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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) 2016/794 по отношение на сътрудничеството на 
Европол с частноправни субекти, обработването на лични данни от Европол в 
подкрепа на наказателни разследвания и ролята на Европол в областта на 
научните изследвания и иновациите
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0796),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 88 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до 
Парламента (C9-0401/2020),

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

– като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A9-0290/2021),

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.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Европейците живеят в среда на 
сигурност, характеризираща се с 
постоянно променящи се сложни 
заплахи в сферата на сигурността. 
Престъпниците и терористите се 
възползват от предимствата на 
цифровата трансформация и новите 

(2) Европейците живеят в среда на 
сигурност, характеризираща се с 
постоянно променящи се сложни 
заплахи в сферата на сигурността. 
Престъпниците и терористите се 
възползват от възможностите, 
предоставяни от цифровата 
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технологии, включително 
взаимосвързаността и размиването на 
границите между физическия и 
цифровия свят. Кризата с COVID-19 
допринесе за това, тъй като 
престъпниците бързо се възползваха от 
възможностите да извлекат полза от 
кризата, като адаптират начина си на 
действие или развиват нови престъпни 
дейности. Тероризмът продължава да 
бъде значителна заплаха за свободата и 
начина на живот в Съюза и неговите 
граждани.

трансформация и новите технологии, 
включително взаимосвързаността и 
размиването на границите между 
физическия и цифровия свят, 
включително от възможността да 
прикриват своите престъпления и 
своята самоличност чрез използване 
на все по-усъвършенствани техники. 
Престъпниците са доказали 
способността си да адаптират начина 
си на действие или да развиват нови 
престъпни дейности по време на криза, 
включително чрез съчетаване на 
високотехнологични средства за 
умножаване и разширяване на 
обхвата и мащаба на престъпните си 
дейности.  Тероризмът продължава да 
бъде значителна заплаха за свободата и 
начина на живот в Съюза и неговите 
граждани. 

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Тези заплахи се разпростират 
отвъд границите, като обхващат 
различни видове престъпления, които 
улесняват, и се проявяват в разнородни 
престъпни организирани групи, които 
участват в широк спектър от престъпни 
дейности. Тъй като действията само на 
национално равнище не са достатъчни 
за справяне с тези транснационални 
предизвикателства в областта на 
сигурността, правоприлагащите органи 
на държавите членки все по-често 
използват подкрепата и експертния 
опит, които Европол предоставя при 
борбата с тежката престъпност и 
тероризма. След влизането в сила на 
Регламент (ЕС) 2016/794 оперативната 
значимост на задачите на Европол се 
промени значително. Новата среда на 
заплахи също променя подкрепата, от 
която държавите членки се нуждаят и 

(3) Тези заплахи се разпростират 
отвъд границите, като обхващат 
различни видове престъпления, които 
улесняват, и се проявяват в разнородни 
престъпни организирани групи, които 
участват в широк спектър от престъпни 
дейности. Тъй като действията на 
национално равнище и 
трансграничното сътрудничество не 
са достатъчни за справяне с тези 
транснационални предизвикателства в 
областта на сигурността, 
правоприлагащите органи на държавите 
членки все по-често използват 
подкрепата и експертния опит, които 
Европол предоставя при 
предотвратяването и борбата с 
тежката престъпност и тероризма. След 
влизането в сила на Регламент (ЕС) 
2016/794 оперативната значимост на 
задачите на Европол се повиши 
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която очакват от Европол, за да 
гарантират безопасността на 
гражданите.

значително. Новата среда на заплахи 
също променя обхвата и вида на 
подкрепата, от която държавите членки 
се нуждаят и която очакват от Европол, 
за да гарантират безопасността на 
гражданите.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Допълнителните задачи, 
възложени на Европол с настоящия 
регламент, следва да позволят на 
Европол да оказва по-добра подкрепа 
на националните правоприлагащи 
органи при пълно запазване на 
отговорностите на държавите 
членки в областта на националната 
сигурност, определени в член 4, 
параграф 2 от Договора за Европейски 
съюз. Укрепеният мандат на Европол 
следва да бъде балансиран със 
засилени гаранции по отношение на 
основните права и повишена 
отчетност, отговорност и надзор, 
включително парламентарен надзор. 
За да може Европол да изпълнява 
мандата си, неговите допълнителни 
правомощия и задачи следва да бъдат 
съчетани с подходящи човешки и 
финансови ресурси.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тъй като Европа е изправена 
пред нарастващи заплахи от 
организирани престъпни групи и 
терористични атаки, ефективната 
реакция на правоприлагащите органи 

(4) Тъй като Европа е изправена 
пред нарастващи заплахи от 
организирани престъпни групи и 
терористични атаки, ефективната 
реакция на правоприлагащите органи 



PE689.818v02-00 8/155 RR\1241384BG.docx

BG

трябва да включва наличието на добре 
обучени оперативно съвместими групи 
за специална намеса, специализирани в 
контрола на кризисни ситуации. В 
Съюза правоприлагащите звена на 
държавите членки си сътрудничат въз 
основа на Решение 2008/617 на 
Съвета53.  Европол следва да може да 
предоставя подкрепа на тези групи за 
специална намеса, включително 
оперативна, техническа и финансова 
подкрепа

трябва да включва наличието на добре 
обучени оперативно съвместими групи 
за специална намеса, специализирани в 
контрола на предизвикани от човека 
кризисни ситуации, представляващи 
сериозна пряка физическа заплаха за 
лица, имущество, инфраструктура 
или институции, по-специално 
вземане на заложници, отвличане и 
подобни действия. В Съюза тези 
правоприлагащи звена на държавите 
членки си сътрудничат въз основа на 
Решение 2008/617 на Съвета53. Европол 
следва да може да предоставя подкрепа 
на тези групи за специална намеса, 
включително оперативна, техническа и 
финансова подкрепа Тази подкрепа 
трябва винаги да бъде в допълнение 
към усилията на държавите членки 
за гарантиране на сигурността на 
техните граждани.

__________________ __________________
53 Решение 2008/617/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за подобряване на 
сътрудничеството между групите за 
специална намеса на държавите — 
членки на Европейския съюз, в 
кризисни ситуации (OВ L 210, 6.8.2008 
г.)

53 Решение 2008/617/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за подобряване на 
сътрудничеството между групите за 
специална намеса на държавите — 
членки на Европейския съюз, в 
кризисни ситуации (OВ L 210, 
6.8.2008 г., стр. 73)

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) През последните години имаше 
широкомащабни кибератаки срещу 
както публични, така и частноправни 
субекти в много юрисдикции в Съюза и 
извън него. Те засегнаха различни 
сектори, сред които транспорта, 
здравеопазването и финансовите услуги. 
Киберпрестъпността и 
киберсигурността не могат да бъдат 
разделени във взаимосвързана среда. 
Предотвратяването, разследването и 

(5) През последните години имаше 
широкомащабни кибератаки, 
включително атаки с произход от 
трети държави, срещу както 
публични, така и частноправни субекти 
в много юрисдикции в Съюза и извън 
него. Те засегнаха различни сектори, 
сред които транспорта, 
здравеопазването и финансовите услуги. 
Предотвратяването, разкриването, 
разследването и наказателното 



RR\1241384BG.docx 9/155 PE689.818v02-00

BG

наказателното преследване на такива 
дейности се подпомагат от 
координацията и сътрудничеството 
между съответните участници, 
включително Агенцията на Европейския 
съюз за киберсигурност (ENISA), 
компетентните органи по сигурността 
на мрежите и информационните 
системи („органите за МИС“), 
определени с Директива (EС) 
2016/114854, правоприлагащите органи и 
частноправните субекти. За да се 
гарантира ефективното сътрудничество 
между всички участници на равнището 
на Съюза и на национално равнище, 
които са от значение за 
кибератаките и заплахите за 
сигурността, Европол следва да си 
сътрудничи с ENISA чрез обмен на 
информация и като предоставя 
аналитична подкрепа.

преследване на такива дейности се 
подпомагат от координацията и 
сътрудничеството между съответните 
участници, включително Агенцията на 
Европейския съюз за киберсигурност 
(ENISA), компетентните органи по 
сигурността на мрежите и 
информационните системи („органите 
за МИС“), определени с Директива (EС) 
2016/114854, правоприлагащите органи и 
частноправните субекти. За да се 
гарантира ефективното сътрудничество 
между всички участници на равнището 
на Съюза и на национално равнище при 
кибератаки и заплахи за 
киберсигурността, Европол следва да 
си сътрудничи с ENISA, в рамките на 
съответните мандати на двете 
агенции, чрез обмен на информация и 
като предоставя аналитична подкрепа.

__________________ __________________
54 Директива (EС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
юли 2016 г. относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза 
(ОВ L 194, 19.7.2016 г., стp. 1—30).

54 Директива (ЕС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
юли 2016 г. относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза, 
(ОВ L 194, 19.7.2016 г., стр. 1).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Високорисковите престъпници 
играят водеща роля в престъпните 
мрежи и представляват голям риск от 
тежки престъпления за вътрешната 
сигурност на Съюза. За да се бори с 
високорисковите организирани 
престъпни групи и техните водещи 
членове, Европол следва да може да 
подкрепя държавите членки да 
съсредоточат своите разследващи 
действия върху идентифицирането на 
тези лица, техните престъпни дейности 

(6) Високорисковите престъпници 
играят водеща роля в престъпните 
мрежи и представляват голям риск от 
тежки престъпления за вътрешната 
сигурност на Съюза. За да се бори с 
високорисковите организирани 
престъпни групи и техните водещи 
членове, Европол следва да може да 
подкрепя държавите членки да 
съсредоточат своите разследващи 
действия върху идентифицирането на 
тези лица, техните престъпни дейности 



PE689.818v02-00 10/155 RR\1241384BG.docx

BG

и членовете на техните престъпни 
мрежи.

и финансови активи и на членовете на 
техните престъпни мрежи, както и на 
лицата, принадлежащи към 
националните политически и 
финансови институции, които 
участват в престъпления чрез схеми 
за корупция. 

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Срещу заплахите от тежки 
престъпления е необходим 
координиран, съгласуван, 
мултидисциплинарен и 
многоведомствен отговор. Европол 
следва да може да улеснява и подкрепя 
такива основани на разузнавателна 
информация инициативи на 
държавите членки за сигурност с цел 
идентифициране, приоритизиране и 
справяне със заплахи от тежки 
престъпления, като например 
Европейската мултидисциплинарна 
платформа за борба с криминалните 
заплахи. Европол следва да може да 
предоставя административна, 
логистична, финансова и оперативна 
подкрепа за такива дейности, като 
подпомага определянето на 
междусекторните приоритети и 
изпълнението на хоризонталните 
стратегически цели в борбата с тежката 
престъпност.

(7) Срещу заплахите от тежки 
престъпления е необходим 
координиран, съгласуван, 
мултидисциплинарен и 
многоведомствен отговор. Европол 
следва да може да улеснява и подкрепя 
такива оперативни и стратегически 
дейности, инициирани от  държавите 
членки с цел идентифициране, 
приоритизиране и справяне със заплахи 
от тежки престъпления, като например 
Европейската мултидисциплинарна 
платформа за борба с криминалните 
заплахи. Европол следва да може да 
предоставя административна, 
логистична, финансова и оперативна 
подкрепа за такива дейности, като 
подпомага определянето на 
междусекторните приоритети и 
изпълнението на хоризонталните 
стратегически цели в борбата с тежката 
престъпност.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Шенгенската информационна 
система (ШИС), създадена в областта на 

(8) Шенгенската информационна 
система (ШИС), създадена в областта на 
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полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси с Регламент (ЕС) 2018/1862 на 
Европейския парламент и на Съвета55 
56, е основен инструмент за поддържане 
на високо равнище на сигурност в 
рамките на пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие. В качеството 
си на център за обмен на информация в 
Съюза Европол получава и съхранява 
ценна информация от трети държави и 
международни организации относно 
лица, заподозрени в участие в 
престъпления, попадащи в обхвата на 
мандата на Европол. След консултация 
с държавите членки Европол следва да 
може да въвежда данни за тези лица в 
ШИС, за да ги предоставя пряко и в 
реално време на крайните ползватели на 
ШИС.

полицейското и съдебното 
сътрудничество по наказателноправни 
въпроси с Регламент (ЕС) 2018/1862 на 
Европейския парламент и на Съвета, е 
основен инструмент за поддържане на 
високо равнище на сигурност в рамките 
на пространството на свобода, 
сигурност и правосъдие. В качеството 
си на център за обмен на информация в 
Съюза Европол получава и съхранява 
ценна информация от трети държави и 
международни организации относно 
лица, заподозрени в участие в 
престъпление или осъдени за участие 
в престъпление, по отношение на 
което Европол е компетентен. След 
консултация с държавите членки 
Европол следва да може да въвежда 
предупреждения за тези лица в ШИС 
съгласно Регламент (ЕС) 2018/1862, 
при условие че те са граждани на 
трети държави и че информацията е 
получена от трета държава, която е 
предмет на решение на Комисията, с 
което се констатира, че държавата 
осигурява адекватно ниво на защита 
на данните („решение относно 
адекватното ниво на защита на 
данните“), от трета държава, с 
която Съюзът е сключил 
международно споразумение съгласно 
член 218 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС), с което се разрешава 
обмен на лични данни за целите на 
правоприлагането, или от трета 
държава, с която Европол е сключил 
споразумение за сътрудничество, 
позволяващо обмен на лични данни, 
преди влизането в сила на Регламент 
(ЕС) 20216/794.  Когато 
информацията е получена от друга 
трета държава, Европол следва да 
има право да въвежда 
предупреждения в ШИС, когато тази 
трета държава е потвърдила 
информацията или когато 
предоставената информация се 
отнася до терористично 
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престъпление или организирана 
престъпност. Европол следва да има 
право да въвежда предупреждения в 
ШИС, за да бъдат те достъпни пряко 
и в реално време на крайните 
ползватели на ШИС на първа линия, 
като граничните служители или 
полицейските служители, които 
нямат достъп до информационната 
система на Европол и списъка на 
ETIAS за наблюдение, чрез които 
също се споделя такава информация. 
Европол следва да въвежда 
предупреждения в ШИС при пълно 
зачитане на основните права и 
правилата за защита на данните. 

__________________ __________________
55 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—106).

55 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).

56 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—106).
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Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Европол трябва да играе важна 
роля в подпомагането на държавите 
членки в борбата срещу тежката 
престъпност и тероризма чрез 
своята експертиза и възможности за 
анализ. За да осигури по-добро 
сътрудничество между държавите 
членки и Интерпол в съответствие с 
правото на Съюза и международното 
право, Европол следва активно да 
наблюдава, анализира и оценява 
червените бюлетини, които 
Интерпол публикува по искане на 
трети държави, и да уведомява 
държавите членки, Европейската 
служба за външна дейност и 
Комисията, когато има основателно 
подозрение, че бюлетината е издадена 
в нарушение на член 3 от 
конституцията на Интерпол.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Европол играе важна роля за 
подкрепата на механизма за оценка и 
наблюдение с цел проверка на 
прилагането на достиженията на 
правото от Шенген, създаден с 
Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета. 
Като се има предвид необходимостта 
от укрепване на вътрешната 
сигурност на Съюза, Европол следва да 
допринася със своя експертен опит, 
анализи, доклади и друга съответна 
информация за целия процес на оценка 
и наблюдение — от програмирането до 
посещенията на място и последващите 

(9) Европол играе важна роля за 
подкрепата на механизма за оценка и 
наблюдение с цел проверка на 
прилагането на достиженията на 
правото от Шенген, създаден с 
Регламент (ЕС) № 1053/2013 на Съвета. 
Следователно, при поискване, Европол 
следва да допринася със своя експертен 
опит, анализи, доклади и друга 
съответна информация за целия 
механизъм за оценка по Шенген — от 
програмирането до посещенията на 
място и последващите действия. 
Европол следва също така да подпомага 
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действия. Европол следва също така да 
подпомага разработването и 
актуализирането на инструментите за 
оценка и наблюдение.

разработването и актуализирането на 
инструментите за оценка и наблюдение.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Оценките на риска са съществен 
елемент от прогнозите за 
предвиждане на новите тенденции и за 
справяне с новите заплахи, свързани с 
тежката престъпност и тероризма. За да 
подпомогне Комисията и държавите 
членки да извършват ефективни 
оценки на риска, Европол следва да 
предоставя анализ на оценката на 
заплахите въз основа на информацията, 
с която разполага относно престъпните 
явления и тенденции, без да се засягат 
разпоредбите на правото на ЕС относно 
управлението на риска в областта на 
митниците.

(10) Оценките на риска допринасят 
за предвиждане на новите тенденции и 
заплахи, свързани с тежката 
престъпност и тероризма. Европол 
следва да предоставя на държавите 
членки анализи за оценка на заплахите 
въз основа на информацията, с която 
разполага относно престъпните явления 
и тенденции, без да се засягат 
разпоредбите на правото на Съюза 
относно управлението на риска в 
областта на митниците. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се помогне на 
финансирането от ЕС за научни 
изследвания в областта на сигурността 
да разгърне пълния си потенциал и да се 
отговори на нуждите на 
правоприлагането, Европол следва да 
подпомага Комисията при определянето 
на възлови научноизследователски теми 
и при изготвянето и изпълнението на 
рамковите програми на Съюза за научни 
изследвания и иновации, които са от 
значение за целите на Европол. Когато 
Европол подпомага Комисията при 

(11) С цел да се помогне на 
финансирането от ЕС за научни 
изследвания в областта на сигурността 
да разгърне пълния си потенциал и да се 
отговори на нуждите на 
правоприлагането, Европол следва да 
подпомага Комисията при определянето 
на възлови научноизследователски теми 
и при изготвянето и изпълнението на 
рамковите програми на Съюза за научни 
изследвания и иновации, които са от 
значение за целите на Европол. За да се 
избегнат конфликти на интереси, 
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определянето на възлови 
научноизследователски теми и при 
изготвянето и изпълнението на 
рамкова програма на Съюза, 
агенцията следва да не получава 
финансиране по тази програма в 
съответствие с принципа за 
конфликт на интереси.

Европол следва да не получава 
финансиране по рамковите програми 
на Съюза, в разработването или 
изпълнението на които участва.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Съюзът и държавите членки 
могат да приемат ограничителни мерки 
по отношение на преките чуждестранни 
инвестиции на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред. За 
тази цел с Регламент (ЕС) 2019/452 на 
Европейския парламент и на Съвета57 се 
създава рамка за скрининг на преките 
чуждестранни инвестиции в Съюза, 
която предоставя на държавите членки и 
на Комисията средствата, необходими 
да се справят изцяло с рисковете за 
сигурността или обществения ред. Като 
част от оценката на очакваните 
последици за сигурността или 
обществения ред Европол следва да 
подкрепя скрининга на конкретни 
случаи на преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза, които засягат 
предприятия, предоставящи технологии, 
които се използват или се разработват 
от Европол или от държавите членки за 
предотвратяване и разследване на 
престъпления.

(12) Съюзът и държавите членки 
могат да приемат ограничителни мерки 
по отношение на преките чуждестранни 
инвестиции на основания, свързани със 
сигурността или обществения ред. За 
тази цел с Регламент (ЕС) 2019/452 на 
Европейския парламент и на Съвета57 се 
създава рамка за скрининг на преките 
чуждестранни инвестиции в Съюза, 
която предоставя на държавите членки и 
на Комисията средствата, необходими 
да се справят изцяло с рисковете за 
сигурността или обществения ред. 
Следва да се отделя специално 
внимание на преките чуждестранни 
инвестиции в нововъзникващи 
технологии, тъй като те могат да 
имат сериозни последици за 
сигурността и обществения ред, по-
специално когато тези технологии се 
внедряват от правоприлагащите 
органи. Предвид ролята си в 
наблюдението на нововъзникващите 
технологии и активното си участие в 
разработването на нови начини за 
използване на тези технологии за 
целите на правоприлагането, по-
специално чрез своята Лаборатория 
за иновации и Център за Иновации, 
Европол е добре запознат с 
възможностите, предлагани от тези 
технологии, както и с рисковете, 
свързани с тяхното използване. Ето 
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защо Европол следва да подкрепя 
държавите членки и Комисията при 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции в Съюза, които засягат 
предприятия, предоставящи технологии, 
включително софтуер, които се 
използват от Европол или от държавите 
членки за предотвратяване и 
разследване на престъпления, 
попадащи в обхвата на целите на 
Европол или критични технологии, 
които биха могли да се използват за 
улесняване на тероризма. В този 
контекст експертният опит на 
Европол следва да подпомага 
скрининга на преките чуждестранни 
инвестиции и свързаните с тях 
рискове за сигурността. Особено 
внимание следва да се отделя на това 
дали чуждестранният инвеститор 
вече е участвал в дейности, засягащи 
сигурността в държава членка, дали е 
налице сериозен риск 
чуждестранният инвеститор да 
участва в незаконни или престъпни 
дейности, или дали чуждестранният 
инвеститор е пряко или косвено 
контролиран от правителството на 
трета държава, включително чрез 
субсидии.

