
голямо значение за сигурността на 
Съюза. Тази информация следва да 
допринесе за всеобхватните усилия за 
гарантиране на вътрешната 
сигурност в Европейския съюз. Част 
от тази информация се споделя само с 
Европол. Въпреки че Европол 
разполага с ценна информация, 
получена от външни партньори 
относно извършители на тежки 
престъпления и терористи, тя не 
може да подава сигнали в ШИС. 
Държавите членки също невинаги 
могат да подават сигнали в ШИС въз 
основа на такава информация.

(4) Предвид глобалния характер на 
тежката престъпност и тероризма, 
информацията, която трети държави и 
международни организации получават 
за извършителите на тежки 
престъпления и тероризъм и лица, 
заподозрени в участие в тежко 
престъпление или тероризъм, 
придобива все по-голямо значение за 
вътрешната сигурност на Съюза. 
Част от тази информация, по-
специално когато засегнатото лице е 
гражданин на трета държава, се 
споделя само с Европол, който 
обработва информацията и споделя 
резултатите от своите анализи с 
всички държави членки чрез 
информационната система на 
Европол и списъка на ETIAS за 
наблюдение.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(4а) Оперативната необходимост 
от предоставяне на проверена 
информация от трети държави на 
разположение на служителите на 
първа линия, по-специално на 
граничната охрана и на полицейските 
служители, беше широко призната 
от държавите членки. При все това 
съответните крайни ползватели в 
държавите членки невинаги имат 
достъп до тази ценна информация, 
тъй като, наред с другото, 
държавите членки нямат 
капацитета да проверяват 
информацията или поради 
националното право не са в състояние 
да подават сигнали в ШИС въз основа 
на такава информация.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) За да се преодолеят пропуските в 
обмена на информация относно 
тежката престъпност и тероризма, 
по-специално относно 
чуждестранните бойци терористи — 
при които наблюдението на тяхното 
движение е от решаващо значение — 
е необходимо да се гарантира, че 
Европол е в състояние да предоставя 
тази информация пряко и в реално 
време на служителите на първа линия в 
държавите членки.

(5) Държавите членки се опитаха 
да преодолеят пропуските в обмена на 
информация относно чуждестранните 
бойци терористи в рамките на Съюза 
чрез определяне на процес за оценка и 
евентуално въвеждане в ШИС на 
информация от трети държави 
относно заподозрени чуждестранни 
бойци терористи. Този процес обаче е с 
временен характер и разчита на 
доброволните действия на 
държавите членки. Настоящият 
регламент предоставя трайно 
решение, което е ефективно и 
устойчиво в дългосрочен план, като 
същевременно се използват по 
възможно най-добрия начин 
ресурсите на Европол и ролята му на 
информационен център. При спазване 
на строги условия Европол следва да 
може да използва ШИС за борба с 
тежката престъпност и тероризма, 
като предоставя проверена 
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информация, получена от трети 
държави, пряко и в реално време на 
служителите на първа линия в 
държавите членки.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Поради това Европол следва да 
бъде оправомощена да въвежда сигнали 
в ШИС съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1862 при пълно зачитане на 
основните права и правилата за 
защита на данните.

(6) Поради това Европол следва да 
бъде оправомощена да въвежда сигнали 
в ШИС съгласно Регламент (ЕС) 
2018/1862, в общ интерес на Съюза и 
при пълно зачитане на основните права 
и достиженията на правото на ЕС в 
областта на защитата на данните и 
правомощието на държавите членки 
да гарантират вътрешна сигурност.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) За тази цел следва да се създаде 
специална категория сигнали в ШИС, 
които да се подават изключително от 
Европол, за да се информират крайните 
ползватели, извършващи търсене в 
ШИС, че съответното лице е 
заподозряно в участие в престъпление, 
по отношение на което Европол е 
компетентна, и за да може Европол да 
получи потвърждение, че лицето, 
обект на сигнала, е локализирано.

(7) За тази цел следва да се създаде 
специална категория сигнали в ШИС, 
които да се подават изключително от 
Европол, за да се информират крайните 
ползватели, оправомощени в 
държавите членки да извършват 
търсене в ШИС, че Европол разполага с 
информация, указваща, че съответното 
лице е заподозряно или е било осъдено 
за престъпление, по отношение на което 
Европол е компетентна. В случай на 
намерено съответствие по сигнал 
служителят на първа линия следва 
незабавно да съобщи за намереното 
съответствие на националното бюро 
SIRENE, което следва да потвърди на 
Европол, че лицето, обект на сигнала, е 
локализирано. Компетентните 
национални органи на съответната 
държава членка трябва да определят 
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за всеки отделен случай, включително 
въз основа на общата информация, 
предоставена от Европол, дали са 
необходими допълнителни мерки по 
отношение на съответното лице. 
Такива допълнителни мерки биха се 
предприемали при пълна свобода на 
преценка на държавата членка, в 
която е намерено съответствието, 
съгласно националното ѝ право.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) За да се прецени дали конкретен 
случай е подходящ, релевантен и 
достатъчно важен, за да се обоснове 
въвеждането на сигнал в ШИС, както и 
за да се потвърди надеждността на 
източника на информация и точността 
на информацията за засегнатото лице, 
Европол следва да извърши подробна 
индивидуална оценка на всеки случай, 
включително допълнителни 
консултации с третата държава или 
международната организация, която е 
споделила данните за засегнатото лице, 
както и допълнителен анализ на случая, 
по-специално като я свери с 
информацията, с която вече разполага в 
своите бази данни, за да потвърди 
точността на данните и да допълни 
собствените си бази данни. Подробната 
индивидуална оценка следва да включва 
анализ на това дали са налице 
достатъчно основания да се счита, че 
лицето е извършило или участвало в 
престъпление или ще извърши 
престъпление, по отношение на което 
Европол е компетентна.

(8) За да се прецени, въз основа на 
обективни критерии и в 
съответствие с принципите на 
необходимост и пропорционалност, 
дали конкретен случай е подходящ, 
релевантен и достатъчно важен, за да се 
обоснове въвеждането на сигнал в 
ШИС, както и за да се потвърди 
надеждността на източника на 
информация и точността на 
информацията за засегнатото лице, че 
информацията не е получена в 
нарушение на основни права на 
лицето и че не е съобщена на Европол 
за незаконни цели при неспазване на 
правата на човека, Европол следва да 
извърши подробна индивидуална 
оценка на всеки случай, включително по 
необходимост допълнителни 
консултации с третата държава или 
международната организация, която е 
споделила данните за засегнатото лице, 
консултации с държавите членки, 
както и допълнителен анализ на случая, 
по-специално като я свери с 
информацията, с която вече разполага в 
своите бази данни, за да потвърди 
точността на данните и да допълни 
собствените си бази данни. Подробната 
индивидуална оценка следва да включва 
анализ на това дали са налице 
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достатъчно основания да се счита, че 
лицето е извършило или участвало в 
престъпление, или са налице 
основателни причини да се счита, че 
съответното лице ще извърши 
престъпление, по отношение на което 
Европол е компетентна.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европол следва да може да 
въвежда сигнал в ШИС само ако 
съответното лице вече не е обект на 
сигнал в ШИС, подаден от държава 
членка. Друго предварително условие за 
създаването на такъв сигнал следва да 
бъде държавите членки да не 
възразяват срещу подаването на сигнал 
в ШИС. Поради това е необходимо да се 
установят правила относно 
задълженията на Европол преди 
въвеждането на данни в ШИС, по-
специално задължението за 
консултиране с държавите членки в 
съответствие с Регламент (ЕС) 2016/794. 
Държавите членки следва също така да 
могат да поискат заличаване на сигнал 
от Европол, по-специално ако получат 
нова информация за лицето, което е 
обект на сигнала, ако националната им 
сигурност го изисква или когато има 
вероятност сигналът да представлява 
риск за официални или съдебни 
проверки, разследвания или процедури.

(9) Европол следва да може да 
въвежда сигнал в ШИС само ако 
съответното лице вече не е обект на 
сигнал в ШИС, подаден от държава 
членка. Друго предварително условие за 
създаването на такъв сигнал следва да 
бъде нито една държава членка да не е 
изразила мотивирано възражение 
срещу подаването от страна на 
Европол на сигнал в ШИС или да не е 
уведомила за намерението си да 
въведе сигнал от свое име. Поради това 
е необходимо да се установят правила 
относно задълженията на Европол преди 
въвеждането на данни в ШИС, по-
специално задължението за 
консултиране с държавите членки и за 
получаване на одобрение от 
изпълнителния директор на Европол 
в съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/794. Европол следва да мотивира 
всяко предложение, отправено до 
държавите членки за въвеждане на 
сигнал в ШИС, и да информира 
служителя по въпросите на 
основните права и длъжностното 
лице по защита на данните, когато 
въвежда сигнал в ШИС. Държавите 
членки следва също така да могат да 
поискат заличаване на сигнал от 
Европол, в случаите когато самите 
те възнамеряват да подадат сигнал, 
когато получат нова информация за 
лицето, което е обект на сигнала, или 
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имат основателни причини да 
считат, че включените в сигнала 
данни не са точни, ако националната 
им сигурност го изисква, когато има 
вероятност сигналът да представлява 
риск за официални или съдебни 
проверки, разследвания или процедури 
или когато сигналът би довел до 
несъразмерна намеса в основните 
права на съответното лице.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Европол следва да поддържа 
записи за индивидуалната оценка на 
всеки отделен случай, която следва да 
включва основанията за въвеждане на 
сигнала, с цел проверка на 
законосъобразността на обработката на 
данните, самонаблюдение и осигуряване 
на подходяща цялост и сигурност на 
данните. В съответствие с Регламент 
(ЕС) 2016/794 Европол следва да си 
сътрудничи с Европейския надзорен 
орган по защита на данните и да 
предоставя тези записи при поискване, 
така че те да могат да се използват за 
наблюдение на операциите по 
обработване.