__________________ __________________
57 Регламент (ЕС) 2019/452 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 март 2019 г. за създаване на рамка за 
скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза (ОВ L 79 I, 
21.3.2019 г., стр. 1—14).

57 Регламент (ЕС) 2019/452 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
19 март 2019 г. за създаване на рамка за 
скрининг на преки чуждестранни 
инвестиции в Съюза (ОВ L 79I, 
21.3.2019 г., стр. 1).

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Една от целите на Европол е да 
подкрепя и засилва действията на 
компетентните органи на държавите 

(14) Една от целите на Европол е да 
подкрепя и засилва действията на 
компетентните органи на държавите 
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членки и взаимното им сътрудничество 
за предотвратяване и борба с формите 
на престъпност, които засягат общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза. За да се засили тази подкрепа, 
Европол следва да може да поиска от 
компетентните органи на държава 
членка да започнат, проведат или 
координират наказателно разследване 
на престъпление, което засяга общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза, дори когато съответното 
престъпление не е от трансгранично 
естество. Европол следва да информира 
Евроюст за тези искания.

членки и взаимното им сътрудничество 
за предотвратяване и борба с формите 
на престъпност, които засягат общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза. За да се засили тази подкрепа, 
Европол следва да може да поиска от 
компетентните органи на държава 
членка да започнат, проведат или 
координират наказателно разследване 
на престъпление, което засяга общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза, дори когато съответното 
престъпление не е от трансгранично 
естество. Европол следва да информира 
Евроюст и, когато е подходящо, 
Европейската прокуратура за тези 
искания.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Публикуването на самоличността 
и определени лични данни на 
заподозрени или осъдени лица, 
издирвани въз основа на съдебно 
решение на държава членка, увеличава 
шансовете за локализирането и 
задържането на такива лица. За да 
подкрепи държавите членки в тази 
задача, Европол следва да може да 
публикува на своя уебсайт информация 
относно най-издирваните бегълци в 
Европа за престъпления, по отношение 
на които Европол е компетентна, и да 
улеснява предоставянето на 
информация от обществеността относно 
тези лица.

(15) Публикуването на самоличността 
и определени лични данни на 
заподозрени или осъдени лица, 
издирвани въз основа на съдебно 
решение на държава членка, увеличава 
шансовете за локализирането и 
задържането на такива лица. За да 
подкрепи държавите членки в тази 
задача, Европол следва да може да 
публикува на своя уебсайт информация 
относно най-издирваните бегълци в 
Европа за престъпления, по отношение 
на които Европол е компетентна, и да 
улеснява предоставянето на 
информация от обществеността относно 
тези лица на Европол или на 
компетентните национални органи.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 16
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да се гарантира, че 
обработването на лични данни от 
Европол е ограничено до категориите 
субекти на данни, чиито данни могат да 
бъдат обработвани съгласно настоящия 
регламент, Европол следва да може да 
проверява дали личните данни, 
получени в контекста на 
предотвратяването и противодействието 
на престъпления, попадащи в обхвата на 
целите на Европол, съответстват на една 
от тези категории субекти на данни. За 
тази цел Европол следва да може да 
извършва предварителен анализ на 
получените лични данни единствено с 
цел да определи дали тези данни 
попадат в тези категории субекти на 
данни. За тази цел Европол следва да 
може да филтрира данните, като ги 
съпоставя с данни, с които вече 
разполага. Този предварителен анализ 
следва да се извършва преди Европол да 
обработва данни за кръстосани 
проверки, стратегически анализ, 
оперативен анализ или обмен на 
информация. Ако предварителният 
анализ покаже, че личните данни не 
попадат в категориите субекти на 
данни, чиито данни могат да бъдат 
обработвани съгласно настоящия 
регламент, Европол следва да заличи 
тези данни.

(16) За да се гарантира, че 
обработването на лични данни от 
Европол е ограничено до категориите 
субекти на данни, чиито данни могат да 
бъдат обработвани съгласно настоящия 
регламент, Европол следва да може да 
проверява дали личните данни, 
получени в контекста на 
предотвратяването и противодействието 
на престъпления, попадащи в обхвата на 
целите на Европол, съответстват на една 
от тези категории субекти на данни. За 
тази цел Европол следва да може да 
извършва предварителен анализ на 
получените лични данни единствено с 
цел да определи дали тези данни 
попадат в тези категории субекти на 
данни като сравнява данните с данни, 
които вече притежава, без на този 
етап да продължава с по-нататъшен 
анализ на данните. Този 
предварителен анализ следва да се 
извършва, преди и независимо от 
обработването на данните от 
Европол за кръстосани проверки, 
стратегически анализ, оперативен 
анализ или обмен на информация и след 
като Европол установи, че данните са 
от значение и са необходими за 
изпълнението на неговите задачи.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16а) В резултат на нова налична 
информация в контекста на 
разследванията, например по 
отношение на допълнителни 
заподозрени лица, категоризацията 
на личните данни в даден набор от 
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данни може да се променя с течение 
на времето. Поради тази причина на 
Европол следва по изключение да бъде 
разрешено да обработва лични данни 
за целите на определянето на 
категориите субекти на данни за 
максимален срок от една година. 
Европол следва да може да удължава 
максималния срок за обработване с до 
шест месеца в надлежно обосновани 
случаи и при условие че такова 
удължаване е необходимо и 
пропорционално. Европейският 
надзорен орган по защита на данните 
(ЕНОЗД) следва да бъде уведомяван за 
удължаването. Когато 
обработването на лични данни с цел 
определяне на категориите субекти 
на данни вече не е необходимо и 
оправдано и във всички случаи след 
края на максималния срок за 
обработване, Европол следва да 
заличи съответните данни.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Обемът на данните, събирани 
при наказателни разследвания, се 
увеличава и те стават по-сложни. 
Държавите членки изпращат на Европол 
големи и сложни набори от данни, като 
искат оперативният анализ на Европол 
да открива връзки с други престъпления 
и престъпници в други държави членки 
и извън Съюза. Държавите членки не 
могат да откриват такива 
трансгранични връзки чрез свой 
собствен анализ на данните. Европол 
следва да може да подпомага 
наказателните разследвания на 
държавите членки, като обработва 
големи и сложни набори от данни, за да 
открие такива трансгранични връзки, 
когато са спазени строгите изисквания, 

(17) Обемът на данните, събирани 
при наказателни разследвания, се 
увеличава и те стават по-сложни. 
Държавите членки изпращат на Европол 
големи и сложни набори от данни, като 
искат оперативният анализ на Европол 
да открива връзки с други престъпления 
и престъпници в други държави членки 
и извън Съюза. Откриването на такива 
трансгранични връзки чрез собствени 
анализи на данните от държавите 
членки е по-малко ефективно. Поради 
това Европол следва да може да 
подпомага наказателните разследвания 
на държавите членки, като обработва 
големи и сложни набори от данни, за да 
открие такива трансгранични връзки, 
когато са спазени строгите изисквания и 
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определени в настоящия регламент. 
Когато е необходимо, за да подкрепи 
ефективно конкретно наказателно 
разследване в дадена държава членка, 
Европол следва да може да обработва 
наборите от данни, които националните 
органи са придобили в контекста на 
наказателното разследване в 
съответствие с процесуалните 
изисквания и гаранциите, приложими 
съгласно националното им наказателно 
право, и впоследствие са предали на 
Европол. Когато държава членка 
предоставя на Европол следствено 
досие и иска подкрепа от Европол за 
конкретно наказателно разследване, 
Европол следва да може да обработва 
всички данни, съдържащи се в това 
досие, докато подкрепя конкретното 
наказателно разследване. Европол 
следва също така да може да 
обработва лични данни, които са 
необходими за подкрепата, която 
оказва за конкретно наказателно 
разследване в държава членка, ако 
тези данни произхождат от трета 
държава, при условие че тази трета 
държава е предмет на решение на 
Комисията, с което се констатира, 
че държавата осигурява адекватно 
ниво на защита на данните („решение 
относно адекватното ниво на 
защита на данните“), или, при липса 
на решение относно адекватното 
ниво на защита на данните, третата 
държава е страна по международно 
споразумение, сключено от Съюза 
съгласно член 218 от ДФЕС, или на 
споразумение за сътрудничество, 
позволяващо обмен на лични данни, 
сключено между Европол и третата 
държава преди влизането в сила на 
Регламент (ЕС) 2016/794, и при 
условие че третата държава е 
получила данните в контекста на 
наказателно разследване в 
съответствие с процесуалните 
изисквания и гаранции, приложими 
съгласно националното ѝ наказателно 

гаранциите, определени в настоящия 
регламент. Когато е необходимо, за да 
подкрепи ефективно конкретно 
наказателно разследване в дадена 
държава членка, или когато държава 
членка или орган на Съюза поиска 
стратегически анализ в рамките на 
мандата на Европол, Европол следва 
да може да обработва наборите от 
данни, които националните органи са 
придобили в контекста на наказателното 
разследване в съответствие с 
процесуалните изисквания и 
гаранциите, приложими съгласно 
националното им наказателно право, и 
впоследствие са предали на Европол. 
Когато държава членка, Европейската 
прокуратура или Евроюст 
предоставят на Европол следствено 
досие с искане за подкрепа от Европол 
за конкретно наказателно разследване, в 
рамките на мандата на Европол, с 
предоставянето на оперативен 
анализ, Европол следва да може да 
обработва всички данни, съдържащи се 
в това досие, докато подкрепя 
конкретното наказателно разследване.
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право.

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да се гарантира, че всяка 
обработка на данни е необходима и 
пропорционална, държавите членки 
следва да гарантират спазването на 
националното право и правото на 
Съюза, когато предават на Европол 
следствено досие. Европол следва да 
провери дали, за да подкрепи конкретно 
наказателно разследване, е необходимо 
и пропорционално да обработва лични 
данни, които може да не попадат в 
категориите субекти на данни, чиито 
данни по принцип могат да бъдат 
обработвани съгласно приложение II 
към Регламент (ЕС) 2016/794. Европол 
следва да документира тази оценка. 
Европол следва да съхранява такива 
данни с функционално отделяне от 
други данни и следва да ги обработва 
само когато това е необходимо, за да 
помогне при конкретното наказателно 
разследване, например в случай на нови 
факти.

(18) За да се гарантира, че всяка 
обработка на лични данни от Европол е 
необходима и пропорционална, 
държавите членки следва да гарантират 
спазването на националното право и 
правото на Съюза, когато предават на 
Европол следствено досие, съдържащо 
лични данни, включително, когато е 
приложимо, предварително съдебно 
разрешение. Предвид на това че 
Съдът на Европейския съюз („Съдът 
на ЕС“) счита, че достъпът до лични 
данни с цел те да бъдат съхранявани 
или използвани засяга основното 
право на зачитане на личния живот, 
гарантирано от член 7 от Хартата 
на основните права на Европейския 
съюз („Хартата“), Европол следва да 
проверява дали, за да подкрепи 
конкретно наказателно разследване, е 
необходимо и пропорционално да 
обработва лични данни, които може да 
не попадат в категориите субекти на 
данни, чиито данни могат да бъдат 
обработвани съгласно приложение II 
към Регламент (ЕС) 2016/794. Европол 
следва да документира тази оценка. 
Европол следва да съхранява такива 
данни с функционално отделяне от 
други данни и следва да ги обработва 
само когато това е необходимо, за да 
помогне при конкретното наказателно 
разследване, например в случай на нови 
факти.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Европол следва също така да 
може да обработва лични данни, 
които са необходими за подкрепата, 
която оказва по конкретно 
наказателно разследване в една или 
няколко държави членка, ако тези 
данни произхождат от трета 
държава, при условие че тази трета 
държава е предмет на решение на 
Комисията относно адекватното 
ниво на защита, е страна по 
международно споразумение, 
сключено от Съюза съгласно член 218 
от ДФЕС, в което се предвижда 
предаването на лични данни за 
целите на правоприлагането, или е 
страна по споразумение за 
сътрудничество, позволяващо обмен 
на лични данни, сключено между 
Европол и тази трета държава преди 
влизането в сила на Регламент (ЕС) 
2016/794, и при условие че третата 
държава е получила данните в 
контекста на наказателно 
разследване в съответствие с 
процесуалните изисквания и гаранции, 
приложими съгласно националното ѝ 
наказателно право. Когато на 
Европол се предоставя следствено 
досие от дадена трета държава, 
Европол следва да проверява дали 
количеството лични данни не е 
непропорционално по отношение на 
конкретното разследване в държава 
членка, подпомагано от Европол, и 
дали няма обективни елементи, 
сочещи, че досието по делото е 
получено от третата държава в явно 
нарушение на основни права. Когато 
Европол стигне до заключението, че 
тези условия не са изпълнени, той не 
следва да обработва данните. ЕНОЗД 
следва да бъде информиран за 
обработката като му се предостави и 
досието по разследването, 
обосновката за необходимостта от 
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обработка от Европол, както и общо 
описание на категориите данни.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) За да се гарантира, че държава 
членка може да използва аналитичните 
доклади на Европол като част от 
съдебно производство вследствие на 
наказателно разследване, Европол 
следва да може да съхранява 
съответното следствено досие по искане 
на тази държава членка с цел да се 
гарантират истинността, надеждността и 
проследимостта на процеса на 
криминално разузнаване. Европол 
следва да съхранява тези данни отделно 
и само докато съдебното производство, 
свързано с това наказателно 
разследване, е в ход в държавата членка. 
Необходимо е да се гарантират достъп 
на компетентните съдебни органи, както 
и правото на защита, по-специално 
правото на достъп на заподозрените или 
обвиняемите или на техните адвокати до 
материалите по делото.

(19) За да се гарантира, че държава 
членка може да използва аналитичните 
доклади на Европол като част от 
съдебно производство вследствие на 
наказателно разследване, Европол 
следва да може да съхранява 
съответното следствено досие по искане 
на тази държава членка, на 
Европейската прокуратура или на 
Евроюст до приключването на 
съдебното производство с цел да се 
гарантират истинността, надеждността и 
проследимостта на процеса на 
криминално разузнаване. Европол 
следва да съхранява тези данни отделно 
и само докато съдебното производство, 
свързано с това наказателно 
разследване, е в ход в държавата членка. 
Необходимо е да се гарантират достъп 
на компетентните съдебни органи, както 
и правото на защита, по-специално 
правото на достъп на заподозрените или 
обвиняемите или на техните адвокати до 
материалите по делото. За тази цел 
Европол следва да води регистър с 
всички доказателства и методите, по 
които те са били открити или 
придобити от Европол, за да се даде 
възможност за ефективен контрол на 
доказателствата от страна на 
защитата.

Изменение 22

Предложение за регламент
Съображение 20
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При трансгранични случаи на 
тежки престъпления или тероризъм е 
необходимо тясно сътрудничество 
между правоприлагащите органи на 
съответните държави членки. Европол 
предоставя инструменти в подкрепа на 
това сътрудничество при разследвания, 
по-специално чрез обмен на 
информация. За да се засили още повече 
това сътрудничество в конкретни 
разследвания чрез съвместен 
оперативен анализ, държавите членки 
следва да могат да разрешат на други 
държави членки пряк достъп до 
информацията, която са предоставили 
на Европол, без да се засягат 
ограниченията, които те налагат върху 
достъпа до тази информация. Всяко 
обработване на лични данни от 
държавите членки в рамките на 
съвместен оперативен анализ следва да 
се извършва в съответствие с 
правилата и гаранциите, предвидени в 
настоящия регламент.

(20) При трансгранични случаи на 
тежки престъпления или тероризъм е 
необходимо тясно сътрудничество 
между правоприлагащите органи на 
съответните държави членки. Европол 
предоставя инструменти в подкрепа на 
това сътрудничество при разследвания, 
по-специално чрез обмен на 
информация. За да се засили още повече 
това сътрудничество в конкретни 
разследвания чрез съвместен 
оперативен анализ, държавите членки 
следва да могат да разрешат на други 
държави членки пряк достъп до 
информацията, която са предоставили 
на Европол, без да се засягат общите 
или конкретните ограничения, които 
те налагат върху достъпа до тази 
информация. Всяко обработване на 
лични данни от държавите членки в 
рамките на съвместен оперативен 
анализ следва да се извършва при 
спазване на правилата за личните 
данни в съответствие с Директива (ЕС) 
2016/680 на Европейския парламент и 
на Съвета1a, както и гаранциите, 
предвидени в настоящия регламент.

___________________
1a Директива (ЕС) 2016/680 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от компетентните органи за 
целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления или изпълнението на 
наказания и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Рамково решение 
2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 
4.5.2016 г., стр. 89).
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Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Европол предоставя оперативна 
подкрепа за наказателните разследвания 
на компетентните органи на държавите 
членки, по-специално като предоставя 
оперативни и криминалистични 
анализи. Държавите членки следва да 
могат да предоставят резултатите от 
тези дейности на своите други 
компетентни органи, включително 
прокурори и наказателни съдилища, 
през целия жизнен цикъл на 
наказателното производство]. За тази 
цел служителите на Европол следва да 
имат възможност да предоставят 
доказателства, които са им станали 
известни при изпълнението на техните 
задължения или при упражняване на 
дейността им, в рамките на наказателни 
производства, без да се засягат 
приложимите ограничения за 
използване и националното 
наказателнопроцесуално право.

(21) Европол предоставя оперативна 
подкрепа за наказателните разследвания 
на компетентните органи на държавите 
членки, включително като предоставя 
оперативни и криминалистични 
анализи. Държавите членки следва да 
могат да предоставят резултатите от 
тези дейности на своите други 
компетентни органи, включително 
прокурори и наказателни съдилища, 
както и защитници, през целия 
жизнен цикъл на наказателното 
производство. За тази цел служителите 
на Европол, упълномощени от 
изпълнителния директор, следва да 
имат възможност да предоставят 
доказателства, които са им станали 
известни при изпълнението на техните 
задължения или при упражняване на 
дейността им, в рамките на наказателни 
производства, без да се засягат 
приложимите ограничения за 
използване и националното 
процесуално право.

Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Европол и Европейската 
прокуратура, създадена с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 на Съвета58, следва да 
въведат необходимите механизми за 
оптимизиране на своето оперативно 
сътрудничество, като надлежно вземат 
предвид съответните си задачи и 
мандати. Европол следва да работи в 
тясно сътрудничество с Европейската 
прокуратура и по нейно искане активно 

(22) Европол и Европейската 
прокуратура, създадена с Регламент 
(ЕС) 2017/1939 на Съвета58, следва да 
сключат работни споразумения, 
определящи процеса на 
сътрудничество помежду им, като 
надлежно вземат предвид съответните 
си задачи и мандати. Европол следва да 
работи в тясно сътрудничество с 
Европейската прокуратура и по нейно 
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да подкрепя нейните разследвания и 
действия по наказателно преследване, 
включително като предоставя 
аналитична подкрепа и обмен на 
съответната информация, както и да си 
сътрудничи с нея от момента, в който 
Европейската прокуратура бъде 
уведомена за предполагаемо 
престъпление, до момента, в който тя 
реши дали да проведе наказателно 
преследване или да приключи делото по 
друг начин. Европол следва незабавно 
да докладва на Европейската 
прокуратура за всяко престъпно деяние, 
по отношение на което Европейската 
прокуратура би могла да упражни 
своята компетентност. За да се засили 
оперативното сътрудничество между 
Европол и Европейската прокуратура, 
Европол следва да позволи на 
Европейската прокуратура да получи 
достъп, въз основа на принципа на 
попадение/липса на попадение (hit/no hit 
system), до наличните в Европол данни 
в съответствие с предпазните мерки и 
гаранциите за защита на данните, 
предвидени в настоящия регламент. 
Правилата, уреждащи предаването на 
данни на органите на Съюза, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да се прилагат за 
сътрудничеството на Европол с 
Европейската прокуратура. Европол 
следва също така да може да подкрепя 
наказателните разследвания, 
провеждани от Европейската 
прокуратура, чрез анализ на големи и 
сложни набори от данни.