(10) Европол следва да поддържа 
подробни записи за всеки сигнал, 
които следва да включват основанията 
за въвеждане на сигнала, с цел проверка 
на законосъобразността на обработката 
на данните, самонаблюдение и 
осигуряване на подходяща цялост и 
сигурност на данните, като в същото 
време осигурява пълно зачитане на 
основните права, заложени в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз (Хартата), и 
приложимите правила за защита на 
данните. В съответствие с Регламент 
(ЕС) 2016/794 Европол следва да 
предоставя тези записи при поискване 
на ЕНОЗД, така че те да могат да се 
използват за наблюдение на операциите 
по обработване.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Необходимо е да се установят 
правила относно заличаването на 
сигнали, въведени в ШИС от Европол. 
Сигналите следва да се съхраняват само 

(11) Необходимо е да се установят 
правила относно заличаването на 
сигнали, въведени в ШИС от Европол. 
Сигналите следва да се съхраняват само 
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за срока, необходим за постигането на 
целите, за които са били въведени. 
Поради това е целесъобразно да се 
определят подробни критерии, за да се 
определи кога сигналът следва да бъде 
заличен. Сигнал, въведен от Европол в 
ШИС, следва да бъде заличен, по-
специално ако държава членка възрази, 
държава членка въведе друг сигнал в 
ШИС или ако Европол узнае, че 
информацията, получена от третата 
държава или международната 
организация, е неточна или е била 
съобщена на Европол за незаконни 
цели, например ако споделянето на 
информация за лицето е било 
мотивирано от политически 
причини.

за срока, необходим за постигането на 
целите, за които са били въведени. 
Поради това е целесъобразно да се 
определят подробни критерии, за да се 
определи кога сигналът следва да бъде 
заличен. Сигнал, въведен от Европол в 
ШИС, следва да бъде заличен след 
изтичането на срока на действие на 
сигнала, или когато държава членка 
уведоми за мотивираното си 
възражение, когато държава членка 
въведе или предстои да въведе друг 
сигнал в ШИС по отношение на 
същото лице, когато лицето, до 
което се отнася сигналът, вече не е 
заподозряно в извършване или участие 
в престъпление, когато Европол или 
държава членка узнаят, че 
информацията, получена от третата 
държава или международната 
организация, е неточна или е била 
съобщена на Европол за незаконни цели 
в нарушение на правата на човека.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При въвеждането на сигнали в 
ШИС Европол следва да бъде обвързана 
със същите изисквания и задължения, 
приложими за държавите членки 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1862, 
когато въвеждат сигнали в ШИС. По-
специално Европол следва да спазва 
общите стандарти, протоколи и 
технически процедури, установени с цел 
осигуряване на съвместимостта на 
нейния технически интерфейс с 
централната ШИС за своевременното и 
ефикасно предаване на данни. 
Изискванията относно общите правила 
за обработка на данните, 
пропорционалността, качеството на 
данните, сигурността на данните, 
докладването и задълженията, свързани 

(12) При въвеждането на сигнали в 
ШИС Европол следва да бъде обвързана 
с изисквания и задължения, 
равностойни на тези, приложими за 
държавите членки съгласно Регламент 
(ЕС) 2018/1862. По-специално Европол 
следва да спазва общите стандарти, 
протоколи и технически процедури, 
установени с цел осигуряване на 
съвместимостта на нейния технически 
интерфейс с централната ШИС за 
своевременното и ефикасно предаване 
на данни. Изискванията относно 
пропорционалността, качеството на 
данните, сигурността на данните, 
докладването и задълженията, свързани 
със събирането на статистически данни, 
приложими за държавите членки при 
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със събирането на статистически данни, 
приложими за държавите членки при 
въвеждане на сигнали в ШИС, следва да 
се прилагат и за Европол.

въвеждане на сигнали в ШИС, следва да 
се прилагат и за Европол. Освен това 
личните данни, обработвани от 
Европол, следва да подлежат на ниво 
на защита, равностойно на това, 
което се прилага за личните данни, 
обработвани от държавите членки.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Предвижда се подготовката, 
при спазване на определени срокове, за 
въвеждане, актуализиране и 
заличаване на сигнали в ШИС от 
Европол съгласно настоящия 
регламент, да не оказва въздействие 
върху използването на ШИС за 
сигнали, подадени от държавите 
членки по смисъла на Регламент 
(ЕС)2018/1862.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Доколкото целите на настоящия 
регламент, а именно създаването и 
регулирането на специфична категория 
сигнали, подавани от Европол в ШИС с 
цел обмен на информация относно лица, 
които представляват заплаха за 
вътрешната сигурност на 
Европейския съюз, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а следователно, 
поради своето естество, могат да бъдат 
по-добре постигнати 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 

(14) Доколкото целите на настоящия 
регламент, а именно създаването и 
регулирането на специфична категория 
сигнали, подавани от Европол в ШИС с 
цел обмен на информация относно 
граждани на трети държави, 
заподозрени в извършване или участие 
в престъпление, или по отношение на 
които са налице фактически данни 
или основателни причини да се счита, 
че ще извършат престъпление, което 
попада в компетентността на 
Европол, или които са били осъдени за 
престъпление, не могат да бъдат 
постигнати в достатъчна степен от 
държавите членки, а следователно, 
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съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

поради своето естество, могат да бъдат 
по-добре постигнати 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 тези цели.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Настоящият регламент зачита 
основните права и съблюдава 
принципите, признати по-специално в 
Хартата на основните права на 
Европейския съюз. По-специално 
настоящият регламент напълно зачита 
защитата на личните данни в 
съответствие с член 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
като едновременно с това има за цел 
да осигури безопасна среда за всички 
лица, пребиваващи на територията на 
Съюза.

(15) Настоящият регламент зачита 
напълно основните права и съблюдава 
принципите, признати от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) и Хартата. 
По-специално настоящият регламент 
напълно зачита защитата на личните 
данни в съответствие с член 16 от ДЕС, 
член 8 от Хартата и приложимите 
правила за защита на данните, 
установени в Регламент (ЕС) 
2018/1725 и Регламент (ЕС) 2016/794, 
изменен с Регламент (ЕС) [XXX]. 
Настоящият регламент също така 
има за цел да осигури безопасна среда 
за всички лица, пребиваващи на 
територията на Съюза.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В настоящия регламент се 
предвиждат също така разпоредби 
относно техническата архитектура на 
ШИС, относно отговорностите на 

2. В настоящия регламент се 
предвиждат също така разпоредби 
относно техническата архитектура на 
ШИС, относно отговорностите на 
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държавите членки, Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и на Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA), 
относно обработването на данните, 
относно правата на съответните лица и 
относно отговорността.

държавите членки, Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на правоприлагането (Европол) 
и на Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие (eu-LISA), 
относно обработването на данните, 
относно правата на съответните лица, 
относно отговорността и 
отчетността.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 3 – точка 22 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) „гражданин на трета държава“ 
означава всяко лице, което не е 
гражданин на Съюза по смисъла на член 
20, параграф 1 ДФЕС, с изключение на 
лицата, които се ползват от правото на 
свободно движение в рамките на Съюза 
в съответствие с Директива 2004/38/EО 
или съгласно споразумение между 
Съюза или Съюза и неговите държави 
членки, от една страна, и трета държава, 
от друга страна;

(22) „гражданин на трета държава“ 
означава всяко лице, което не е 
гражданин на Съюза по смисъла на член 
20, параграф 1 ДФЕС, или което е лице 
без гражданство, или лице, чието 
гражданство не е известно, с 
изключение на лицата, които се ползват 
от правото на свободно движение в 
рамките на Съюза в съответствие с 
Директива 2004/38/EО или съгласно 
споразумение между Съюза или Съюза 
и неговите държави членки, от една 
страна, и трета държава, от друга 
страна;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква а
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава членка счете, че 
предприемането на действия по сигнал, 
въведен по член 26, 32, 36 или 37а, е 

1. Когато държава членка счете, че 
предприемането на действия по сигнал, 
въведен по член 26, 32, 36 или 37а, е 
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несъвместимо с националното ѝ право, 
международните ѝ задължения или 
първостепенни национални интереси, тя 
може да изиска към сигнала да се 
добави специален ограничителен знак, 
означаващ, че действията, които трябва 
да бъдат предприети въз основа на 
сигнала, няма да бъдат предприети на 
нейна територия. Ограничителните 
знаци по сигнали, въведени по член 26, 
32 или 36, се добавят от бюрото SIRENE 
на въвеждащата държава членка, а 
ограничителните знаци по сигнали, 
въведени по член 37а, се добавят от 
Европол.

несъвместимо с националното ѝ право, 
международните ѝ задължения или 
първостепенни национални интереси, тя 
може да изиска, след като се обоснове, 
към сигнала да се добави специален 
ограничителен знак, означаващ, че 
действията, които трябва да бъдат 
предприети въз основа на сигнала, няма 
да бъдат предприети на нейна 
територия. Ограничителните знаци по 
сигнали, въведени по член 26, 32 или 36, 
се добавят от бюрото SIRENE на 
въвеждащата държава членка, а 
ограничителните знаци по сигнали, 
въведени по член 37а, се добавят от 
Европол.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европол може да въвежда в 
ШИС сигнали за лица с цел да бъдат 
информирани крайните ползватели, 
извършващи търсене в ШИС, за 
подозрения за участие на тези лица в 
престъпление, по отношение на което 
Европол е компетентна в съответствие с 
член 3 от Регламент (ЕС) 2016/794, 
както и с цел получаване на 
информация в съответствие с член 37б 
от настоящия регламент, че е било 
определено местонахождението на 
въпросното лице.