искане активно да подкрепя нейните 
разследвания, включително като 
предоставя аналитична подкрепа и 
обмен на съответната информация, 
както и да си сътрудничи с нея от 
момента, в който Европейската 
прокуратура бъде уведомена за 
предполагаемо престъпление, до 
момента, в който тя реши дали да 
проведе наказателно преследване или да 
приключи делото по друг начин. 
Европол следва незабавно да докладва 
на Европейската прокуратура за всяко 
престъпно деяние, по отношение на 
което Европейската прокуратура би 
могла да упражни своята 
компетентност. За да се засили 
оперативното сътрудничество между 
Европол и Европейската прокуратура, 
Европол следва да позволи на 
Европейската прокуратура да получи 
достъп, въз основа на принципа на 
попадение/липса на попадение (hit/no hit 
system), до данните, предоставяни на 
Европол за стратегически или 
оперативен анализ или за извършване 
на кръстосани проверки, в 
съответствие с предпазните мерки и 
гаранциите за защита на данните, 
предвидени в настоящия регламент. 
Правилата, уреждащи предаването на 
данни на органите на Съюза, 
предвидени в настоящия регламент, 
следва да се прилагат за 
сътрудничеството на Европол с 
Европейската прокуратура. Европол 
следва също така да може да подкрепя 
наказателните разследвания, 
провеждани от Европейската 
прокуратура, чрез анализ на големи и 
сложни набори от данни в 
съответствие с предпазните мерки и 
гаранциите за защита на данните, 
предвидени в настоящия регламент.

__________________ __________________
58 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 

58 Регламент (ЕС) 2017/1939 на Съвета 
от 12 октомври 2017 г. за установяване 
на засилено сътрудничество за 
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създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1—71).

създаване на Европейска прокуратура 
(ОВ L 283, 31.10.2017 г., стр. 1).

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Тежките престъпления и 
тероризмът често имат връзки извън 
територията на Съюза. Европол може да 
обменя лични данни с трети държави, 
като същевременно защитава 
неприкосновеността на личния живот и 
основните права и свободи на субектите 
на данни. За да се засили 
сътрудничеството с трети държави 
за предотвратяване и 
противодействие на престъпления, 
попадащи в обхвата на целите на 
Европол, изпълнителният директор на 
Европол следва да бъде упълномощен 
да разрешава категории прехвърляния 
на лични данни към трети държави в 
специфични ситуации и в зависимост от 
всеки отделен случай, когато такава 
група прехвърляния, свързани с 
конкретна ситуация, са необходими и 
спазват всички изисквания на 
настоящия регламент.

(24) Тежките престъпления и 
тероризмът често имат връзки извън 
територията на Съюза. Европол може да 
обменя лични данни с трети държави, 
като същевременно защитава 
неприкосновеността на личния живот и 
основните права и свободи на субектите 
на данни. При обстоятелства, където 
е от съществено значение за 
разследването на престъпления, 
попадащи в обхвата на целите на 
Европол, изпълнителният директор на 
Европол следва да бъде упълномощен 
да разрешава категория прехвърляния 
на лични данни към трети държави в 
специфични ситуации и в зависимост от 
всеки отделен случай, когато такава 
категория прехвърляния, свързани с 
конкретна ситуация, е необходима и 
пропорционална за разследването на 
конкретното престъпление и 
отговаря на всички изисквания на 
настоящия регламент.  

Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) За да се подпомогнат държавите 
членки в сътрудничеството им с 
частноправни субекти, предоставящи 
трансгранични услуги, когато тези 
частноправни субекти разполагат с 
информация, която е от значение за 
предотвратяването и борбата с 

(25) За да се подпомогнат държавите 
членки в сътрудничеството им с 
частноправни субекти, когато тези 
частноправни субекти разполагат с 
информация, която е от значение за 
предотвратяването и борбата с 
тежката престъпност и тероризма, 
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престъпността, Европол следва да 
може да получава и при определени 
обстоятелства да обменя лични данни с 
частноправните субекти.

Европол следва да може да получава и 
при изключителни обстоятелства да 
обменя лични данни с частноправните 
субекти.

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Престъпниците все по-често 
използват трансгранични услуги на 
частноправни субекти, за да 
комуникират и извършват незаконни 
дейности. Извършителите на сексуални 
престъпления малтретират деца и 
споделят снимки и видеоматериали по 
света, като използват онлайн 
платформи в интернет. Терористите 
злоупотребяват с трансгранични 
услуги от доставчици на онлайн услуги, 
за да набират доброволци, да планират и 
координират нападения и да 
разпространяват пропаганда. 
Киберпрестъпниците се възползват от 
цифровизацията на нашите общества, 
като използват фишинг и социално 
инженерство, за да извършват други 
видове киберпрестъпления, като 
например онлайн измами, атаки със 
софтуер за изнудване или измами с 
плащания. В резултат на нарасналото 
използване на онлайн услуги от 
престъпниците частноправните субекти 
разполагат с все повече лични данни, 
които могат да бъдат от значение за 
наказателните разследвания.

(26) Престъпниците все по-често 
използват услугите, предлагани от 
частноправни субекти, за да 
комуникират и извършват незаконни 
дейности. Извършителите на сексуални 
престъпления експлоатират деца и 
споделят снимки и видеоматериали, 
показващи сексуално насилие над 
деца, по света на онлайн платформи или 
с лица с подобни интереси чрез 
междуличностни съобщителни услуги 
без номepà. Терористите използват 
услугите, предлагани от доставчици на 
онлайн услуги, за да набират 
доброволци, да планират и координират 
нападения и да разпространяват 
пропаганда. Киберпрестъпниците се 
възползват от цифровизацията на 
нашите общества и от 
недостатъчните цифрови умения и 
цифрова грамотност на населението 
като цяло, като използват фишинг и 
социално инженерство, за да извършват 
други видове киберпрестъпления, като 
например онлайн измами, атаки със 
софтуер за изнудване или измами с 
плащания. В резултат на нарасналото 
използване на онлайн услуги от 
престъпниците частноправните субекти 
разполагат с все повече лични данни, 
включително данни за абоната, 
трафика и съдържанието, които 
могат да бъдат от значение за 
наказателните разследвания.
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Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Като се има предвид, че в 
интернет не съществуват граници, тези 
услуги често могат да бъдат 
предоставяни от всяка точка на 
света. В резултат на това жертвите, 
извършителите и цифровата 
инфраструктура, в която се съхраняват 
личните данни, както и доставчикът, 
който предоставя услугата, могат да 
бъдат обект на различни национални 
юрисдикции в рамките на Съюза и 
извън него. Поради това частноправните 
субекти могат да разполагат с набори от 
данни, които са от значение за 
правоприлагането и които съдържат 
лични данни с връзки към няколко 
юрисдикции, както и лични данни, 
които не могат лесно да бъдат отнесени 
към конкретна юрисдикция. За 
националните органи е трудно да 
анализират ефективно такива набори от 
данни, засягащи няколко юрисдикции, 
или неотносими набори от данни чрез 
национални решения. Когато 
частноправни субекти решат законно и 
доброволно да споделят данните с 
правоприлагащите органи, понастоящем 
те не разполагат с единно звено за 
контакт, с което да могат да споделят 
такива набори от данни на равнището на 
Съюза. Освен това частноправните 
субекти срещат трудности, когато 
получават множество искания от 
правоприлагащите органи на 
различни държави.

(27) Като се има предвид, че в 
интернет не съществуват граници, 
жертвите, извършителите, 
доставчикът на онлайн услуги и 
цифровата инфраструктура, в която се 
съхраняват личните данни, могат да 
бъдат обект на различни национални 
юрисдикции в рамките на Съюза и 
извън него. Поради това частноправните 
субекти могат да разполагат с набори от 
данни, които са от значение за 
правоприлагането и които съдържат 
лични данни с връзки към няколко 
юрисдикции, както и лични данни, 
които не могат лесно да бъдат отнесени 
към конкретна юрисдикция. За 
националните органи е трудно да 
анализират ефективно такива набори от 
данни, засягащи няколко юрисдикции, 
или неотносими набори от данни чрез 
национални решения. Европол следва 
да въведе мерки за улесняване на 
сътрудничеството с частноправни 
субекти, включително по отношение 
на обмена на информация. Когато 
частноправни субекти решат законно и 
доброволно да споделят данните с 
правоприлагащите органи, понастоящем 
те не разполагат с единно звено за 
контакт, с което да могат да споделят 
такива набори от данни на равнището на 
Съюза.

Изменение 29

Предложение за регламент
Съображение 28
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се гарантира, че 
частноправните субекти имат звено за 
контакт на равнището на Съюза, с което 
да споделят законно набори от данни, 
засягащи няколко юрисдикции или 
които до момента не биха могли лесно 
да бъдат отнесени към една или няколко 
конкретни юрисдикции, Европол следва 
да може да получава лични данни пряко 
от частноправните субекти.

(28) За да се гарантира, че 
частноправните субекти имат звено за 
контакт на равнището на Съюза, на 
което да предоставят законно и 
доброволно набори от данни, засягащи 
няколко юрисдикции или които до 
момента не биха могли лесно да бъдат 
отнесени към една или няколко 
конкретни юрисдикции, Европол следва 
да може да получава лични данни пряко 
от частноправните субекти с 
единствената цел да се установи 
юрисдикция в съответствие с 
предпазните мерки и гаранциите за 
защита на данните, предвидени в 
настоящия регламент, включително 
доклади, свързани с модерирано 
съдържание, за което би могло 
основателно да се предположи, че е 
свързано с престъпни дейности в 
рамките на компетенциите на 
Европол.

Изменение 30

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) За да се гарантира, че държавите 
членки получават бързо съответната 
информация, необходима за започване 
на разследвания за предотвратяване и 
борба с тежката престъпност и 
тероризма, Европол следва да може да 
обработва и анализира такива набори от 
данни, за да идентифицира съответните 
държави членки и да изпраща на 
съответните национални 
правоприлагащи органи 
информацията и анализа, необходими 
за разследването на тези 
престъпления в рамките на 
съответните им юрисдикции.

(29) За да се гарантира, че държавите 
членки получават без ненужно 
забавяне информацията, необходима 
за започване на разследвания за 
предотвратяване и борба с тежката 
престъпност и тероризма, Европол 
следва да може да обработва и 
анализира такива набори от данни, за да 
идентифицира съответните национални 
звена на държавите членки и да 
изпраща на тези национални звена 
личните данни и всички резултати, 
които са от значение за установяване 
на юрисдикцията. Европол следва 
също така да може да препраща 
личните данни и резултатите, които 
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са от значение за установяване на 
юрисдикцията, на звената за 
контакт и третите държави, с 
които Европол е сключил 
споразумение за сътрудничество, 
позволяващо обмен на лични данни, 
или с които Съюзът е сключил 
международно споразумение съгласно 
член 218 от ДФЕС, предвиждащо 
подходящи гаранции, или които са 
предмет на решение на Комисията 
относно адекватното ниво на 
защита . Когато съответната трета 
държава не е предмет на такова 
споразумение или решение, Европол 
следва да може да предава резултата 
от своя анализ и проверката на тези 
данни на съответната трета 
държава, когато са изпълнени 
условията, предвидени в настоящия 
регламент.

Изменение 31

Предложение за регламент
Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) В определени случаи, посочени в 
настоящия регламент, при спазване 
на определените в него ясни условия, 
може да е необходимо и 
пропорционално Европол да прехвърля 
лични данни на частноправни 
субекти, които не са установени в 
Съюза или в държава, с която 
Европол има споразумение за 
сътрудничество, позволяващо обмен 
на лични данни, или с които Съюзът е 
сключил международно споразумение 
съгласно член 218 от ДФЕС, 
предвиждащо подходящи гаранции, 
или по отношение на които 
Комисията е взела решение относно 
адекватното ниво на защита. В 
такива случаи прехвърлянето следва 
да подлежи на предварително 
разрешение от изпълнителния 
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директор и ЕНОЗД следва да бъде 
информиран за прехвърлянето.

Изменение 32

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) За да се гарантира, че може да 
идентифицира всички съответни 
национални правоприлагащи органи, 
Европол следва да може да информира 
частноправните субекти, когато 
получената от тях информация е 
недостатъчна, за да може Европол да 
идентифицира съответните 
правоприлагащи органи. Това ще даде 
възможност на частноправни 
субекти, които са споделили 
информация с Европол, да решат дали 
е в техен интерес да споделят 
допълнителна информация с Европол 
и дали могат да направят това 
законно.  За тази цел Европол може да 
информира частноправните субекти за 
липсваща информация, доколкото това е 
строго необходимо за 
идентифицирането на съответните 
правоприлагащи органи. По отношение 
на такива трансфери следва да се 
прилагат специални гаранции, по-
конкретно когато съответният 
частноправен субект не е установен в 
Съюза или в трета държава, с която 
Европол има споразумение за 
сътрудничество, позволяващо обмен на 
лични данни, или с която Съюзът е 
сключил международно споразумение 
съгласно член 218 от ДФЕС, 
предвиждащо подходящи гаранции, или 
която е предмет на решение на 
Комисията относно адекватното ниво на 
защита, в което се констатира, че 
въпросната трета държава осигурява 
адекватно ниво на защита на данните.

(30) За да се гарантира, че Европол 
може да идентифицира всички 
съответни национални звена, той 
следва да може да информира 
частноправните субекти, когато 
получената от тях информация е 
недостатъчна, за да може Европол да 
идентифицира съответните национални 
звена. За тази цел Европол следва да 
може да информира частноправните 
субекти за липсваща информация, 
доколкото това е строго необходимо 
единствено с цел идентифициране на 
съответните национални звена. По 
отношение на такива трансфери следва 
да се прилагат специални гаранции, 
когато съответният частноправен субект 
не е установен в Съюза или в трета 
държава, с която Европол има 
споразумение за сътрудничество, 
позволяващо обмен на лични данни, или 
с която Съюзът е сключил 
международно споразумение съгласно 
член 218 от ДФЕС, предвиждащо 
подходящи гаранции, или която е 
предмет на решение на Комисията 
относно адекватното ниво на защита, в 
което се констатира, че въпросната 
трета държава осигурява адекватно ниво 
на защита на данните, съпоставено с 
равнището на защита, предоставяно 
съгласно Директива (ЕС) 2016/680.
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Изменение 33

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Държавите членки, трети 
държави, международни организации, 
включително Международната 
организация на криминалната 
полиция (Интерпол), или 
частноправни субекти могат да споделят 
с Европол набори от данни, засягащи 
няколко юрисдикции или които не 
могат да бъдат отнесени към една или 
няколко конкретни юрисдикции, когато 
тези набори от данни съдържат връзки 
към лични данни, притежавани от 
частноправни субекти. Когато е 
необходимо да се получи допълнителна 
информация от такива частноправни 
субекти, за да се идентифицират всички 
съответни засегнати държави членки, 
Европол следва да може да поиска от 
държавите членки, чрез своите 
национални звена, да поискат от 
частноправните субекти, които са 
установени или имат законен 
представител на тяхна територия, да 
споделят лични данни с Европол в 
съответствие с приложимото 
законодателство на тези държави 
членки. В много случаи тези държави 
членки може да не са в състояние да 
установят връзка със своята 
юрисдикция, различна от факта, че 
частноправният субект, притежаващ 
съответните данни, е установен под 
тяхна юрисдикция. Поради това 
независимо от своята юрисдикция по 
отношение на конкретната престъпна 
дейност, предмет на искането, 
държавите членки следва да гарантират, 
че техните компетентни национални 
органи могат да получават лични данни 
от частноправни субекти с цел на 
Европол да бъде предоставена 
информацията, необходима за 

(31) Държавите членки, трети 
държави, международни организации 
или частноправни субекти могат да 
споделят с Европол набори от данни, 
засягащи няколко юрисдикции или 
които не могат да бъдат отнесени към 
една или няколко конкретни 
юрисдикции, когато тези набори от 
данни съдържат връзки към лични 
данни, притежавани от частноправни 
субекти. Когато е необходимо да се 
получи допълнителна информация от 
такива частноправни субекти, за да се 
идентифицират всички съответни 
засегнати държави членки, Европол 
следва да може да изпрати 
мотивирано искане до  държавите 
членки чрез националните им звена да 
му бъдат предоставени необходимите 
лични данни от частноправните 
субекти, които са установени или имат 
законен представител на тяхна 
територия, за да идентифицира 
съответните национални звена. 
Искането следва да бъде възможно 
най-точно насочено и строго 
ограничено до необходимото и 
пропорционалното за да може 
Европол да идентифицира 
съответните национални звена. 
Съответните лични данни, които 
следва да бъдат възможно най-малко 
чувствителни, следва да бъдат 
предоставяни на Европол в 
съответствие с приложимото 
законодателство на тези държави 
членки. Съгласно съдебната практика 
на Съда на ЕС обикновено се изисква 
предварително разрешение от съд или 
независим административен орган, за 
да могат частноправните субекти да 
разкриват лични данни на 
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изпълнението на нейните цели, при 
пълно спазване на процесуалните 
гаранции съгласно националното им 
законодателство.

компетентните органи на 
държавите членки, с изключение при 
надлежно обосновани извънредни 
ситуации. В много случаи тези 
държави членки може да не са в 
състояние да установят връзка със 
своята юрисдикция, различна от факта, 
че частноправният субект, притежаващ 
съответните данни, е установен под 
тяхна юрисдикция или има законен 
представител в тази юрисдикция. 
Поради това независимо от своята 
юрисдикция по отношение на 
конкретната престъпна дейност, 
предмет на искането, държавите членки 
следва да гарантират, че техните 
компетентни национални органи могат 
да получават лични данни от 
частноправни субекти с цел на Европол 
да бъде предоставена информацията, 
необходима за изпълнението на 
неговите цели, при пълно спазване на 
процесуалните гаранции съгласно 
националното им законодателство.

Изменение 34

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да се гарантира, че Европол не 
съхранява данните по-дълго от 
необходимото за идентифициране на 
съответните държави членки, следва да 
се прилагат срокове за съхранение на 
лични данни от Европол. След като 
Европол е изчерпала всички средства, с 
които разполага, за да идентифицира 
всички засегнати държави членки, и не 
може разумно да очаква да 
идентифицира други засегнати държави 
членки, съхраняването на тези лични 
данни вече не е необходимо и 
пропорционално за идентифициране на 
съответните държави членки. Европол 
следва да заличи личните данни в срок 
от четири месеца след последното 

(32) За да се гарантира, че Европол не 
съхранява личните данни по-дълго от 
необходимото за идентифициране на 
съответните държави членки, следва да 
се прилагат срокове за съхранение на 
лични данни от Европол. След като 
Европол е изчерпал всички средства, с 
които разполага, за да идентифицира 
всички засегнати национални звена, и 
не може разумно да очаква да 
идентифицира други засегнати 
национални звена, съхраняването на 
тези лични данни вече не е необходимо 
и пропорционално за идентифициране 
на съответните държави членки. 
Европол следва да заличи личните 
данни в срок от четири месеца след 
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предаване, освен ако съответното 
национално звено, звено за контакт или 
орган не подаде отново на Европол 
личните данни като свои данни в 
рамките на този срок. Ако повторно 
подадените лични данни са били част от 
по-голям набор от лични данни, 
Европол следва да съхранява личните 
данни само ако и доколкото те са 
били повторно подадени от национално 
звено, звено за контакт или съответен 
орган.