1. Европол може да въвежда в 
ШИС сигнали за граждани на трети 
държави с цел да бъдат информирани 
крайните ползватели, извършващи 
търсене в ШИС, че тези лица са 
заподозрени в участие или са били 
осъдени за престъпление, по отношение 
на което Европол е компетентна в 
съответствие с член 3 от Регламент (ЕС) 
2016/794, както и с цел получаване на 
информация в съответствие с член 37б 
от настоящия регламент, че е било 
определено местонахождението на 
въпросното лице. Служителят по 
въпросите на основните права и 
длъжностното лице по защита на 
данните биват информирани всеки 
път, когато Европол въведе сигнал в 
ШИС.

Изменение 21
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37a – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол може да въвежда в 
ШИС сигнал за лица, които са 
граждани на трети държави, въз 
основа на информация, получена от 
трета държава или международна 
организация в съответствие с член 17, 
параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 
2016/794, когато информацията е 
свързана с една от следните 
ситуации:

2. Европол въвежда в ШИС сигнал 
в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член само въз основа на 
информация, получена от трета държава 
или международна организация, която 
отговаря на едно от условията, 
посочени в член 25, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) 2016/794, когато, след 
извършване на подробна индивидуална 
оценка, е установила, че информацията 
е свързана с гражданин на трета 
държава:

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37а – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лица, които са заподозрени в 
извършване или в участие в 
престъпление, за което Европол е 
компетентна в съответствие с 
член 3 от Регламент (ЕС) 2016/794, 
или които са осъдени за такова 
престъпление;

a) който е заподозрян в 
извършване или участие в 
престъпление; 

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37а – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) лица, за които са налице 
фактически данни или основателни 
причини да се счита, че ще извършат 

б) за когото са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че ще извърши престъпление, 
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престъпления, по отношение на 
които Европол е компетентна в 
съответствие с член 3 от Регламент 
(ЕС) 2016/794.

или

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37a – параграф 2 – буква б а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) който е осъждан за 
престъпление.
Без да се засяга първа алинея от 
настоящия параграф, Европол може 
да въведе сигнал в ШИС в 
съответствие с параграф 1 от 
настоящия член въз основа на 
информация, получена от трета 
държава, която не отговаря на едно 
от условията, изброени в член 25, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) 
2016/794, при условие че 
информацията е потвърдена от 
трета държава, която отговаря на 
едно от тези условия, или ако 
информацията се отнася до 
терористично престъпление или 
организирана престъпност.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37a – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол може да въвежда сигнал 
в ШИС само след като се е уверила, че е 
изпълнено всяко едно от следните 
условия:

3. Европол може да въвежда сигнал 
в ШИС само след като е установила, че 
това е необходимо и обосновано, като 
се увери, че е изпълнено всяко едно от 
следните условия:
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37а – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) анализ на данните, предоставени 
в съответствие с параграф 2, е 
потвърдил надеждността на източника 
на информация и точността на 
информацията за засегнатото лице, 
което позволява на Европол да 
определи, че това лице попада в 
приложното поле на параграф 2, когато 
е необходимо, след като е обменила 
допълнителна информация с 
доставчика на данни в съответствие с 
член 25 от Регламент (ЕС) 2016/794;

a) подробен индивидуален анализ 
на данните, предоставени в 
съответствие с параграф 2, е потвърдил 
надеждността на източника на 
информация и точността на 
информацията за засегнатото лице, 
което позволява на Европол да 
определи, че това лице попада в 
приложното поле на параграф 2, когато 
е необходимо, след като е обменила 
допълнителна информация с третата 
държава или международната 
организация, предоставила данните, в 
съответствие с член 25 от Регламент 
(ЕС) 2016/794;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37а – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверка е потвърдила, че 
въвеждането на сигнала е необходимо 
за постигане на целите на Европол, 
определени в член 3 от Регламент (ЕС) 
2016/794;

б) проверка е потвърдила, че 
сигналът е строго необходим за 
постигане на целите на Европол, 
определени в член 3 от Регламент (ЕС) 
2016/794;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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4. Европол документира подробно 
въвеждането на сигнала в ШИС и 
основанията за това въвеждане, за да 
се даде възможност за проверка на 
съответствието със съществените и 
процедурните изисквания, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3. При поискване, тази 
документация се предоставя на 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните.

4. Европол документира подробно 
въвеждането на сигнала в ШИС и 
всички основания за това въвеждане, за 
да се даде възможност за проверка на 
съответствието със съществените и 
процедурните изисквания, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3. Тази документация 
се предоставя на Европейския надзорен 
орган по защита на данните при 
поискване.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Изискванията и задълженията, 
приложими за въвеждащата държава 
членка в членове 20, 21, 22, 42, 56, 59, 
61, 62 и 63, се прилагат за Европол, 
когато обработва данни в ШИС.

6. Изискванията и задълженията, 
приложими за въвеждащата държава 
членка в членове 20, 21, 22, 42, 56, 59, 
61, 62 и 63, се прилагат mutatis mutandis 
за Европол, когато обработва данни в 
ШИС.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37б – параграф 1 – буква а – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) факта, че е било определено 
местонахождението на лицето, за което 
е подаден сигнал;

i) факта, че е било определено 
местонахождението на лицето, за което 
е подаден сигналът;

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 37б – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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2. Изпълняващата държава членка 
съобщава информацията, посочена в 
параграф 1, буква а), на Европол, 
посредством обмена на допълнителна 
информация.

2. Изпълняващата държава членка 
незабавно съобщава информацията, 
посочена в параграф 1, буква а), на 
Европол, посредством обмена на 
допълнителна информация. 
Изпълняващата държава членка 
може, в изключителни 
обстоятелства, да реши да не съобщи 
информацията на Европол, ако това 
би застрашило текущи разследвания 
или безопасността на дадено лице, 
или би противоречило на основните 
интереси на изпълняващата държава 
членка.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 48 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато е необходимо за изпълнението 
на мандата ѝ, Европол има право на 
достъп до данни в ШИС и право да 
търси в тях, както и да въвежда, 
актуализира и заличава сигнали 
съгласно член 37а от настоящия 
регламент. Европол въвежда, 
актуализира, заличава и търси данни от 
ШИС чрез специален технически 
интерфейс. Техническият интерфейс се 
създава и поддържа от Европол в 
съответствие с общите стандарти, 
протоколи и технически процедури, 
определени в член 9 от настоящия 
регламент, и позволява пряка връзка с 
централната ШИС.

Когато е необходимо за изпълнението 
на мандата ѝ, Европол има право на 
достъп до данни в ШИС и право да 
търси в тях, както и да въвежда, 
актуализира и заличава сигнали 
съгласно член 37а от настоящия 
регламент. Европол има достъп до 
данни от ШИС, въвежда, актуализира, 
заличава и търси данни от ШИС чрез 
специален технически интерфейс. 
Техническият интерфейс се създава и 
поддържа от Европол в съответствие с 
общите стандарти, протоколи и 
технически процедури, определени в 
член 9 от настоящия регламент, и 
позволява пряка връзка с централната 
ШИС.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 48 – параграф 1 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Европол обменя допълнителна 
информация в съответствие с 
разпоредбите на Наръчника за бюрата 
SIRENE. За тази цел Европол осигурява 
достъп до допълнителната 
информация, свързана със собствените ѝ 
сигнали, 24 часа в денонощието, 7 дни в 
седмицата.

Европол обменя и изисква още 
допълнителна информация в 
съответствие с разпоредбите на 
Наръчника за бюрата SIRENE. За тази 
цел Европол осигурява достъпа до 
допълнителната информация и обмена 
на такава допълнителна информация, 
свързана със собствените ѝ сигнали, 24 
часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 48 – параграф 7 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Европейският надзорен орган по 
защита на данните извършва одит на 
дейностите на Европол по обработване 
на данни най-малко на всеки четири 
години и в съответствие с 
международните одиторски стандарти.

7а. Европейският надзорен орган по 
защита на данните извършва одит на 
дейностите на Европол по обработване 
на данни най-малко на всеки три 
години и в съответствие с 
международните одиторски стандарти.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква а
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 53 – параграф 5 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Европол може да въвежда сигнал 
за лице за целите на член 37а, 
параграф 1 за срок от една година. 
Европол преглежда необходимостта 
сигналът да бъде съхранен в този срок. 
Когато е целесъобразно, Европол 
определя по-кратки срокове за преглед.

5а. Европол може да въвежда сигнал 
за гражданин на трета държава за 
целите на член 37а, параграф 1 за срок 
от три години. Европол преглежда 
необходимостта сигналът да бъде 
съхранен в този срок. Когато е 
целесъобразно, Европол определя по-
кратки срокове за преглед. 

Изменение 36
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 53 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В рамките на срока за преглед, 
посочен в параграфи 2, 3, 4, 5 и 5а, 
въвеждащата държава членка, а в 
случай на лични данни, въведени в 
ШИС по член 37а от настоящия 
регламент — Европол може, след 
обстойна индивидуална оценка, за която 
се съхраняват данни, да реши да 
съхранява сигнала за лице за срок, по-
дълъг от срока за преразглеждане, ако 
това се окаже необходимо и 
пропорционално за целите, за които е 
въведен сигналът. В такива случаи 
параграфи 2, 3, 4, 5 или 5а от настоящия 
член се прилагат и по отношение на 
удължения срок. Всяко удължаване на 
срока на съхранение се съобщава на ЦС-
ШИС.