последното предаване или прехвърляне, 
освен ако съответното национално 
звено, звено за контакт или орган не 
подаде отново на Европол, по добре 
обосновани причини и в съответствие 
с правото на Съюза и националното 
право, личните данни като свои данни в 
рамките на този срок. Ако повторно 
подадените лични данни са били част от 
по-голям набор от лични данни, 
Европол следва да съхранява тези 
лични данни, които са били повторно 
подадени от национално звено, звено за 
контакт или съответен орган.

Изменение 35

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Сътрудничеството на Европол с 
частноправни субекти не следва нито да 
дублира, нито да се намесва в 
дейностите на звената за финансово 
разузнаване (ЗФР), и следва да се отнася 
само до информация, която все още не е 
предоставена на ЗФР в съответствие с 
Директива 2015/849 на Европейския 
парламент и на Съвета59. Европол 
следва да продължи да си сътрудничи 
със ЗФР, по-специално чрез 
националните звена.

(Не се отнася до българския текст.)
   

__________________  
59 Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за предотвратяване 
използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета и за отмяна на Директива 
2005/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на 
Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., 
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стр. 73).

Изменение 36

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Европол следва да може да 
предоставя необходимата подкрепа на 
националните правоприлагащи органи 
за взаимодействие с частноправни 
субекти, по-специално като осигури 
необходимата инфраструктура за такова 
взаимодействие, например когато 
националните органи сигнализират за 
терористично съдържание онлайн на 
доставчици на онлайн услуги или 
обменят информация с частноправни 
субекти в контекста на кибератаки. 
Когато държавите членки използват 
инфраструктурата на Европол за обмен 
на лични данни за престъпления, 
попадащи извън обхвата на целите на 
Европол, Европол не следва да има 
достъп до тези данни.

(34) Европол следва да може да 
предоставя необходимата подкрепа на 
националните правоприлагащи органи 
за взаимодействие с частноправни 
субекти, по-специално като осигури 
необходимата инфраструктура за такова 
взаимодействие, например когато 
националните органи сигнализират за 
терористично съдържание онлайн или 
изпращат заповеди за премахване във 
връзка с такова съдържание въз 
основа на Регламент (ЕС) на 
Европейския парламент и на Съвета1a 
на доставчици на онлайн услуги, или 
когато обменят информация с 
частноправни субекти в контекста на 
кибератаки. Когато държавите членки 
използват инфраструктурата на Европол 
за обмен на лични данни за 
престъпления, попадащи извън обхвата 
на целите на Европол, Европол не 
следва да има достъп до тези данни.

__________________
1а Регламент (ЕС) 2021/784 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2021 г. относно 
справянето с разпространението на 
терористично съдържание онлайн 
(ОВ L 172, 17.5.2021 г., стр. 79).

Изменение 37

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Терористичните атаки водят до (35) Терористичните атаки водят до 
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широкомащабно разпространение на 
терористично съдържание чрез медийни 
платформи, показващо увреждане на 
живота или физическата 
неприкосновеност или призоваващо към 
непосредствено увреждане на живота 
или физическата неприкосновеност. За 
да се гарантира, че държавите членки 
могат ефективно да предотвратяват 
разпространението на такова 
съдържание в контекста на такива 
кризисни ситуации, произтичащи от 
текущи или скорошни реални събития, 
Европол следва да може да обменя 
лични данни с частноправни субекти, 
включително хеш кодове, IP адреси или 
URL адреси, свързани с такова 
съдържание, които са необходими, за 
да се подпомогнат държавите членки 
при предотвратяването на 
разпространението на такова 
съдържание, по-специално когато 
това съдържание има за цел или води 
до сериозно сплашване на населението 
и когато съществува очакван потенциал 
за експоненциално мултиплициране и 
„вирусно“ разпространение сред 
множество доставчици на онлайн 
услуги.

широкомащабно разпространение на 
терористично съдържание чрез медийни 
платформи, показващо увреждане на 
живота или физическата 
неприкосновеност или призоваващо към 
непосредствено увреждане на живота 
или физическата неприкосновеност, 
като по този начин позволяват 
възхваляването и предоставянето на 
обучение за терористични актове и в 
крайна сметка водят до 
радикализирането и вербуването на 
още лица. Освен това увеличаването 
на използването на интернет за 
записване или споделяне на 
материали, показващи сексуално 
насилие над деца, води до нанасянето 
на постоянна вреда на жертвите, 
тъй като материалите лесно могат 
да бъдат възпроизведени и 
разпространени отново. За да се 
гарантира, че държавите членки могат 
ефективно да предотвратяват 
разпространението на терористично 
съдържание в контекста на кризисни 
ситуации, произтичащи от текущи или 
скорошни реални събития, както и на 
материали, показващи сексуално 
насилие над деца, и за да се подкрепят 
действията на доставчиците на 
онлайн услуги в съответствие със 
задълженията им съгласно правото 
на Съюза, както и доброволните им 
действия, Европол следва да може да 
обменя съответните лични данни, 
включително хеш кодове, IP адреси или 
URL адреси, свързани с такова 
съдържание, с частноправни субекти, 
установени в Съюза или в трета 
държава, която е предмет на решение 
за адекватно равнище на защита или, 
при липса на такова, страна по 
международно споразумение съгласно 
член 218 от ДФЕС или споразумение 
за оперативно сътрудничество, 
сключено между Европол преди 
влизането в сила на Регламент (ЕС) 
2016/794. Този обмен следва да се 
осъществява само когато е 
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необходимо, за да се подпомогнат 
държавите членки при 
предотвратяването на 
разпространението на такова 
съдържание или за да се позволи 
неговото премахване, по-специално 
когато съществува очакван потенциал за 
експоненциално мултиплициране и 
„вирусно“ разпространение сред 
множество доставчици на онлайн 
услуги.

Изменение 38

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета60 61 
определя правила за защита на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза, но той не се 
прилага за Европол. За да се гарантира 
единна и последователна защита на 
физическите лица по отношение на 
обработката на лични данни, Регламент 
(ЕС) 2018/1725 следва да стане 
приложим за Европол в съответствие с 
член 2, параграф 2 от посочения 
регламент и следва да бъде допълнен от 
специални разпоредби за конкретните 
операции по обработване, които 
Европол следва да извършва за 
изпълнение на своите задачи.

(36) Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета60 
определя правила за защита на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза. При все че 
Регламент (ЕС) 2018/1725 е приложим 
за обработването от Европол на 
лични данни от административен 
характер, които не са свързани с 
наказателни разследвания, като 
например данни за персонала, член 3, 
параграф 2 и глава IX от посочения 
регламент, които уреждат 
обработването на лични данни от 
оперативен характер, досега не са се 
прилагали за Европол. За да се 
гарантира единна и последователна 
защита на физическите лица по 
отношение на обработката на лични 
данни, Регламент (ЕС) 2018/1725 следва 
да стане приложим за Европол в 
съответствие с член 2, параграф 2 от 
посочения регламент и следва да бъде 
допълнен от специални разпоредби за 
конкретните операции по обработване, 
които Европол следва да извършва за 
изпълнение на своите задачи.
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__________________ __________________
60 Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 39).

60 Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
23 октомври 2018 г. относно защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни от 
институциите, органите, службите и 
агенциите на Съюза и относно 
свободното движение на такива данни и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 
и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 
21.11.2018 г., стр. 39).

61 Регламент (ЕС) 2018/1725 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 23 октомври 2018 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни от институциите, органите, 
службите и агенциите на Съюза и 
относно свободното движение на 
такива данни и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение 
№ 1247/2002/ЕО (OB L 295, 21.11.2018 
г., стр. 39).“

Изменение 39

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Като се имат предвид 
предизвикателствата, които 
използването на нови технологии от 
престъпници представлява за 
сигурността на Съюза, от 
правоприлагащите органи се изисква да 
укрепят своя технологичен капацитет. 
За тази цел Европол следва да 
подкрепя държавите членки при 
използването на нововъзникващи 
технологии за предотвратяване и 
противодействие на престъпления, 
попадащи в обхвата на целите на 
Европол. За да проучи нови подходи и 
разработване на общи технологични 
решения за държавите членки за 

(37) Като се имат предвид 
предизвикателствата пред сигурността 
на Съюза, породени от бързото 
технологично развитие и използването 
на нови технологии от престъпници, от 
правоприлагащите органи се изисква да 
укрепят своя технологичен капацитет за 
идентифициране, подсигуряване и 
анализ на данните, необходими за 
разследването на престъпления. 
Европол следва да може да подкрепя 
държавите членки при използването на 
нововъзникващи технологии и при 
проучването на нови подходи и 
разработването на общи 
технологични решения за държавите 
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предотвратяване и противодействие 
на престъпленията, попадащи в 
обхвата на целите на Европол, 
Европол следва да може да извършва 
научноизследователски и иновационни 
дейности по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент, включително с 
обработването на лични данни, когато е 
необходимо, и като същевременно 
гарантира пълно зачитане на основните 
права. Разпоредбите относно 
разработването на нови инструменти от 
страна на Европол не следва да 
представляват правно основание за 
тяхното внедряване на равнището на 
Съюза или на национално равнище.

членки за по-добро предотвратяване и 
противодействие на тероризма и 
престъпленията, попадащи в обхвата 
на целите на Европол, като 
същевременно гарантира, че 
разработването, използването и 
внедряването на нови технологии се 
основава на принципите на 
прозрачност, обяснимост, 
справедливост, отчетност и не 
подкопава основните права и свободи 
и е в съответствие с правото на 
Съюза. За тази цел Европол следва да 
може да изпълнява 
научноизследователски и иновационни 
проекти по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент, в рамките на 
задължителния общ обхват на 
научноизследователските и 
иновационните дейности, определен 
от управителния съвет, който следва 
да се актуализира, когато е 
необходимо, и да се предоставя на 
ЕНОЗД. Тези проекти могат да 
включват обработването на лични 
данни само когато обработването на 
лични данни е строго необходимо, 
когато целта на съответния проект 
не може да бъде постигната чрез 
използването на нелични или 
анонимни данни и като същевременно 
се гарантира пълно зачитане на 
основните права, по-специално 
недискриминацията. Обработването 
на специални категории лични данни 
за научноизследователски цели следва 
да бъде разрешено само когато това е 
строго необходимо. Предвид 
чувствителното естество на това 
обработване, следва да се прилагат 
подходящи допълнителни гаранции, 
включително псевдонимизация. От 
решаващо значение за 
предотвратяването на 
пристрастност при алгоритмичното 
вземане на решения е обучаването на 
технологията с представителни 
набори от данни. Поради това в 
изключителни и надлежно 
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обосновани случаи и когато това е 
строго необходимо за 
предотвратяване на пристрастност, 
на Европол следва да бъде разрешено 
да обработва лични данни извън 
категориите субекти на данни, 
изброени в приложение II към 
Регламент (ЕС) 2016/794. Европол 
следва да поддържа регистри на 
всички обработвани лични данни в 
контекста на своите 
научноизследователски проекти, за да 
може ЕНОЗД да извършва одити и да 
осъществява надзор, за да се 
гарантира, че технологичните 
решения, основани на изкуствения 
интелект, не накърняват основните 
права и свободи и не са 
дискриминационни. Освен това 
Европол следва да осигури 
извършването на одити от 
независими експерти преди 
внедряването на всяко технологично 
решение, произтичащо от проектите 
на службата за научни изследвания и 
иновации, включващи обработката на 
лични данни, с цел да се гарантира, че 
технологичното решение не 
накърнява основните права и свободи, 
залегнали в Хартата. Разпоредбите 
относно разработването на нови 
инструменти от страна на Европол не 
следва да представляват правно 
основание за тяхното внедряване на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище. За да се засилят полезните 
взаимодействия в областта на 
научните изследвания и иновациите, 
Европол следва да задълбочи 
сътрудничеството си с други агенции 
на Съюза в рамките на съответните 
им компетенции в тази област.

Изменение 40

Предложение за регламент
Съображение 38



PE689.818v02-00 42/155 RR\1241384BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Европол следва да играе ключова 
роля в подпомагането на държавите 
членки да разработват нови 
технологични решения, основани на 
изкуствения интелект, които биха били 
от полза за националните 
правоприлагащи органи в целия Съюз. 
Европол следва да играе ключова роля в 
насърчаването на етичен, надежден и 
ориентиран към човека изкуствен 
интелект, при условие че са налице 
солидни гаранции по отношение на 
сигурността, безопасността и основните 
права.

(38) Европол следва да играе ключова 
роля в подпомагането на държавите 
членки да разработват нови 
технологични решения, основани на 
изкуствения интелект, имащи 
отношение към постигането на 
целите на Европол, които са от полза 
за националните правоприлагащи 
органи в целия Съюз при пълно 
зачитане на основните права и 
свободи, включително 
недискриминацията. Европол следва 
да играе ключова роля в насърчаването 
на разработването и внедряването на 
етичен, надежден и ориентиран към 
човека изкуствен интелект, при условие 
че са налице солидни гаранции по 
отношение на сигурността, 
безопасността, прозрачността, 
обяснимостта и основните права.

Изменение 41

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Европол следва да информира 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните преди стартирането на 
своите проекти за научни изследвания и 
иновации, които включват обработката 
на лични данни. За всеки проект 
Европол следва да извършва, преди 
обработването, оценка на въздействието 
на предвидените операции по 
обработване върху защитата на 
личните данни и всички други основни 
права, включително на евентуална 
пристрастност в резултатите. Това 
следва да включва оценка на 
целесъобразността на личните данни, 
които ще бъдат обработвани за 
конкретната цел на проекта. Подобна 
оценка би улеснила надзорната роля на 

(39) Европол следва да информира 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните преди стартирането на 
своите проекти за научни изследвания и 
иновации, които включват обработката 
на лични данни. За всеки проект 
Европол следва да извършва, преди 
обработването, оценка на въздействието 
върху защитата на личните данни и 
всички други основни права и свободи 
на всички субекти на данните. Това 
следва да включва оценка на 
потенциална пристрастност в 
резултата и в личните данни, които ще 
бъдат обработвани за конкретната цел 
на проекта, както и мерките, 
предвидени за справяне с тези рискове. 
Подобна оценка би улеснила надзорната 
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Европейския надзорен орган по защита 
на данните, включително 
упражняването на неговите корективни 
правомощия съгласно този регламент, 
което също би могло да доведе до 
забрана на обработването. 
Разработването на нови инструменти от 
страна на Европол не следва да засяга 
правното основание, включително 
основанията за обработка на 
съответните лични данни, което 
впоследствие ще бъде необходимо за 
внедряването на тези инструменти на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище.

роля на Европейския надзорен орган по 
защита на данните, което може да 
включва упражняването на неговите 
корективни правомощия и може да 
доведе до забрана на обработването 
или на стартирането на конкретен 
проект за научни изследвания и 
иновации. Освен това Европол следва 
да взема предвид задължителната 
първоначална оценка на служителя по 
въпросите на основните права, 
включително, когато е приложимо, 
включените в нея препоръки, преди 
стартирането на проекта. 
Разработването на нови инструменти от 
страна на Европол не следва да засяга 
правното основание, включително 
основанията за обработка на 
съответните лични данни, което 
впоследствие ще бъде необходимо за 
внедряването на тези инструменти на 
равнището на Съюза или на национално 
равнище.

Изменение 42

Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Разширяването на мандата на 
Европол и на обхвата на дейностите 
му по обработването на данни ще 
наложи ЕНОЗД да задели 
допълнителни финансови и човешки 
ресурси за упражняване на 
надзорната му роля по отношение на 
Европол. Финансовите средства, 
разпределяни на ЕНОЗД, както и 
осигуряването му с човешки ресурси, 
чиито умения отговарят на 
сложността на обработката на 
данни, предприета от Европол, следва 
да бъдат коригирани в съответствие 
с увеличените отговорности на 
ЕНОЗД по отношение на Европол, 
така че да се предоставя обратна 
връзка по консултациите по-бързо и 
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да не се възпрепятства пълноценното 
функциониране на Европол.

Изменение 43

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Предоставянето на Европол на 
допълнителни инструменти и 
способности изисква засилване на 
демократичния контрол и отчетността 
на Европол. Съвместният 
парламентарен контрол представлява 
важен елемент от политическия 
мониторинг на дейностите на Европол. 
За да се даде възможност за ефективен 
политически мониторинг на начина, по 
който Европол прилага допълнителни 
инструменти и способности, Европол 
следва ежегодно да предоставя на 
Съвместната група за парламентарен 
контрол информация относно 
използването на тези инструменти и 
способности и резултатите от тях.

(40) Предоставянето на Европол на 
допълнителни инструменти и 
способности изисква засилване на 
демократичния контрол и отчетността 
на Европол. Съвместният 
парламентарен контрол представлява 
важен елемент от политическия 
мониторинг на дейностите на Европол. 
За да се даде възможност за ефективен 
политически мониторинг на начина, по 
който Европол прилага допълнителни 
инструменти и способности, 
предоставени му съгласно настоящия 
регламент, Европол следва ежегодно да 
предоставя на Съвместната група за 
парламентарен контрол (СГПК) 
подробна информация относно 
развитието, внедряването, 
използването и ефективността на 
тези инструменти и способности и 
резултатите от тях, по-специално 
относно научноизследователските и 
иновационните проекти, както и 
новите дейности и създаването на 
нови специализирани центрове в 
рамките на Европол. Освен това 
двама представители на СГПК – един 
за Европейския парламент и един за 
националните парламенти, с цел да 
бъде отразен двойственият състав на 
СГПК, следва да бъдат канени на 
заседанията на управителния съвет, 
за да говорят пред управителния 
съвет от името на СГПК. В 
съответствие с надзорната роля на 
СГПК двамата представители на 
СГПК не следва да имат право на глас 
в управителния съвет. Планираните 
научноизследователски и 
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иновационни дейности следва да 
бъдат представени в единния 
програмен документ, съдържащ 
многогодишната програма и 
годишната работна програма на 
Европол, и да бъдат предадени на 
съвместната група за парламентарен 
контрол.

Изменение 44

Предложение за регламент
Съображение 40 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40а) Управителният съвет следва 
да назначи служител по въпросите на 
основните права, който следва да 
отговаря за наблюдението на 
зачитането на основните права от 
страна на Европол във всички негови 
дейности и задачи, по-специално в 
проектите на Европол за научни 
изследвания и иновации и в обмена на 
лични данни с частноправни субекти. 
Европол следва да предостави на 
служителя по въпросите на 
основните права необходимите 
ресурси и персонал, за да може той 
или тя ефективно да изпълнява 
всички свои задачи в съответствие с 
настоящия регламент, както и 
достъп до цялата информация 
относно зачитането на основните 
права при дейностите на Европол. 
Служителят по въпросите на 
основните права следва да си 
сътрудничи тясно с длъжностното 
лице по защита на данните в 
рамките на съответните им 
правомощия. За тази цел 
служителят по въпросите на 
основните права и длъжностното 
лице по защита на данните следва да 
изготвят в писмен вид меморандум за 
разбирателство, в който се указва 
разпределението на задачите и 
сътрудничеството помежду им. По 



PE689.818v02-00 46/155 RR\1241384BG.docx

BG

въпросите, свързани със защитата на 
данните, длъжностното лице по 
защита на данните следва да носи 
пълна отговорност. Европол следва да 
взема предвид докладите и съветите 
и на двата органа.

Изменение 45

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) В съответствие с член 41, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 
на Европейския парламент и на Съвета 
беше проведена консултация с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, който представи становище 
на [...].