6. В рамките на срока за преглед, 
посочен в параграфи 2, 3, 4, 5 и 5а, 
въвеждащата държава членка или 
Европол, в зависимост от случая, 
може, след обстойна индивидуална 
оценка, за която се съхраняват данни, да 
реши да съхранява сигнала за лице за 
срок, по-дълъг от срока за 
преразглеждане, ако това се окаже 
необходимо и пропорционално за 
целите, за които е въведен сигналът. В 
такива случаи параграфи 2, 3, 4, 5 и 5а 
от настоящия член се прилагат и по 
отношение на удължения срок. Всяко 
удължаване на срока на съхранение се 
съобщава на ЦС-ШИС.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 53 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Сигналите за лица се заличават 
автоматично след изтичане на срока за 
преразглеждане, посочен в параграфи 2, 
3, 4, 5 и 5а, освен когато въвеждащата 
държава членка или в случай на 
сигнали, въведени в ШИС съгласно 
член 37а от настоящия регламент, 
Европол е уведомила ЦС-ШИС за 
удължаването на срока съгласно 
параграф 6 от настоящия член. ЦС-
ШИС автоматично информира четири 
месеца предварително въвеждащата 
държава членка или Европол за 

7. Сигналите за лица се заличават 
автоматично след изтичане на срока за 
преразглеждане, посочен в параграфи 2, 
3, 4, 5 и 5а, освен когато въвеждащата 
държава членка или Европол, в 
зависимост от случая, е уведомила ЦС-
ШИС за удължаването на срока 
съгласно параграф 6 от настоящия член. 
ЦС-ШИС автоматично информира 
четири месеца предварително 
въвеждащата държава членка или 
Европол за планираното заличаване на 
данните.
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планираното заличаване на данните.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 53 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки и Европол 
водят статистика за броя на сигналите за 
лица, чийто срок на съхранение е бил 
удължен в съответствие с параграф 6 от 
настоящия член, и при поискване 
предават тези данни на надзорните 
органи, посочени в член 69.

8. Държавите членки и Европол 
водят статистика за броя на сигналите за 
лица, чийто срок на съхранение е бил 
удължен в съответствие с параграф 6 от 
настоящия член. При поискване 
държавите членки предоставят тези 
статистически данни на надзорните 
органи, посочени в член 69, а Европол 
ги предоставя на Европейския 
надзорен орган по защита на данните.

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 67 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Субектите на данни могат да 
упражняват правата, установени в 
членове 15, 16 и 17 от Регламент (ЕС) 
2016/679, в националните разпоредби за 
транспониране на член 14 и член 16, 
параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 
2016/680 и в глава IX от Регламент (ЕС) 
2018/1725.

(1) Субектите на данни могат да 
упражняват правата, установени в 
членове 15, 16 и 17 от Регламент (ЕС) 
2016/679, в националните разпоредби за 
транспониране на член 14 и член 16, 
параграфи 1 и 2 от Директива (ЕС) 
2016/680 и в членове 80 и 82 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 67 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(3) Държава членка в съответствие с 
националното си законодателство, 
включително законодателството за 
транспониране на Директива (ЕС) 
2016/680, а в случай на лични данни, 
въведени в ШИС по член 37а от 
настоящия регламент — Европол в 
съответствие с глава IX от Регламент 
(ЕС) 2018/1725 взема решение да не 
предоставя информация на субекта на 
данните, изцяло или частично, 
доколкото и докато такова частично или 
пълно ограничение представлява 
необходима и пропорционална мярка в 
едно демократично общество, като 
надлежно се вземат предвид основните 
права и законните интереси на 
съответния субект на данни с цел:

(3) Държава членка в съответствие с 
националното си законодателство, 
включително законодателството за 
транспониране на Директива (ЕС) 
2016/680, а в случай на лични данни, 
въведени в ШИС по член 37а от 
настоящия регламент — Европол в 
съответствие с член 82, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725 взема 
решение да не предоставя информация 
на субекта на данните, изцяло или 
частично, доколкото и докато такова 
частично или пълно ограничение 
представлява необходима и 
пропорционална мярка в едно 
демократично общество, като надлежно 
се вземат предвид основните права и 
законните интереси на съответния 
субект на данни с цел:

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 67 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, посочени първа алинея, 
държавата членка или, в случай на 
лични данни, въведени в ШИС съгласно 
член 37а от настоящия регламент — 
Европол информира писмено и без 
неоправдано забавяне субекта на 
данните за всеки отказ или 
ограничаване на достъпа, както и за 
основанията за отказа или 
ограничаването. Тази информация може 
да бъде пропусната, когато 
предоставянето ѝ би било в 
противоречие с някое от съображенията, 
посочени в този параграф, първа алинея, 
букви а)— д). Държавата членка или, в 
случай на лични данни, въведени в 
ШИС по член 37а от настоящия 
регламент — Европол информира 
субекта на данните за възможността да 
подаде жалба до надзорен орган или да 