(45) В съответствие с член 41, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 2018/1725 
на Европейския парламент и на Съвета 
беше проведена консултация с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данните, който представи становище 
на 8 март 2021 г.1a

__________________
1a ОВ C 143, 23.4.2021 г., стр. 6.

Изменение 46

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Настоящият регламент зачита 
основните права и спазва принципите, 
признати по-специално в Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
по-специално правото на защита на 
личните данни и правото на 
неприкосновеност на личния живот, 
защитени в членове 8 и 7 от Хартата, 
както и в член 16 от ДФЕС. Като се има 
предвид значението на обработването на 
лични данни за работата на 
правоприлагащите органи като цяло и за 
подкрепата, предоставяна по-специално 
от Европол, настоящият регламент 
включва ефективни гаранции, за да се 
гарантира пълно спазване на основните 

(46) Настоящият регламент зачита 
напълно основните права и гарантира 
и спазва принципите, признати по-
специално в Хартата на основните права 
на Европейския съюз, по-специално 
правото на защита на личните данни и 
правото на неприкосновеност на личния 
живот, защитени в членове 8 и 7 от 
Хартата, както и в член 16 от ДФЕС. 
Като се има предвид значението на 
обработването на лични данни за 
работата на правоприлагащите органи 
като цяло и за подкрепата, предоставяна 
по-специално от Европол, настоящият 
регламент включва засилени гаранции, 
демократичен контрол и механизми 
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права, залегнали в Хартата на основните 
права. Всяко обработване на лични 
данни съгласно настоящия регламент е 
ограничено до строго необходимото и 
пропорционалното и подлежи на ясни 
условия, строги изисквания и ефективен 
надзор от страна на ЕНОЗД.

за отчетност, за да се гарантира, че 
дейностите и задачите на Европол се 
изпълняват при пълно спазване на 
основните права, залегнали в Хартата на 
основните права, по-специално 
правото на равенство пред закона, на 
недискриминация и на ефективни 
правни средства за защита пред 
компетентния национален съд срещу 
мерки, предприети съгласно 
настоящия регламент. Всяко 
обработване на лични данни съгласно 
настоящия регламент е ограничено до 
строго необходимото и 
пропорционалното и подлежи на ясни 
условия, строги изисквания и ефективен 
надзор от страна на ЕНОЗД.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 2 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията Изменение

п) „лични данни от 
административен характер“ означава 
всички лични данни, които се 
обработват от Европол, освен 
оперативните данни;

п) „лични данни от 
административен характер“ означава 
всички лични данни, които се 
обработват от Европол, освен личните 
данни от оперативен характер;

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в – уводна част
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавя се следната буква р): в) добавят се следните точки:

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 2 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) „досие по разследване“ означава 
набор от данни или множество набори 
от данни, които държава членка, 
Европейската прокуратура или трета 
държава са придобили в контекста на 
текущо наказателно разследване в 
съответствие с процесуалните 
изисквания и гаранциите съгласно 
приложимото национално 
наказателно право и са предоставили 
на Европол в подкрепа на това 
наказателно разследване.

р) „досие по разследване“ означава 
набор от данни или множество набори 
от данни, които държава членка, 
Европейската прокуратура, Евроюст 
или трета държава придобиват в 
контекста на текущо наказателно 
разследване в съответствие с 
процесуалните изисквания и гаранциите 
за зачитане на основните права, 
съгласно приложимото право и 
предоставят на Европол в подкрепа на 
това наказателно разследване.

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 2 – параграф 1 – буква р а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) „кризисна ситуация“ означава 
случващо се или наскоро случило се 
реално събитие, свързано с 
терористично престъпление, при 
което се създава онлайн материал, 
показващ увреждане на живота или 
физическата неприкосновеност или 
призоваващ към непосредствено 
увреждане на живота или 
физическата неприкосновеност и 
имащ за цел или водещ до сериозно 
сплашване на населението, за който 
съществува очакван потенциал за 
експоненциално мултиплициране и 
„вирусно“ разпространение сред 
множество онлайн услуги.

Изменение 51
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 2 – параграф 1 – буква р б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рб) „терористично съдържание“ 
означава терористично съдържание 
съгласно определението в член 2, 
параграф 7 от Регламент (ЕС) 
2021/784 на Европейския парламент и 
на Съвета1a;
__________________
1а Регламент (ЕС) 2021/784 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 29 април 2021 г. относно 
справянето с разпространението на 
терористично съдържание онлайн 
(ОВ L 172, 17.5.2021 г., стр. 79). 

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 2 – параграф 1 – буква р в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рв) „материали, показващи 
сексуално насилие над деца“ означава 
материали, които представляват 
детска порнография съгласно 
определението в член 2, буква в) от 
Директива 2011/93/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета1a или 
порнографско представление съгласно 
определението в член 2, буква д) от 
същата директива;
__________________
1а Директива 2011/93/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 2011 г. относно 
борбата със сексуалното насилие и 
със сексуалната експлоатация на 
деца, както и с детската 
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порнография и за замяна на Рамково 
решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 
335, 17.12.2011, стр. 1).

Изменение 53

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 2 – параграф 1 – буква р г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рг) „категория прехвърляния на 
лични данни“ означава група 
прехвърляния на лични данни, които 
се отнасят до едно и също реално 
събитие, свързано с увреждане на 
живота или на физическата 
неприкосновеност, и която се състои 
от едни и същи категории лични 
данни и субекти на данни.

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) сътрудничи с органите на Съюза, 
създадени на основание дял V от ДФЕС, 
и с OLAF и ENISA, по-конкретно чрез 
обмен на информация и като им 
предоставя аналитична подкрепа в 
областите, попадащи в обхвата на 
тяхната компетентност;“;

й) сътрудничи с органите на Съюза, 
създадени на основание дял V от ДФЕС, 
както и с OLAF и ENISA, по-конкретно 
чрез обмен на информация и като им 
предоставя аналитична подкрепа в 
области, попадащи в обхвата на 
техните компетенции;

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iii
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) подпомага действията на 
държавите членки за предотвратяване и 
борба с изброените в приложение I 
видове престъпления, улеснявани, 
насърчавани или извършени чрез 
интернет, включително в 
сътрудничество с държавите членки, 
координацията на ответните действия на 
правоприлагащите органи срещу 
кибератаки, премахването на 
терористично съдържание онлайн и 
предоставянето на справка за 
съдържанието в интернет, чрез 
което се улесняват, насърчават или 
извършват тези видове престъпления, 
на съответните доставчици на онлайн 
услуги, които свободно да преценят 
дали предаденото съдържание в 
интернет съответства на установените 
от тях условия и ред;;

м) подпомага действията на 
държавите членки за предотвратяване и 
борба с изброените в приложение I 
видове престъпления, улеснявани, 
насърчавани или извършени чрез 
интернет, включително в 
сътрудничество с държавите членки, 
подпомага координацията на ответните 
действия на правоприлагащите органи 
на държавите членки срещу 
кибератаки, премахването на 
терористично съдържание онлайн и 
материали, показващи сексуално 
насилие над деца, и сигнализиране за 
съдържание онлайн на съответните 
доставчици на онлайн услуги, които 
свободно да преценят дали предаденото 
съдържание в интернет съответства на 
установените от тях условия и ред, 
зачитайки същевременно правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
защита на личните данни;

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iv – уводна част
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) добавят се следните букви р) и 
с):

iv) добавят се следните букви р) и 
фб):

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iv
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква р
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Текст, предложен от Комисията Изменение

р) подкрепя държавите членки при 
идентифицирането на лица, чието 
участие в престъпления, попадащи в 
обхвата на мандата на Европол, както са 
изброени в приложение I, представлява 
голям риск за сигурността, и улеснява 
съвместни, координирани и 
приоритетни разследвания;

р) подкрепя държавите членки при 
идентифицирането на лица, 
заподозрени в участие в престъпления, 
попадащи в обхвата на мандата на 
Европол, както са изброени в 
приложение I, които представляват 
голям риск за сигурността, и улеснява 
съвместни, координирани и 
приоритетни разследвания;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iv
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква с

Текст, предложен от Комисията Изменение

с) въвежда данни в Шенгенската 
информационна система в съответствие 
с Регламент (ЕС) 2018/1862 на 
Европейския парламент и на Съвета* 
след консултация с държавите членки в 
съответствие с член 7 от настоящия 
регламент и с разрешението на 
изпълнителния директор на Европол, 
относно подозрение за участие на 
гражданин на трета държава в 
престъпление, за което Европол е 
компетентна и за което ѝ е известно въз 
основа на информация, получена от 
трети държави или международни 
организации по смисъла на член 17, 
параграф 1, буква б);

с) въвежда предупреждения в 
Шенгенската информационна система в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2018/1862 на Европейския парламент и 
на Съвета1a след консултация с 
държавите членки в съответствие с 
член 7 от настоящия регламент, 
вследствие на която не е направено 
мотивирано възражение от страна 
на някоя държава членка или някоя 
държава членка не е изразила 
намерението си да въведе 
предупреждение от свое име, и с 
разрешението на изпълнителния 
директор на Европол, относно 
подозрение за участие на гражданин на 
трета държава в престъпление, за което 
Европол е компетентна и за което ѝ е 
известно въз основа на информация, 
получена от трети държави или 
международни организации, които 
отговарят на едно от условията, 
изброени в член 25, параграф 1 от 
настоящия регламент, при условие, че 
информацията е била потвърдена от 
трета държава, която отговаря на 
тези условия или при условие, че 
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информацията е свързана с 
терористично престъпление или 
организирана престъпност;

__________________
1a 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 59

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iv
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква т

Текст, предложен от Комисията Изменение

т) подкрепя прилагането на 
механизма за оценка и наблюдение 
съгласно Регламент (ЕС) № 1053/2013 в 
рамките на целите на Европол, 
определени в член 3;

т) подкрепя прилагането на 
механизма за оценка и наблюдение 
съгласно Регламент (ЕС) № 1053/2013 в 
рамките на целите на Европол, 
определени в член 3 чрез предоставяне 
на експертен опит и анализи, когато 
е целесъобразно;

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iv
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква у
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Текст, предложен от Комисията Изменение

у) активно наблюдава и допринася 
за научноизследователските и 
иновационните дейности, свързани с 
постигането на целите, определени в 
член 3, подкрепя свързаните с тях 
дейности на държавите членки и 
изпълнява своите 
научноизследователски и иновационни 
дейности по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент, включително 
разработването, обучението, 
изпитването и валидирането на 
алгоритми за разработването на 
инструменти.

у) активно наблюдава и допринася 
за научноизследователските и 
иновационните дейности, свързани с 
постигането на целите, определени в 
член 3, като подкрепя свързаните с тях 
дейности на държавите членки и 
изпълнява своите 
научноизследователски и иновационни 
дейности по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент, включително 
проекти за разработване, обучение, 
изпитване и валидиране на алгоритми 
за разработването на специфични 
инструменти за използване в 
правоприлагането.

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iv
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква ф

Текст, предложен от Комисията Изменение

ф) подкрепя действията на 
държавите членки за 
предотвратяване на 
разпространението на онлайн 
съдържание, свързано с тероризъм 
или насилнически екстремизъм, в 
кризисни ситуации, произтичащи от 
текущи или скорошни реални 
събития, показващо увреждане на 
живота или физическата 
неприкосновеност или призоваващо 
към непосредствено увреждане на 
живота или физическата 
неприкосновеност и имащо за цел или 
водещо до сериозно сплашване на 
населението и когато съществува 
очакван потенциал за експоненциално 
мултиплициране и „вирусно“ 
разпространение сред множество 
доставчици на онлайн услуги.

заличава се
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Изменение 62

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iv
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква ф а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

фа) сътрудничи със звената за 
финансово разузнаване (ЗФР), чрез 
националното звено на Европол или, 
ако това е разрешено от 
съответната държава членка, чрез 
пряк контакт между ЗФР и Европол, 
по-специално чрез обмен на 
информация и предоставяне на 
аналитична подкрепа в подкрепа на 
трансграничните разследвания от 
страна на държавите членки на 
дейностите на транснационалните 
престъпни организации по изпиране 
на пари и финансиране на тероризма;

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а – подточка iv
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1 – буква ф б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

фб) наблюдава, анализира и оценява 
червените бюлетини, издадени от 
Интерпол по искане на трети 
държави, и уведомява държавите 
членки, Европейската служба за 
външна дейност и Комисията, когато 
е налице основателно подозрение, че 
бюлетината е издадена в нарушение 
на член 3 от конституцията на 
Интерпол.”

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 4 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Европол подпомага Комисията 
при определянето на ключови 
научноизследователски теми, 
изготвянето и изпълнението на 
рамковите програми на Съюза за 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които са от значение за 
постигането на целите, определени в 
член 3. Когато Европол подпомага 
Комисията при определянето на 
ключови научноизследователски 
теми, изготвянето и изпълнението на 
рамкова програма на Съюза, агенцията 
не получава финансиране по тази 
програма.

4а. Европол подпомага Комисията 
при определянето на ключови 
научноизследователски теми, 
изготвянето и изпълнението на 
рамковите програми на Съюза за 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които са от значение за 
постигането на целите, определени в 
член 3. Когато Европол участва в 
разработването или изпълнението на 
рамкова програма на Съюза, той не 
получава финансиране по тази 
програма. Когато е целесъобразно, 
Европол може да се консултира със 
Съвместния изследователски център 
при определянето и 
концептуализирането на 
научноизследователските и 
иновационните дейности по въпроси, 
обхванати от настоящия регламент. 
Европол предприема всички 
необходими мерки за избягване на 
конфликти на интереси.

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 4 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Европол подпомага скрининга на 
конкретни случаи на преки 
чуждестранни инвестиции в Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/452 на 
Европейския парламент и на Съвета*, 
които засягат предприятия, 
предоставящи технологии, използвани 
или в процес на разработване от 
Европол или от държавите членки за 
предотвратяване и разследване на 
престъпления, попадащи в обхвата на 

4б. Европол подпомага Комисията 
и държавите членки в скрининга на 
конкретни случаи на преки 
чуждестранни инвестиции в Съюза 
съгласно Регламент (ЕС) 2019/452 на 
Европейския парламент и на Съвета*, 
които засягат предприятия, 
предоставящи технологии, в т.ч. 
софтуер и критични технологии, 
които биха могли да бъдат 
използвани за улесняване на 
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член 3 относно очакваните последици за 
сигурността.

тероризма, използвани от Европол или 
от държавите членки за предотвратяване 
и разследване на престъпления, 
попадащи в обхвата на член 3 относно 
очакваните последици за сигурността.

__________________
1a Регламент (ЕС) 2019/452 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 март 2019 г. за създаване на 
рамка за скрининг на преки 
чуждестранни инвестиции в Съюза 
(OВ L 79I, 21.3.2019 г., стp. 1).

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква д а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) добавя се следният параграф 
5а:
„5a. „Европол спазва основните права 
и свободи, залегнали в Хартата, при 
изпълнението на своите задачи.“

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В член 6 параграф 1 се заменя 
със следното: 

заличава се

1. В специалните случаи, когато 
Европол счита, че следва да започне 
наказателно разследване на дадено 
престъпление, което попада в 
обхвата на целите на агенцията, чрез 
националните звена Европол отправя 
до компетентните органи на 
засегнатите държави членки или 
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държава членка искане за започване, 
провеждане или координиране на това 
наказателно разследване.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 6 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-3) В член 6 се вмъква следният 
параграф 1а:
„1a. Без да се засяга параграф 1 в 
случаите, когато Европол счита, че 
следва да започне наказателно 
разследване на дадено престъпление, 
което засяга общ интерес, обхванат 
от политика на Съюза, но не е от 
трансграничен характер, Европол 
отправя чрез националните звена до 
компетентните органи на 
засегнатата държава членка искане 
за започване, провеждане или 
координиране на такова наказателно 
разследване.“

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 6 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(3а) В член 6 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Националните звена без забавяне 
уведомяват Европол за решението на 
компетентните органи на засегнатите 
държави-членки относно всяко искане, 
направено съгласно параграф 1.

2. Националните звена без забавяне 
уведомяват Европол за решението на 
компетентните органи на засегнатите 
държави членки относно всяко искане, 
направено съгласно параграфи 1 и 1а.

 (32016R0794)
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Изменение 70

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 6 – параграф 3 – уводна част

Текст в сила Изменение

(3б) В член 6, параграф 3 уводната 
част се заменя със следното:

3. Ако компетентните органи на 
държава-членка решат да не изпълнят 
искане, направено от Европол в 
съответствие с параграф 1, те 
информират Европол за основанията за 
своето решение, без неоснователно 
забавяне и за предпочитане в срок от 
един месец от получаване на искането. 
Независимо от това, основанията може 
да не бъдат посочвани, ако посочването 
им може:

"3. Ако компетентните органи на 
държава членка решат да не изпълнят 
искане, направено от Европол в 
съответствие с параграфи 1 и 1а, те 
информират Европол за основанията за 
своето решение, без неоснователно 
забавяне и за предпочитане в срок от 
един месец от получаване на искането. 
Независимо от това, основанията може 
да не бъдат посочвани, ако посочването 
им може:“

 (32016R0794)

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 6 – параграф 4

Текст в сила Изменение

3в) В член 6 параграф 4 се заменя 
със следното:

4. Европол незабавно уведомява 
Евроюст за всички искания, направени в 
съответствие с параграф 1, и за всички 
решения на даден компетентен орган на 
държава-членка в съответствие с 
параграф 2.

„4. Европол незабавно уведомява 
Евроюст и, когато е целесъобразно, 
Европейската прокуратура, за всички 
искания, направени в съответствие с 
параграфи 1 и 1а, и за всички решения 
на даден компетентен орган на държава 
членка в съответствие с параграф 2;“

 (Документ 32016R0794)

Изменение 72
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 7 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Държавите членки гарантират, че 
техните звена за финансово разузнаване, 
създадени съгласно Директива (ЕС) 
2015/849 на Европейския парламент и 
на Съвета*, имат право да си 
сътрудничат с Европол в съответствие 
с член 12 от Директива (ЕС) 2019/1153 
на Европейския парламент и на 
Съвета**, по-специално чрез 
националното си звено по отношение на 
финансова информация и анализи, в 
рамките на своя мандат и 
компетентност.

8. Държавите членки гарантират, че 
техните звена за финансово разузнаване, 
създадени съгласно Директива (ЕС) 
2015/849 на Европейския парламент и 
на Съвета*, имат право да отговарят 
на надлежно обосновани искания, 
отправени от Европол в съответствие с 
член 12 от Директива (ЕС) 2019/1153 на 
Европейския парламент и на Съвета**, 
чрез националното си звено или, ако 
това е разрешено от съответната 
държава членка, чрез пряк контакт с 
Европол, по отношение на финансова 
информация и анализи, в рамките на 
своя мандат и компетентност.“

__________________ __________________

* Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за предотвратяване 
използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета и за отмяна на Директива 
2005/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на 
Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., 
стр. 73).

* Директива (ЕС) 2015/849 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за предотвратяване 
използването на финансовата система за 
целите на изпирането на пари и 
финансирането на тероризма, за 
изменение на Регламент (ЕС) № 
648/2012 на Европейския парламент и 
на Съвета и за отмяна на Директива 
2005/60/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на 
Комисията (ОВ L 141, 5.6.2015 г., 
стр. 73).

** Директива (ЕС) 2019/1153 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за установяване на 
правила, с които се улеснява 
използването на финансова и друга 
информация за предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
определени престъпления, и за отмяна 
на Решение 2000/642/ПВР на Съвета 
(ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 122).

** Директива (ЕС) 2019/1153 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 юни 2019 г. за установяване на 
правила, с които се улеснява 
използването на финансова и друга 
информация за предотвратяването, 
разкриването, разследването или 
наказателното преследване на 
определени престъпления, и за отмяна 
на Решение 2000/642/ПВР на Съвета 
(ОВ L 186, 11.7.2019 г., стр. 122).
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Изменение 73

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 11 – параграф 1

Текст в сила Изменение

4а) В член 11 параграф 1 буква а) се 
заменя със следното:

a) приема всяка година, с мнозинство от 
две трети от членовете си и в 
съответствие с член 12, документ, 
съдържащ многогодишното 
програмиране и годишната работна 
програма на Европол за следващата 
година;

„а) приема всяка година, с мнозинство 
от две трети от членовете си и в 
съответствие с член 12, единен 
програмен документ в съответствие 
с член 32 от Делегиран регламент 
(ЕС) 2019/715 на Комисията1a и 
свързаните насоки на Комисията 
относно единния програмен документ, 
съдържащ многогодишното 
програмиране и годишната работна 
програма на Европол за следващата 
година.
__________________
1a Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 
на Комисията от 18 декември 2018 г. 
относно рамковия финансов 
регламент за органите, създадени по 
силата на ДФЕС и Договора за 
Евратом и посочени в член 70 от 
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 
на Европейския парламент и на 
Съвета (ОВ L 122, 10.5. 2019 г., 
стр. 1).“ 

 (32016R0794)

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 11 – параграф 1 – буква ф а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б) В член 11, параграф 1, се добавя 
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следната буква фа):
„фа) назначава служител по 
въпросите на основните права, който 
е функционално независим в 
изпълнението на своите задължения“

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 12 – параграф 1

Текст в сила Изменение

4в) в член 12 параграф 1 се заменя 
със следния текст:

1. Управителният съвет приема, в срок 
до 30 ноември всяка година, документ, 
съдържащ многогодишната програма и 
годишната работна програма на 
Европол въз основа на проект, 
представен от изпълнителния директор, 
като взема предвид становището на 
Комисията, и във връзка с 
многогодишното програмиране — след 
консултация със съвместната група за 
парламентарен контрол. Управителният 
съвет изпраща посочения документ на 
Съвета, на Комисията и на съвместната 
група за парламентарен контрол.

„1. Управителният съвет приема, в срок 
до 30 ноември всяка година, единен 
програмен документ, съдържащ 
многогодишната програма и годишната 
работна програма на Европол въз основа 
на проект, представен от изпълнителния 
директор, като взема предвид 
становището на Комисията, и във връзка 
с многогодишното програмиране – след 
консултация със съвместната група за 
парламентарен контрол. Ако 
управителният съвет реши да не 
взема предвид елементи от 
становището на Комисията, той 
представя подробна обосновка. 
Същото задължение се прилага и за 
елементите, обсъждани в рамките на 
консултациите със СГПК в 
съответствие с член 51, параграф 2, 
буква в). Управителният съвет изпраща 
окончателния единен програмен 
документ на Съвета, на Комисията и на 
съвместната група за парламентарен 
контрол.

 (32016R0794)

Изменение 76
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 г (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила Изменение

4г) В член 12 параграф 2 първата 
алинея се заменя със следното:

2. В многогодишното програмиране е 
представено общото стратегическо 
програмиране, включително целите, 
очакваните резултати и показателите за 
изпълнението, както и планирането на 
ресурсите, включително на 
многогодишния бюджет и персонала. То 
включва стратегия за отношенията с 
трети държави и международни 
организации.

В многогодишното програмиране е 
представено общото стратегическо 
програмиране, включително целите, 
очакваните резултати и показателите за 
изпълнението, както и планирането на 
ресурсите, включително на 
многогодишния бюджет и персонала. То 
включва стратегия за отношенията с 
трети държави и международни 
организации и планираните 
научноизследователски и 
иновационни дейности.

 (32016R0794)

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 д (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 14 – параграф 4

Текст в сила Изменение

4д) В член 14 параграф 4 се заменя 
със следното:

4. Управителният съвет може да покани 
всяко лице, чието становище може да 
бъде от практическо значение за 
дискусията, в т.ч., когато е уместно, 
представител на съвместната група за 
парламентарен контрол, да присъства на 
заседанието му като наблюдател без 
право на глас.

4. Управителният съвет може да покани 
всяко лице, чието становище може да 
бъде от практическо значение за 
дискусията, в т.ч., когато е уместно, 
представител на съвместната група за 
парламентарен контрол, да присъства на 
заседанието му като наблюдател без 
право на глас. Двама представители 
на СГПК се канят на всички 
заседания на управителния съвет 
като наблюдатели без право на глас.

 (32016R0794)
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Изменение 78

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 е (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 16 – параграф 3

Текст в сила Изменение

4е) В член 16 параграф 3 се заменя 
със следното:

3. Съветът може да покани 
изпълнителния директор да докладва за 
изпълнението на своите задължения.

3. Съветът и СГПК могат да поканят 
изпълнителния директор да докладва за 
изпълнението на своите задължения.

 (32016R0794)

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 ж (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 16 – параграф 5 – буква г

Текст в сила Изменение

4ж) В член 16 параграф 5 буква г) се 
заменя със следното:

г) за изготвянето на проектите за 
многогодишно програмиране и 
годишни работни програми, и за 
представянето им на управителния 
съвет след консултация с Комисията;

г) за изготвянето на проекта за единен 
програмен документ, съдържащ 
многогодишното програмиране и 
годишните работни програми, и за 
представянето му на управителния съвет 
след консултация с Комисията и със 
СГПК;

 ((32016R0794))

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18 – параграф 2 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) научни изследвания и иновации 
по въпроси, обхванати от настоящия 
регламент, за разработването, 
обучението, изпитването и 
валидирането на алгоритми за 
разработване на инструменти;

д) научни изследвания и проекти 
за иновации по въпроси, обхванати от 
настоящия регламент, за 
разработването, обучението, 
изпитването и валидирането на 
алгоритми за разработване на 
специфични инструменти за 
използването на правоприлагането;

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а – подточка ii
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подпомагане на държавите 
членки при информирането на 
обществеността относно заподозрени 
или осъдени лица, които са издирвани 
въз основа на национално съдебно 
решение, свързано с престъпление, по 
отношение на което Европол е 
компетентна, и улесняване на 
предоставянето на информация за тези 
лица от обществеността.

е) подпомагане на държавите 
членки при информирането на 
обществеността относно заподозрени 
или осъдени лица, които са издирвани 
въз основа на национално съдебно 
решение, свързано с престъпление, по 
отношение на което Европол е 
компетентна, и улесняване на 
предоставянето на информация на 
държавите членки и Европол за тези 
лица от обществеността. 

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18 – параграф 3 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Обработването на лични данни за 
целите на научните изследвания и 
иновациите, както е посочено в 
параграф 2, буква д), се извършва 
посредством научноизследователските и 
иновационни проекти на Европол с ясно 

3а. Обработването на лични данни за 
целите на научните изследвания и 
иновациите, както е посочено в 
параграф 2, буква д), се извършва 
посредством научноизследователските и 
иновационни проекти на Европол с ясно 
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определени цели, продължителност и 
обхват на съответното обработване 
на лични данни, по отношение на 
което се прилагат допълнителните 
специфични гаранции, посочени в 
член 33а.“

определени цели, и подлежат на  
допълнителните специфични 
гаранции, посочени в член 33а, по 
отношение на продължителността и 
обхвата на обработването на лични 
данни.“.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Без да се засягат член 8, параграф 
4 и член 18а, категориите лични данни и 
категориите субекти на данни, чиито 
данни могат да бъдат събирани и 
обработвани с оглед на всяка цел, 
посочена в параграф 2, са изброени в 
приложение II.“

5. Без да се засягат член 8, параграф 
4, член 18, параграф 2, буква д) и член 
18а, категориите лични данни и 
категориите субекти на данни, чиито 
данни могат да бъдат събирани и 
обработвани с оглед на всяка цел, 
посочена в параграф 2, са изброени в 
приложение II.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18 – параграф 5 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) вмъква се следният параграф 
5a:

заличава се

5а. Преди обработването на данни 
съгласно параграф 2 от настоящия 
член Европол може временно да 
обработва лични данни, получени 
съгласно член 17, параграфи 1 и 2, с 
цел да определи дали тези данни 
отговарят на изискванията на 
параграф 5 от настоящия член, 
включително като сравни данните с 
всички данни, които Европол вече 
обработва в съответствие с параграф 
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5.
Управителният съвет, като действа 
по предложение на изпълнителния 
директор и след консултация с 
ЕНОЗД, допълнително уточнява 
условията, свързани с обработката на 
тези данни.
Европол може да обработва лични 
данни съгласно настоящия параграф 
само за максимален срок от шест 
месеца или в обосновани случаи за по-
дълъг период с предварителното 
разрешение на ЕНОЗД, когато това е 
необходимо за целите на настоящия 
член. Когато резултатът от 
обработването показва, че личните 
данни не отговарят на изискванията 
на параграф 5 от настоящия член, 
Европол заличава тези данни и 
съответно информира доставчика на 
данните.“

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18 – параграф 6

Текст в сила Изменение

(5а) параграф 6 се заменя със 
следния текст:

6. Европол може временно да обработва 
данни с цел да се определи дали тези 
данни имат отношение към неговите 
задачи и ако е така, към коя от целите, 
посочени в параграф 2. По предложение 
на изпълнителния директор и след 
консултация с ЕНОЗД управителният 
съвет уточнява допълнително условията 
за обработка на тези данни, по-
конкретно що се отнася до достъпа до 
тях и използването им, както и 
сроковете за съхраняване и заличаване 
на данните, които не могат да 
надвишават шест месеца, като надлежно 

6. Европол може временно да обработва 
данни с цел да се определи дали тези 
данни имат отношение към неговите 
задачи и ако е така, към коя от целите, 
посочени в параграф 2. По предложение 
на изпълнителния директор и след 
консултация с ЕНОЗД управителният 
съвет уточнява допълнително условията 
за обработка на тези данни, по-
конкретно що се отнася до достъпа до 
тях и използването им, както и 
сроковете за съхраняване и заличаване 
на данните, които не могат да 
надвишават шест месеца, като надлежно 
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спазва посочените в член 28 принципи. спазва посочените в член 71 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725 принципи.“

 (32016R0794)

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква г а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18 – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га. вмъква се следният параграф 
6a:
„6a. Преди обработването на данни 
съгласно параграф 2 от настоящия 
член Европол може по изключение 
временно да обработва лични данни, 
получени съгласно член 17, параграфи 
1 и 2, с единствената цел да определи 
дали тези данни отговарят на 
изискванията на параграф 5 от 
настоящия член, включително като 
сравни данните с всички данни, които 
Европол вече обработва в 
съответствие с параграф 5.
Управителният съвет, като действа 
по предложение на изпълнителния 
директор и след консултация с 
ЕНОЗД, допълнително уточнява 
условията, свързани с временното 
обработване на тези данни.
Европол може да обработва лични 
данни съгласно настоящия параграф 
само за максимален срок от една 
година, който може да бъде удължен 
еднократно с шест месеца в 
надлежно обосновани случаи, когато 
това е пропорционално и необходимо 
за целите на настоящия член. 
Европол информира ЕНОЗД за всяко 
удължаване на максималния срок за 
обработване. Когато временното 
обработване вече не е пропорционално 
и необходимо за целите на настоящия 
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член, и при всички случаи след края на 
максималния срок за обработване, 
Европол заличава окончателно 
личните данни, които не отговарят 
на изискванията на параграф 5 от 
настоящия член, и резултатите от 
обработването, и съответно 
информира доставчика на данните.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18а – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обработване на информация в подкрепа 
на наказателно разследване

Обработване на лични данни в 
подкрепа на наказателно разследване

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е необходимо за подкрепа 
на дадено наказателно разследване, 
Европол може да обработва лични 
данни извън категориите субекти на 
данни, изброени в приложение II, 
когато:

1. Когато е необходимо за подкрепа 
на текущо дадено наказателно 
разследване, Европол може да 
обработва лични данни извън 
категориите субекти на данни, изброени 
в приложение II, когато:

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) държава членка или a) държава членка, Европейската 
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Европейската прокуратура предостави 
на Европол следствено досие съгласно 
член 17, параграф 1, буква а) за целите 
на оперативния анализ в подкрепа на 
това конкретно наказателно разследване 
в рамките на мандата на Европол 
съгласно член 18, параграф 2, буква в); и

прокуратура или Евроюст предостави 
на Европол следствено досие съгласно 
член 17, параграф 1, букви а) и б), като 
отправи искане към Европол да 
подкрепи това текущо конкретно 
наказателно разследване в рамките на 
мандата на Европол съгласно член 18, 
параграф 2, буква в); и

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18а – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Европол прецени, че не е 
възможно да се извърши оперативен 
анализ на следственото досие, без да се 
обработват лични данни, които не 
отговарят на изискванията на член 18, 
параграф 5. Тази оценка се записва.

б) Европол стигне до 
заключението, че не е възможно да се 
извърши оперативен анализ на 
следственото досие, без да се 
обработват лични данни, които не 
отговарят на изискванията на член 18, 
параграф 5. Тази оценка се записва и 
изпраща на ЕНОЗД за сведение. 

Изменение 91

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18 а – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) държава членка или орган на 
Съюза изиска стратегически анализ в 
рамките на мандата на Европол 
съгласно член 18, параграф 2, буква б).

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол може да обработва 
лични данни, съдържащи се в 
следствено досие, докато подпомага 
текущото конкретно наказателно 
разследване, за което следственото 
досие е предоставено от държава членка 
или от Европейската прокуратура в 
съответствие с параграф 1, и само с цел 
подпомагане на това разследване.

2. Европол може да обработва 
лични данни, съдържащи се в 
следствено досие, докато подпомага 
текущото конкретно наказателно 
разследване, за което следственото 
досие е предоставено от държава 
членка, Европейската прокуратура 
или Евроюст в съответствие с параграф 
1, и само с цел подпомагане на това 
разследване.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет, като действа 
по предложение на изпълнителния 
директор и след консултация с 
ЕНОЗД, допълнително уточнява 
условията, свързани с обработката на 
тези данни.

заличава се

Изменение 94

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга обработването на 
лични данни съгласно член 18, 
параграф 5а, личните данни извън 
категориите субекти на данни, 
изброени в приложение II, са 
функционално отделени от другите 
данни и достъпът до тях е възможен 
само когато това е необходимо за 
подпомагане на конкретното 

заличава се
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наказателно разследване, за което са 
били предоставени.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато Европол стигне до 
заключението, че са налице 
предварителни признаци, че тези 
данни са непропорционални или 
събрани в нарушение на основните 
права, Европол ги заличава 
окончателно, без обработване. 
Когато периодът на обработка на 
личните данни приключи, личните 
данни се изтриват окончателно. 

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По искане на държавата членка 
или на Европейската прокуратура, 
които са предоставили на Европол 
следствено досие съгласно параграф 1, 
Европол може да съхранява това 
следствено досие и резултата от 
оперативния си анализ след изтичане на 
срока на съхранение, посочен в 
параграф 2, единствено с цел да се 
гарантира достоверността, 
надеждността и проследимостта на 
процеса на криминално разузнаване и 
само докато съдебното производство, 
свързано с това наказателно 
разследване, е в ход в тази държава 
членка.

3. По искане на държавата членка, 
която е предоставила на Европол 
следствено досие съгласно параграф 1, 
или по искане на Европейската 
прокуратура или Евроюст, по 
целесъобразност, Европол може да 
съхранява това следствено досие и 
резултата от оперативния си анализ след 
изтичане на срока на обработване, 
посочен в параграф 2, единствено с цел 
да се гарантира достоверността, 
надеждността и проследимостта на 
процеса на криминално разузнаване и 
само докато съдебното производство, 
свързано с това наказателно 
разследване, е в ход в тази държава 
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членка или в Европейската 
прокуратура или Евроюст.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тази държава членка може също така да 
поиска от Европол да съхранява 
следственото досие и резултата от своя 
оперативен анализ след изтичане на 
срока на съхранение, посочен в 
параграф 2, с цел да се гарантира 
достоверността, надеждността и 
проследимостта на процеса на 
криминално разузнаване и само докато 
съдебното производство, последвало 
свързано наказателно разследване, е в 
ход в друга държава членка.

Тази държава членка, Европейската 
прокуратура или Евроюст може също 
така да поискат от Европол да 
съхранява следственото досие и 
резултата от своя оперативен анализ 
след изтичане на срока на съхранение, 
посочен в параграф 2, с цел да се 
гарантира достоверността, 
надеждността и проследимостта на 
процеса на криминално разузнаване и 
само докато съдебното производство, 
последвало свързано наказателно 
разследване, е в ход в друга държава 
членка.

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 3 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управителният съвет, като действа 
по предложение на изпълнителния 
директор и след консултация с 
ЕНОЗД, допълнително уточнява 
условията, свързани с обработката на 
тези данни. Тези лични данни са 
функционално отделени от другите 
данни и достъпът до тях е възможен 
само когато това е необходимо с цел 
да се гарантира достоверността, 
надеждността и проследимостта на 
процеса на криминално разузнаване.

заличава се
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Изменение 99

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Управителният съвет, като 
действа по предложение на 
изпълнителния директор и след 
консултация с ЕНОЗД, допълнително 
уточнява условията, свързани с 
обработването на лични данни 
съгласно параграф 2 и параграф 3, по-
специално по отношение на мащаба и 
сложността на обработването и 
вида и значението на разследванията. 
Тези лични данни са функционално 
отделени от другите данни. Данните, 
обработвани в съответствие с 
параграф 2, са достъпни само когато 
това е необходимо за конкретното 
наказателно разследване, за което са 
били предоставени, и с цел да се 
гарантира достоверността, 
надеждността и проследимостта на 
процеса на криминално разузнаване, и 
се съхраняват в съответствие с 
параграф 3.

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 18a – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Параграфи 1—3 се прилагат и 
когато Европол получи лични данни 
от трета държава, с която има 
сключено споразумение въз основа на 
член 23 от Решение 2009/371/ПВР в 
съответствие с член 25, параграф 1, 
буква в) от настоящия регламент или 
въз основа на член 218 от ДФЕС в 

4. Параграфи 1–3а се прилагат и за 
лични данни, съдържащи се в 
следствено досие, предоставено на 
Европол от трета държава, както е 
посочено в член25, параграф 1, букви а), 
б) и в), за оперативен анализ, който 
подпомага конкретно наказателно 
разследване в една или повече държави 
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съответствие с член 25, параграф 1, 
буква б) от настоящия регламент, 
или която е предмет на решение 
относно адекватното ниво на 
защита, както е посочено в член 25, 
параграф 1, буква а) от настоящия 
регламент, и тази трета държава 
предостави на Европол следствено 
досие за оперативен анализ, който 
подпомага конкретно наказателно 
разследване в държава(и) членка(и), 
подкрепяна(и) от Европол. Когато 
трета държава предостави на Европол 
следствено досие, ЕНОЗД се уведомява 
за това. Европол проверява дали 
количеството лични данни не е явно 
непропорционално по отношение на 
конкретното разследване в държава 
членка, подкрепяна от Европол, и дали 
няма обективни елементи, сочещи, че 
досието по делото е получено от третата 
държава в явно нарушение на основните 
права. Когато Европол или ЕНОЗД 
стигне до заключението, че са налице 
предварителни признаци, че тези данни 
са непропорционални или събрани в 
нарушение на основните права, Европол 
не ги обработва. Европол може да има 
достъп до данни, обработвани съгласно 
настоящия параграф, само когато това е 
необходимо за подпомагане на 
конкретно наказателно разследване в 
държава членка или в държави членки. 
Тези данни могат да бъдат споделяни 
само в рамките на Съюза.“;

членки, подкрепяни от Европол, при 
условие че третата държава е 
придобила данните в контекста на 
наказателно разследване в 
съответствие с процедурните 
изисквания и гаранции, приложими 
съгласно нейното национално 
наказателно право. Когато трета 
държава предостави на Европол 
следствено досие, ЕНОЗД се уведомява 
за това. Европол проверява дали 
количеството лични данни не е явно 
непропорционално по отношение на 
конкретното разследване в държава 
членка, подкрепяна от Европол, и дали 
няма обективни елементи, сочещи, че 
досието по делото е получено от третата 
държава в явно нарушение на основните 
права. Когато Европол стигне до 
заключението, че са налице 
предварителни признаци, че такива 
данни са непропорционални или 
събрани в нарушение на основните 
права, Европол не ги обработва, а 
заличава данните. Европол може да 
има достъп до лични данни, 
обработвани съгласно настоящия 
параграф, само когато това е 
необходимо за подпомагане на 
конкретно наказателно разследване в 
една или повече държави членки, за 
целите на което са били 
предоставени данните. Тези данни 
могат да бъдат споделяни само в 
рамките на Съюза, или при 
необходимост с международни 
организации, както е посочено в член 
25, параграф 1, букви б) и в).