В случаите, посочени в първа алинея, 
държавата членка или, в случай на 
лични данни, въведени в ШИС съгласно 
член 37а от настоящия регламент — 
Европол информира писмено и без 
неоправдано забавяне субекта на 
данните за всеки отказ или 
ограничаване на достъпа, както и за 
основанията за отказа или 
ограничаването. Тази информация може 
да бъде пропусната, когато 
предоставянето ѝ би било в 
противоречие с някое от съображенията, 
посочени в този параграф, първа алинея, 
букви а)— д). Държавата членка 
информира субекта на данните за 
възможността да подаде жалба до 
надзорен орган или да потърси 
защита по съдебен ред. Когато лични 
данни се въвеждат в ШИС по 



RR\1241322BG.docx 29/35 PE689.819v02-00

BG

потърси защита по съдебен ред. член 37а от настоящия регламент, 
Европол информира субекта на 
данните за възможността да подаде 
жалба до Европейския надзорен орган 
по защита на данните и да потърси 
защита по съдебен ред пред Съда на 
Европейския съюз.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 68 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Държавите членки и Европол 
докладват ежегодно на Европейския 
комитет за защита на данните 
относно:

(4) Държавите членки докладват 
ежегодно на Европейския комитет по 
защита на данните и на Европейския 
парламент, а Европол докладва 
ежегодно на ЕНОЗД, Европейския 
парламент и Съвместната група за 
парламентарен контрол (СГПК) 
относно: 

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 68 – параграф 4 – алинея 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(жа) броя на сигналите за лица, по 
отношение на които сроковете за 
съхранение са били удължени в 
съответствие с член 53, параграф 8.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 68 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(5) Докладите от държавите членки 
и Европол се включват в съвместния 
доклад, посочен в член 71, параграф 4.

(5) Докладите от държавите членки 
и Европол се включват изцяло в 
съвместния доклад, посочен в член 71, 
параграф 4.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 74 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. eu-LISA изготвя дневна, месечна 
и годишна статистика, показваща броя 
на записите по категории сигнали — 
общо и за всяка отделна държава членка 
и за Европол. Освен това eu-LISA 
изготвя годишни доклади за броя 
установени потвърдени съвпадения по 
категории сигнали, колко пъти е 
извършвано търсене в ШИС и колко 
пъти е осъществяван достъп до ШИС с 
цел въвеждане, актуализиране или 
заличаване на сигнал — общо и за всяка 
отделна държава членка. Изготвената 
статистика не съдържа лични данни. 
Годишният статистически доклад се 
публикува.

3. eu-LISA изготвя дневна, месечна 
и годишна статистика, показваща броя 
на записите по категории сигнали, за 
всяка отделна държава членка, за 
Европол и общо. Освен това eu-LISA 
изготвя годишни доклади за броя 
установени потвърдени съвпадения по 
категории сигнали, колко пъти е 
извършвано търсене в ШИС и колко 
пъти е осъществяван достъп до ШИС с 
цел въвеждане, актуализиране или 
заличаване на сигнал, за всяка отделна 
държава членка, за Европол и общо. 
Освен това eu-LISA изготвя дневна, 
месечна и годишна статистика, 
показваща броя на въведените записи, 
предложени от Европол, срещу които 
е представено обосновано възражение 
от държава членка, категоризирана по 
държава членка и по представеното 
основание. Изготвената статистика не 
съдържа лични данни. Годишният 
статистически доклад се публикува.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 79 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В член 79 параграф 3 се заменя 
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със следното:
„3. Комисията наблюдава отблизо 
процеса на постепенно изпълнение на 
условията, установени в параграфи 2 
и 7, и информира Европейския 
парламент и Съвета за резултата от 
проверката, посочена в същите 
параграфи.“

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) В член 79 се вмъква следният 
параграф 7:

(14) В член 79 се добавят следните 
параграфи:

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Комисията приема решение за 
определяне на датата, на която Европол 
започва да въвежда, актуализира и 
заличава данни в ШИС съгласно 
настоящия регламент, изменен с 
Регламент [XXX], след като провери 
дали са изпълнени следните условия:

7. Не по-късно от ... [1 година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент за изменение] Комисията 
приема решение за определяне на 
датата, от която Европол може да 
започне да въвежда, актуализира и 
заличава сигнали в ШИС съгласно 
настоящия регламент, изменен с 
Регламент [XXX], след като провери 
дали са изпълнени следните условия:

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕС) 2018/1862
Член 79 – параграф 7 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Най-късно в срок до ... [шест 
месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент за изменение] 
Европол уведомява Комисията, че е 
предприела необходимите технически 
и процедурни мерки за обработване на 
данни от ШИС и за обмен на 
допълнителна информация съгласно 
настоящия регламент [XXX].
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