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 20 – параграф 2 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В рамките на провеждането на 2а. В рамките на провеждането на 
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специализирани проекти за оперативен 
анализ, посочени в член 18, параграф 3, 
държавите членки могат да определят 
информацията, която Европол да 
предоставя пряко на избрани други 
държави членки с цел засилено 
сътрудничество в конкретни 
разследвания, без да се засягат 
ограниченията по член 19, параграф 2.“;

специализирани проекти за оперативен 
анализ, посочени в член 18, параграф 3, 
и в съответствие с правилата и 
гаранциите за обработването на 
лични данни, посочени в настоящия 
регламент, държавите членки могат да 
определят информацията, която 
Европол да предоставя пряко на избрани 
други държави членки с цел засилено 
сътрудничество в конкретни 
разследвания, без да се засягат 
ограниченията по член 19, параграф 2.“;

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 20 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Когато националното право 
позволява на служители на Европол да 
предоставят доказателства, които са им 
станали известни при изпълнението на 
техните задължения или при 
упражняването на дейността им, само 
служителите на Европол, 
упълномощени от изпълнителния 
директор да направят това, могат да 
дават такива доказателства в съдебни 
производства в държавите членки.“;

5. Когато националното 
процесуално право позволява на 
служители на Европол да предоставят 
доказателства, които са им станали 
известни при изпълнението на техните 
задължения или при упражняването на 
дейността им, само служителите на 
Европол, упълномощени от 
изпълнителния директор да направят 
това, могат да дават такива 
доказателства в наказателни 
производства в държавите членки.;

Изменение 103

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 20a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол активно подкрепя 
разследванията и наказателните 
преследвания на Европейската 
прокуратура и си сътрудничи с нея, по-

2. При искане от страна на 
Европейската прокуратура, Европол 
активно подкрепя разследванията и 
наказателните преследвания на 
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специално чрез обмен на информация и 
чрез предоставяне на аналитична 
подкрепа.

Европейската прокуратура и си 
сътрудничи с нея, по-специално чрез 
обмен на информация и чрез 
предоставяне на аналитична подкрепа, 
до момента, в който тя реши дали да 
проведе наказателно преследване или 
да приключи делото по друг начин.

Изменение 104

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 20a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол предприема всички 
подходящи мерки, за да даде 
възможност на Европейската 
прокуратура да има непряк достъп до 
информацията, предоставена за целите 
на член 18, параграф 2, букви а), б) и в), 
въз основа на наличието на попадение 
или липсата на попадение (hit/no hit 
system). Член 21 се прилага mutatis 
mutandis с изключение на параграф 2 от 
него.

3. Европол предприема всички 
подходящи мерки, за да даде 
възможност на Европейската 
прокуратура да има непряк достъп до 
информацията, предоставена за целите 
на член 18, параграф 2, букви а), б) и в), 
въз основа на наличието на попадение 
или липсата на попадение (hit/no hit 
system). Член 21 се прилага mutatis 
mutandis с изключение на параграфи 2 и 
8 от него.

Изменение 105

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 21 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако по време на дейностите по 
обработване на информация във връзка 
с отделно разследване или конкретен 
проект Европол открие информация, 
свързана с евентуална незаконна 
дейност, засягаща финансовите 
интереси на Съюза, Европол незабавно 
предоставя на OLAF тази информация 
по собствена инициатива.“

8. Ако по време на дейностите по 
обработване на информация във връзка 
с конкретно разследване или проект 
Европол открие информация, свързана с 
евентуална незаконна дейност, засягаща 
финансовите интереси на Съюза, 
Европол незабавно предоставя на OLAF 
тази информация
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Изменение 106
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 23 – параграф 7

Текст в сила Изменение

(9а) В член 23 параграф 7 се заменя 
със следното:

7. Забранява се последващото предаване 
на лични данни, съхранявани от 
Европол, от държави-членки, органи на 
Съюза, трети държави и международни 
организации, освен ако Европол не е 
дал предварително изричното си 
разрешение за това.

7. Забранява се последващото предаване 
на лични данни, съхранявани от 
Европол, от държави членки, органи на 
Съюза, трети държави, международни 
организации и частноправни субекти, 
освен ако Европол не е дал 
предварително изричното си 
разрешение за това.

Изменение 107

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предаване на лични данни от 
оперативен характер на институции, 
органи, служби и агенции на Съюза

Предаване на лични данни на 
институции, органи, служби и агенции 
на Съюза

Изменение 108

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат евентуални 
други ограничения по силата на 
настоящия регламент, по-специално по 
член 19, параграфи 2 и 3, и без да се 
засяга член 67, Европол предава лични 
данни от оперативен характер на 
друга институция, орган, служба или 

1. В съответствие с член 71, 
параграф 2 от Регламент (ЕС) 
2018/1725 и без да се засягат евентуални 
други ограничения по силата на 
настоящия регламент, по-специално по 
член 19, параграфи 2 и 3, и без да се 
засяга член 67, Европол предава лични 
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агенция на Съюза единствено ако 
данните са необходими за 
законосъобразното изпълнение на 
задачите на другата институция, орган, 
служба или агенция на Съюза.

данни на друга институция, орган, 
служба или агенция на Съюза, 
единствено ако личните данни са 
необходими и пропорционални за 
законосъобразното изпълнение на 
задачите на другата институция, орган, 
служба или агенция на Съюза.

Изменение 109

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 24 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато личните данни от 
оперативен характер се предават по 
искане на друга институция, орган, 
служба или агенция на Съюза, 
администраторът и получателят 
заедно носят отговорност за 
законосъобразността на това 
предаване.

2. По искане за предаване на 
лични данни от друга институция, 
орган, служба или агенция на Съюза 
Европол проверява компетентността 
на другата институция, орган, служба 
или агенция на Съюза. В случай на 
възникнали съмнения относно тази 
необходимост от предаване на 
личните данни Европол изисква 
допълнителна информация от 
получателя.

Изменение 110

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 24 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Получаващата институция, орган, 
служба или агенция на Съюза 
гарантира, че необходимостта от 
предаване на личните данни от 
оперативен характер може да бъде 
проверена впоследствие.

Получаващата институция, орган, 
служба или агенция на Съюза 
гарантира, че необходимостта от 
предаване на личните данни може да 
бъде проверена впоследствие.

Изменение 111
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Получаващата институция, 
орган, служба или агенция на Съюза 
обработва личните данни от 
оперативен характер само за целите, 
за които те са предадени.“

3. Получаващата институция, 
орган, служба или агенция на Съюза 
обработва личните данни само за 
целите, за които те са предадени.“

Изменение 112

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 25 – параграф 3

Текст в сила Изменение

-a) параграф 3 се заличава
3. Изпълнителният директор 
информира управителния съвет за 
обмена на лични данни въз основа на 
решения относно адекватното ниво 
на защита на личните данни съгласно 
параграф 1, буква а).

 (32016R0794)

Изменение 113

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква -а а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 25 – параграф 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-aa) вмъква се следният параграф 4a:
„4a. При липса на решение относно 
адекватното ниво на защита Европол 
може да прехвърля лични данни на 
трета държава или международна 
организация, когато:
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a) в правно обвързващ инструмент са 
предвидени подходящи гаранции във 
връзка със защитата на личните 
данни; или
б) Европол е извършил оценка на 
всички обстоятелства във връзка с 
прехвърлянето на лични данни и е 
стигнал до заключението, че 
съществуват подходящи гаранции по 
отношение на защитата на личните 
данни. 
Европол информира ЕНОЗД за 
категориите прехвърляния по 
параграф 1, буква б). Когато 
предаването на лични данни се 
основава на буква б) от настоящия 
параграф, то се документира и 
документацията се предоставя на 
ЕНОЗД при поискване. 
Документацията включва запис на 
датата и часа на прехвърляне и 
информация относно получаващия 
компетентен орган, обосновката на 
прехвърлянето и прехвърлените 
лични данни.“

Изменение 114

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Чрез дерогация от параграф 1 
изпълнителният директор може да 
разреши прехвърлянето или категории 
прехвърляне на лични данни на трети 
държави или международни 
организации за всеки отделен случай, 
ако прехвърлянето:“;

Чрез дерогация от параграф 1 
изпълнителният директор може по 
изключение да разреши прехвърлянето 
или категория прехвърляне на лични 
данни на трети държави или 
международни организации за всеки 
отделен случай, ако прехвърлянето:

Изменение 115

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б – уводна част
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 25 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) В параграф 8 се заличава 
следното изречение:

б) параграф 8 се заменя със 
следното:

Изменение 116

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 25 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Когато предаването на лични данни се 
основава на параграф 5, то се 
документира и документацията се 
предоставя на ЕНОЗД при поискване. 
Документацията включва запис на 
датата и часът на прехвърляне и 
информация относно получаващия 
компетентен орган, относно 
обосновката на прехвърлянето и 
относно прехвърлените лични данни от 
оперативен характер.“

Когато предаването на лични данни се 
основава на параграфи 4а или 5, то се 
документира и документацията се 
предоставя на ЕНОЗД при поискване. 
Документацията включва запис на 
датата и часът на прехвърляне и 
информация относно получаващия 
компетентен орган, относно 
обосновката на прехвърлянето и 
относно прехвърлените лични данни от 
оперативен характер.“

Чрез дерогация от параграф 1 
изпълнителният директор може по 
изключение да разреши прехвърлянето 
или категории прехвърляне на лични 
данни на трети държави или 
международни организации за всеки 
отделен случай, ако прехвърлянето 
или свързаните прехвърляния са:“

Изменение 117

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол може да получава 
лични данни пряко от частноправни 

2. Когато Европол получава лични 
данни пряко от частноправни субекти, 
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субекти и да обработва тези лични 
данни в съответствие с член 18 с цел да 
идентифицира всички съответни 
национални звена, посочени в параграф 
1, буква а). Европол незабавно 
препраща личните данни и всички 
съответни резултати от обработката на 
тези данни, необходими за целите на 
установяването на компетентност, на 
съответните национални звена. Европол 
може да препраща личните данни и 
съответните резултати от обработката 
на тези данни, необходими за целите на 
установяването на компетентност в 
съответствие с член 25, на съответните 
звена за контакт и органи, посочени в 
параграф 1, букви б) и в). След като 
Европол идентифицира и препрати 
съответните лични данни на всички 
съответни национални звена или ако не 
е възможно да се идентифицират други 
засегнати национални звена, агенцията 
заличава данните, освен ако съответното 
национално звено, звено за контакт или 
орган предоставят отново личните 
данни на Европол в съответствие с член 
19, параграф 1 в срок от четири месеца 
след извършване на прехвърлянето.“

Европол може да обработва тези лични 
данни в съответствие с член 18, за да 
идентифицира съответните 
национални звена, посочени в параграф 
1, буква а). Европол незабавно 
препраща личните данни и всички 
съответни резултати от обработката на 
тези данни, необходима за целите на 
установяването на компетентност, на 
съответните национални звена. Европол 
може да препраща личните данни и 
съответните резултати от обработката 
на тези данни, необходима за целите на 
установяването на компетентност в 
съответствие с член 25, на съответните 
звена за контакт и органи, посочени в 
параграф 1, букви б) и в). След като 
Европол идентифицира и препрати 
съответните лични данни на всички 
съответни национални звена или ако не 
е възможно да се идентифицират други 
засегнати национални звена, агенцията 
заличава данните, освен ако съответното 
национално звено, звено за контакт или 
орган предоставят отново личните 
данни на Европол в съответствие с член 
19, параграф 1 в срок от четири месеца 
след извършване на предаването или 
прехвърлянето.“

Изменение 118

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако Европол получи лични 
данни от частноправен субект в трета 
държава, Европол може да препрати 
тези данни само на държава членка или 
на засегната трета държава, с която е 
сключено споразумение въз основа на 
член 23 от Решение 2009/371/ПВР или 
въз основа на член 218 от ДФЕС или 
която е предмет на решение относно 
адекватното ниво на защита, посочено в 

4. Ако Европол получи лични 
данни от частноправен субект в трета 
държава, Европол може да препрати 
тези данни и резултата от своя анализ 
и проверка само на държава членка или 
на засегната трета държава, с която е 
сключено споразумение въз основа на 
член 23 от Решение 2009/371/ПВР или 
въз основа на член 218 от ДФЕС или 
която е предмет на решение относно 
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член 25, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент. Когато са 
изпълнени условията, определени в 
член 25, параграфи 5 и 6, Европол може 
да прехвърли резултата от своя анализ и 
проверка на тези данни със съответната 
трета държава.

адекватното ниво на защита, посочено в 
член 25, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент. Когато са 
изпълнени условията, определени в 
член 25, параграфи 5 и 6, Европол може 
да прехвърли резултата от своя анализ и 
проверка на тези данни към съответната 
трета държава.

Изменение 119

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европол може да предава или 
прехвърля лични данни на частноправни 
субекти по преценка за всеки отделен 
случай — когато това е строго 
необходимо и подлежи на всички 
възможни ограничения, предвидени 
съгласно член 19, параграф 2 или 
параграф 3 и без да се засяга член 67, в 
следните случаи:

5. Европол не предава или 
прехвърля лични данни на частноправни 
субекти, освен когато, по преценка за 
всеки отделен случай — когато това е 
строго необходимо и пропорционално и 
подлежи на всички възможни 
ограничения, предвидени съгласно 
член 19, параграф 2 или параграф 3 и 
без да се засяга член 67, в следните 
случаи:

Изменение 120

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предаването или прехвърлянето 
на публично достъпни лични данни е 
строго необходимо за изпълнението на 
задачата, посочена в член 4, параграф 1, 
буква м), и са изпълнени следните 
условия:

(Не се отнася до българския текст.)
 

Изменение 121
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 6 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) е необходимо в отделни случаи 
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
престъпления от компетенциите на 
Европол; или

г) е необходимо в отделни случаи 
за целите на предотвратяването, 
разследването, разкриването или 
наказателното преследване на 
конкретно престъпление от 
компетенциите на Европол; или

Изменение 122

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Лични данни не могат да бъдат 
прехвърляни, ако изпълнителният 
директор установи, че основните права 
и свободи на въпросния субект на 
данните надделяват над обществения 
интерес от прехвърлянето, посочено в 
букви г) и д).

ЕНОЗД бива информиран за 
предаването без ненужно забавяне. 
Лични данни не могат да бъдат 
прехвърляни, ако изпълнителният 
директор установи, че основните права 
и свободи на въпросния субект на 
данните надделяват над обществения 
интерес от прехвърлянето, посочено в 
букви г) и д).

Изменение 123

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 6 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прехвърлянето на данни не трябва да 
бъде систематично, масивно или 
структурно.“

заличава се

Изменение 124
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 6 – алинея -6 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) добавят се следните параграфи 6а 
и 6б:

г) добавят се следните параграфи -
6а, 6а и 6б:

„-6a. Без да се засягат други правни 
актове на Съюза, предаването или 
прехвърлянето на лични данни 
съгласно параграфи 5 и 6 от 
настоящия член не е систематично, 
масово или структурно.“

Изменение 125

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 6 а – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Европол може да поиска от 
държавите членки, чрез техните 
национални звена, да получат лични 
данни от частноправни субекти, които 
са установени или имат законен 
представител на тяхна територия 
съгласно приложимото им 
законодателство, с цел да ги споделят 
с Европол, при условие че исканите 
лични данни са строго ограничени до 
необходимото за Европол с цел 
идентифициране на съответните 
национални звена.

6а. Европол може да изпрати 
искане до държавите членки да му 
предоставят лични данни от 
частноправни субекти, които са 
установени или имат законен 
представител на тяхна територия. 
Такова искане е обосновано и е 
възможно най-целенасочено. Европол 
отправя такива искания чрез 
националните звена на държавите 
членки. Такива лични данни са 
възможно най-малко чувствителни и 
са строго ограничени до необходимото 
и пропорционалното за Европол с 
единствената цел идентифициране на 
съответните национални звена.

Изменение 126

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 6 а – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Независимо от своята компетентност по 
отношение на конкретното 
престъпление, във връзка с което 
Европол се стреми да идентифицира 
съответните национални звена, 
държавите членки гарантират, че 
техните компетентни национални 
органи могат законосъобразно да 
обработват такива искания в 
съответствие с националното си 
законодателство с цел да предоставят на 
Европол информацията, необходима за 
изпълнението на нейните цели.

Независимо от своята компетентност по 
отношение на конкретното 
престъпление, във връзка с което 
Европол се стреми да идентифицира 
съответните национални звена, 
държавите членки гарантират, че 
техните компетентни национални 
органи могат да обработват такива 
искания в съответствие с националното 
си законодателство с цел да предоставят 
на Европол информацията, необходима 
за изпълнението на нейните цели.

Изменение 127

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Регламент 2016/794
Член 26 – параграф 6б

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Инфраструктурата на Европол 
може да се използва за обмен между 
компетентните органи на държавите 
членки и частноправни субекти в 
съответствие с националното 
законодателство на съответната държава 
членка. Когато държавите членки 
използват тази инфраструктура за обмен 
на лични данни за престъпления, 
попадащи извън обхвата на целите на 
Европол, Европол няма достъп до тези 
данни.“

6б. Инфраструктурата на Европол 
може да се използва за обмен между 
компетентните органи на държавите 
членки и частноправни субекти в 
съответствие с националното 
законодателство на съответната държава 
членка. Когато държавите членки 
използват тази инфраструктура за обмен 
на лични данни за престъпления, 
попадащи извън обхвата на целите на 
Европол, Европол няма достъп до тези 
данни и се счита за „обработващ 
лични данни“ по смисъла на член 87 
от Регламент (ЕС) 2018/1725.“ 
Европол прави оценка на възможните 
рискове за сигурността, породени от 
осигуряването на достъп до 
инфраструктурата му за използване 
от частноправни субекти, и когато е 
необходимо, прилага подходящи 
превантивни и смекчаващи мерки.
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Изменение 128

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Европол може да получава лични 
данни пряко от частноправни субекти и 
да обработва тези лични данни в 
съответствие с член 18, за да 
предотвратява разпространението на 
онлайн съдържание, свързано с 
тероризъм или насилнически 
екстремизъм, в кризисни ситуации, 
както е посочено в член 4, параграф 1, 
буква ф).

1. Европол може да получава лични 
данни пряко от частноправни субекти и 
да обработва тези лични данни в 
съответствие с член 18, за да 
предотвратява разпространението 
онлайн на терористично съдържание 
в кризисни ситуации, както е посочено в 
член 4, параграф 1, буква ф).

Изменение 129

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ако Европол получи лични 
данни от частноправен субект в трета 
държава, Европол може да препрати 
тези данни само на държава членка или 
на засегната трета държава, с която е 
сключено споразумение въз основа на 
член 23 от Решение 2009/371/ПВР или 
въз основа на член 218 от ДФЕС или 
която е предмет на решение относно 
адекватното ниво на защита, посочено в 
член 25, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент. Когато са 
изпълнени условията, определени в 
член 25, параграфи 5 и 6, Европол може 
да прехвърли резултата от своя анализ и 
проверка на тези данни със съответната 
трета държава.

2. Ако Европол получи лични 
данни от частноправен субект в трета 
държава, Европол може да препрати 
тези данни само на държавата членка 
или на засегнатата трета държава, с 
която е сключено споразумение въз 
основа на член 23 от Решение 
2009/371/ПВР или въз основа на член 
218 от ДФЕС или която е предмет на 
решение относно адекватното ниво на 
защита, посочено в член 25, параграф 1, 
буква а) от настоящия регламент. 
Когато са изпълнени условията, 
определени в член 25, параграфи 5 и 6 
от настоящия Регламент, Европол 
може да прехвърли резултата от своя 
анализ и проверка на тези данни към 
съответната трета държава.
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Изменение 130

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол може да предава или 
прехвърля лични данни на частноправни 
субекти за всеки отделен случай, при 
спазване на всички възможни 
ограничения, предвидени съгласно 
член 19, параграф 2 или 3, и без да се 
засяга член 67, когато предаването или 
прехвърлянето на такива данни е строго 
необходимо за предотвратяване на 
разпространението на онлайн 
съдържание, свързано с тероризъм или 
насилнически екстремизъм, както е 
посочено в член 4, параграф 1, буква ф), 
и в разглеждания случай основните 
права и свободи на засегнатите субекти 
на данни не надделяват над 
обществения интерес, който налага 
предаването или прехвърлянето.

3. Европол може да предава или 
прехвърля лични данни на частноправни 
субекти за всеки отделен случай, при 
спазване на всички възможни 
ограничения, предвидени съгласно 
член 19, параграф 2 или 3, и без да се 
засяга член 67, когато предаването или 
прехвърлянето на такива данни е строго 
необходимо за предотвратяване на 
разпространението онлайн на 
терористично съдържание, както е 
посочено в член 4, параграф 1, буква ф), 
и в разглеждания случай основните 
права и свободи на засегнатите субекти 
на данни не надделяват над 
обществения интерес, който налага 
предаването или прехвърлянето.

Изменение 131

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26a – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Европол може да поиска от 
държавите членки, чрез техните 
национални звена, да получат лични 
данни от частноправни субекти, които 
са установени или имат законен 
представител на тяхна територия 
съгласно приложимото им 
законодателство, с цел да ги споделят с 
Европол, при условие че исканите 
лични данни са строго ограничени до 
необходимото за Европол с цел 
предотвратяване на разпространението 

5. Европол може да поиска от 
държавите членки, чрез техните 
национални звена, да получат лични 
данни от частноправни субекти, които 
са установени или имат законен 
представител на тяхна територия 
съгласно приложимото им 
законодателство, с цел да ги споделят с 
Европол, при условие че исканите 
лични данни са строго ограничени до 
необходимото за Европол с цел 
предотвратяване на разпространението 
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на онлайн съдържание, свързано с 
тероризъм или насилнически 
екстремизъм, както е посочено в 
член 4, параграф 1, буква ф). 
Независимо от тяхната компетентност 
по отношение на разпространението на 
съдържанието, във връзка с което 
Европол изисква личните данни, 
държавите членки гарантират, че 
компетентните национални органи 
могат законосъобразно да обработват 
такива искания в съответствие с 
националното си законодателство с цел 
да предоставят на Европол 
информацията, необходима за 
изпълнението на нейните цели.

онлайн на терористично съдържание, 
както е посочено в член 4, параграф 1, 
буква ф). Независимо от тяхната 
компетентност по отношение на 
разпространението на съдържанието, 
във връзка с което Европол изисква 
личните данни, държавите членки 
гарантират, че компетентните 
национални органи могат 
законосъобразно да обработват такива 
искания в съответствие с националното 
си законодателство с цел да предоставят 
на Европол информацията, необходима 
за изпълнението на нейните цели.

Изменение 132

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26a – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Европол гарантира, че 
подробното документиране на всички 
случаи на прехвърляне на лични данни 
и основанията за това се регистрират в 
съответствие с настоящия регламент и 
при поискване се предават на ЕНОЗД 
съгласно член 40.

6. Европол гарантира, че 
подробното документиране на всички 
случаи на прехвърляне на лични данни 
и основанията за това се регистрират в 
съответствие с настоящия регламент и 
при поискване се предават на ЕНОЗД 
съгласно член 39а.

Изменение 133

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) добавя се следният член 26б: 
„Член 26б - 
Обмен на лични данни с частноправни 
субекти с цел предотвратяване на 
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онлайн разпространението на 
материали, показващи сексуално 
насилие над деца 
1. Европол може да получава лични 
данни пряко от частноправни 
субекти и да обработва тези лични 
данни в съответствие с член 18, за да 
предотвратява разпространението 
онлайн на материали, показващи 
сексуално насилие над деца, както е 
посочено в член 4, параграф 1, буква 
фа).
2. Ако Европол получи лични данни от 
частноправен субект в трета 
държава, Европол може да препрати 
тези данни само на държавата 
членка или на засегнатата трета 
държава, с която е сключено 
споразумение въз основа на член 23 от 
Решение 2009/371/ПВР или въз основа 
на член 218 от ДФЕС или която е 
предмет на решение относно 
адекватното ниво на защита, 
посочено в член 25, параграф 1, буква 
а) от настоящия регламент. Когато 
са изпълнени условията, определени в 
член 25, параграфи 5 и 6 от 
настоящия Регламент, Европол може 
да прехвърли резултата от своя 
анализ и проверка на тези данни към 
съответната трета държава.
3. Европол може да предава или 
прехвърля лични данни на 
частноправни субекти за всеки 
отделен случай, при спазване на 
всички възможни ограничения, 
предвидени съгласно член 19, параграф 
2 или 3, и без да се засяга член 67, 
когато предаването или 
прехвърлянето на такива данни е 
строго необходимо за 
предотвратяване на 
разпространението онлайн на 
материали, показващи сексуално 
насилие над деца, както е посочено в 
член 4, параграф 1, буква фа), и в 
разглеждания случай основните права 
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и свободи на засегнатите субекти на 
данни не надделяват над обществения 
интерес, който налага предаването 
или прехвърлянето.
4. Ако съответният частноправен 
субект не е установен в Съюза или в 
държава, с която Европол е сключила 
споразумение за сътрудничество, 
разрешаващо обмена на лични данни, 
или с която Съюзът е сключил 
международно споразумение съгласно 
член 218 от ДФЕС, или която е обект 
на решение относно адекватното 
ниво на защита на личните данни по 
член 25, параграф 1, буква а) от 
настоящия регламент, 
прехвърлянето се разрешава от 
изпълнителния директор.
5. Европол може да поиска от 
държавите членки, чрез техните 
национални звена, да получат лични 
данни от частноправни субекти, 
които са установени или имат 
законен представител на тяхна 
територия, съгласно приложимото 
им законодателство, с цел да ги 
споделят с Европол, при условие че 
исканите лични данни са строго 
ограничени до необходимото за 
Европол с цел предотвратяване на 
разпространението онлайн на 
материали, показващи сексуално 
насилие над деца, както е посочено в 
член 4, параграф 1, буква фа). 
Независимо от тяхната 
компетентност по отношение на 
разпространението на 
съдържанието, във връзка с което 
Европол изисква личните данни, 
държавите членки гарантират, че 
компетентните национални органи 
могат да обработват такива искания 
в съответствие с националното си 
законодателство с цел да 
предоставят на Европол 
информацията, необходима за 
изпълнението на нейните цели.
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6. Европол гарантира, че подробното 
документиране на всички случаи на 
прехвърляне на лични данни и 
основанията за това се регистрират в 
съответствие с настоящия 
регламент и при поискване се 
предават на ЕНОЗД съгласно 
член 39а.
7. Ако личните данни, които са 
получени или подлежат на 
прехвърляне, засягат интересите на 
дадена държава членка, Европол 
незабавно информира националното 
звено на съответната държава 
членка.“

Изменение 134

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 27a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Позоваванията на „приложими 
правила за защита на данните“ в 
настоящия регламент се разбират 
като позовавания на разпоредбите за 
защита на данните, установени в 
настоящия регламент и в Регламент 
(ЕС) 2018/1725.

заличава се

Изменение 135

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 27 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Позоваванията на „лични данни“ 
в настоящия регламент се разбират като 
позовавания на „лични данни от 
оперативен характер“, освен ако не е 
посочено друго.

3. Позоваванията на „лични данни“ 
в настоящия регламент се разбират като 
позовавания на „лични данни от 
оперативен характер“, както са 
определени в член 3 от Регламент 
(ЕС) 2018/1725, освен ако не е 
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предвидено друго в настоящия 
регламент.

Изменение 136

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а – уводна част
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) в параграф 2 първото изречение 
се заменя със следното:

a) параграф 2 се заменя със 
следното

Изменение 137

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 30 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Обработването с помощта на 
автоматични или други средства на 
лични данни, разкриващи расов или 
етнически произход, политически 
възгледи, религиозни или философски 
убеждения или членство в синдикални 
организации, както и обработването на 
генетични данни и биометрични данни с 
цел уникално идентифициране на 
физическо лице или данни, свързани със 
здравето, сексуалния живот или 
сексуалната ориентация на дадено лице, 
се разрешават само когато това е строго 
необходимо и пропорционално за 
предотвратяване или борба с 
престъпления, които попадат в обхвата 
на целите на Европол, и ако тези данни 
допълват други лични данни, 
обработвани от Европол.“;

2. Обработването с помощта на 
автоматични или други средства на 
лични данни, разкриващи расов или 
етнически произход, политически 
възгледи, религиозни или философски 
убеждения или членство в синдикални 
организации, както и обработването на 
генетични данни, биометрични данни с 
цел уникално идентифициране на 
физическо лице или данни, свързани със 
здравето или сексуалния живот или 
сексуалната ориентация на физическо 
лице, се разрешават само когато това е 
строго необходимо и пропорционално 
за научноизследователски и 
иновационни проекти съгласно член 
33а и за оперативни цели, в рамките 
на мандата на Европол, и само за 
предотвратяване или борба с 
престъпления, които попадат в обхвата 
на целите на Европол, съгласно 
посоченото в член 3.“ Това 
обработване е предмет и на 
подходящи гаранции по отношение на 
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правата и свободите на субекта на 
данните и, с изключение на 
биометричните данни, обработвани с 
цел уникално идентифициране на 
физическо лице, се разрешава само ако 
тези данни допълват други лични данни, 
обработвани от Европол.  Забранява се 
дискриминацията на физически лица 
въз основа на посочените лични 
данни;

Изменение 138

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 30 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) вмъква се следният параграф 
2a:
„2a. Длъжностното лице по защита 
на данните се уведомява без ненужно 
забавяне в случай на обработване на 
лични данни съгласно настоящия 
член.“

Изменение 139

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква г
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 30 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Личните данни, посочени в 
параграфи 1 и 2, не се предават на 
държави членки, органи на Съюза, нито 
се прехвърлят на трети държави и 
международни организации, освен ако 
това предаване или прехвърляне е 
строго необходимо и пропорционално в 
отделни случаи, свързани с 
престъпления, попадащи в обхвата на 
целите на Европол, и в съответствие с 

(Не се отнася до българския текст.)
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глава V.“;

Изменение 140

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 33а – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Европол може да обработва лични 
данни за целите на своите 
научноизследователски и 
иновационни проекти, както е 
посочено в член 18, параграф 2, буква 
д), но само когато са изпълнени 
следните условия:
a) обработването на лични данни е 
строго необходимо и надлежно 
обосновано за постигане на целите на 
проекта; 
б) по отношение на специалните 
категории лични данни, 
обработването се разрешава само 
когато е строго необходимо и е 
придружено от подходящи 
допълнителни гаранции, включително 
псевдонимизация.
Обработването на лични данни от 
Европол в контекста на 
научноизследователски и 
иновационни проекти се ръководи от 
принципите на прозрачност, 
обяснимост, справедливост и 
отчетност.

Изменение 141

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 33а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всеки проект подлежи на a) всеки научноизследователски и 
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предварително разрешение от 
изпълнителния директор въз основа на 
описание на планираната дейност по 
обработване, в което се посочва 
необходимостта от обработване на 
лични данни, като например за 
проучване и изпитване на новаторски 
решения и гарантиране на точността 
на резултатите от проекта, описание 
на личните данни, които ще се 
обработват, посочване на срока на 
съхранение и условията за достъп до 
личните данни, оценка на въздействието 
върху защитата на данните от рисковете 
за всички права и свободи на субектите 
на данни, включително на всякакви 
предубеждения в резултата, и мерките, 
предвидени за справяне с тези рискове;

иновационен проект подлежи на 
предварително разрешение от 
изпълнителния директор, при 
консултиране с Длъжностното лице 
по защита на данните и Служителя 
по въпросите на основните права въз 
основа на описание на конкретните 
цели на проекта и начина, по който 
проектът подпомага Европол или 
националните правоприлагащи органи 
в техните задачи, описание на 
планираната дейност по 
обработване, в което се посочват 
целите, обхватът и 
продължителността на 
обработването и необходимостта и 
пропорционалността на обработване 
на личните данни,  описание на 
категориите лични данни, които ще се 
обработват, посочване на спазването 
на принципите в областта на 
защитата на данните, посочени в 
член 71 от Регламент (ЕС) 2018/1725, 
на срока на съхранение и условията за 
достъп до личните данни, оценка на 
въздействието върху защитата на 
данните от рисковете за всички права и 
свободи на субектите на данни, 
включително на риска от всякакви 
предубеждения по отношение на 
личните данни, които ще се 
използват за обучението на 
алгоритми, и в резултата от 
обработването, и мерките, предвидени 
за справяне с тези рискове, както и за 
да се избегнат нарушения на 
основните права.

Изменение 142

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 33а - параграф 1 - буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) всеки научноизследователски и 
иновационен проект подлежи на 
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първоначална оценка от Служителя 
по въпросите на основните права въз 
основа на информацията в буква а).  
Европол взема предвид тази оценка и, 
когато е приложимо, препоръките, 
включени в нея, преди започването на 
проекта. 

Изменение 143

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 33а – параграф 1 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) ж) записите за обработването 
на личните данни в контекста на 
проекта се съхраняват за срока на 
проекта и 1 година след приключването 
на проекта единствено за целите на 
проверката на точността на резултатите 
от обработването на данните и само за 
времето, необходимо за тази проверка.

е) записите за обработването на 
личните данни в контекста на проекта се 
съхраняват за срока на проекта и 1 
година след приключването на проекта 
единствено за целите на проверката на 
точността на резултатите от 
обработването на данните и само за 
времето, необходимо за тази проверка, 
точността на резултатите от 
обработването на данните, и за да 
може ЕНОЗД да осъществи надзора и 
одитите, за да се гарантира, че 
условията и гаранциите, предвидени в 
настоящия член, са изпълнени.

Изменение 144

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 33a – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Управителният съвет 
установява задължителен общ 
обхват за научноизследователските и 
иновационните проекти на Европол. 
Документът се актуализира по 
целесъобразност. Документът се 
предоставя на ЕНОЗД за целите на 
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неговата надзорна функция. 

Изменение 145

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 33a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол поддържа пълно и 
подробно описание на процеса и 
обосновката на обучението, изпитването 
и валидирането на алгоритмите, за да се 
гарантира прозрачност и за проверка на 
точността на резултатите.“;

2. Европол поддържа подробно 
описание на процеса и обосновката на 
обучението, изпитването и 
валидирането на алгоритмите, за да се 
гарантира прозрачност на процедурата 
и алгоритмите, включително 
тяхната обяснимост, спазване на 
гаранциите, предвидени в настоящия 
член, и за да бъде възможна проверка 
на точността на резултатите.“; Европол 
предоставя описанието на СГПК при 
поискване.

Изменение 146

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 33a – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Европол гарантира, че 
независими експерти извършват одит 
преди внедряването на технологично 
решение, произтичащо от нейните 
научноизследователски и 
иновационни проекти, включващи 
обработката на лични данни.

Изменение 147

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 34 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай на нарушение на 
сигурността на личните данни Европол 
уведомява без ненужно забавяне 
компетентните органи на засегнатите 
държави членки за това нарушение в 
съответствие с условията, определени в 
член 7, параграф 5, както и доставчика 
на съответните данни, освен ако е малко 
вероятно нарушението на сигурността 
на личните данни да породи риск за 
правата и свободите на физическите 
лица.“;

1. Без да се засяга член 92 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725, в случай на 
нарушение на сигурността на личните 
данни Европол уведомява без ненужно 
забавяне компетентните органи на 
засегнатите държави членки за това 
нарушение в съответствие с условията, 
определени в член 7, параграф 5, както и 
доставчика на съответните данни, освен 
ако е малко вероятно нарушението на 
сигурността на личните данни да 
породи риск за правата и свободите на 
физическите лица; en

Изменение 148

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Без да се засяга член 93 от 
Регламент 2018/1725, ако Европол няма 
координатите на съответния субект на 
данни, Европол отправя искане към 
доставчика на данните да уведоми 
съответния субект на данни за 
нарушението на сигурността на личните 
данни и да информира Европол за 
взетото решение.“; 

„Без да се засяга член 93 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725, ако Европол 
няма координатите на съответния 
субект на данни, Европол отправя 
искане към доставчика на данните да 
уведоми съответния субект на данни за 
нарушението на сигурността на личните 
данни и да информира Европол за 
взетото решение.“;  Предоставилите 
данните държави членки уведомяват 
съответния субект на данни за 
нарушението на сигурността на 
личните данни в съответствие с 
националното право.

Изменение 149

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 22 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 36 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всеки субект на данни, желаещ да 
упражни правото си на достъп, 
посочено в член 80 от Регламент (ЕС) 
2018/1725, до лични данни, отнасящи се 
до субекта на данни, може да отправи за 
тази цел искане, без това да води до 
прекомерни разходи, до определения за 
тази цел орган в държава членка по свой 
избор или до Европол. Когато искането 
е отправено до органа на държава 
членка, този орган препраща искането 
на Европол без забавяне и при всички 
случаи в срок от един месец след 
получаването му.“;

3. Всеки субект на данни, желаещ да 
упражни правото си на достъп, 
посочено в член 80 от Регламент (ЕС) 
2018/1725, до лични данни, отнасящи се 
до субекта на данни, може да отправи за 
тази цел искане до определения за тази 
цел орган в държава членка по свой 
избор или до Европол. Когато искането 
е отправено до органа на държава 
членка, този орган препраща искането 
на Европол без забавяне и при всички 
случаи в срок от един месец след 
получаването му.“; 

Изменение 150

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга член 82, параграф 3 от 
Регламент 2018/1725, Европол 
ограничава вместо да заличава личните 
данни, посочени в параграф 2, ако са 
налице разумни основания да се смята, 
че заличаването би могло да засегне 
законните интереси на субекта на 
данните.“;

Без да се засяга член 82, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725, Европол 
ограничава, вместо да заличава личните 
данни, ако са налице разумни основания 
да се смята, че заличаването би могло да 
засегне законните интереси на субекта 
на данните. Ограничените лични 
данни се обработват единствено с цел 
защита на правата на субекта на 
данните или на друго физическо или 
юридическо лице, или за целите, 
определени в член 82, параграф 3 от 
посочения регламент.

Изменение 151

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 37a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Вмъква се следният член 37a: заличава се
Член 37a
Право на ограничаване на 
обработването
Когато обработването на лични 
данни е ограничено съгласно член 82, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) 
2018/1725, тези лични данни се 
обработват единствено с цел защита 
на правата на субекта на данните 
или на друго физическо или 
юридическо лице, или за целите, 
определени в член 82, параграф 3 от 
посочения регламент.“;

Изменение 152

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 25 – уводна част
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Член 38 се изменя, както следва: (25) Член 38 се изменя, както следва:

-a) параграф 1 се заменя със следното:
„1. Европол обработва личните данни 
по такъв начин, че техният 
източник, в съответствие с член 17, 
да може да бъде установен.“
-aa) уводната част на параграф 2 се 
заменя със следното:
„2. Отговорността за качеството на 
личните данни съгласно посоченото в 
член 71, параграф 1, буква г) от 
Регламент (ЕС) 2018/1725 се носи от:“ 
-аб) в параграф 2 буква а) се заменя със 
следното:
„(а) държавата членка или органа на 
Съюза, които са предоставили 
личните данни на Европол;“
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a) параграф 4 се заменя със следното:
„4. Отговорността за 
съответствието с Регламент (ЕС) 
№ 2018/1725 по отношение на 
личните данни от административен 
характер и за съответствието с 
настоящия регламент и с член 3 и 
глава IX от Регламент (ЕС) 
№ 2018/1725 по отношение на лични 
данни от оперативен характер се 
носи от Европол.“
aа) в параграф 6 първата алинея се 
заменя със следното:
„6. В случай на предаване на данни 
между Европол и орган на Съюза 
отговорността за 
законосъобразността на предаването 
се носи от Европол.“

Изменение 153

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Управителният съвет назначава 
длъжностно лице по защита на данните, 
което е член на персонала, специално 
назначен за тази цел. To действа 
независимо при изпълнение на своите 
задължения и не може да приема 
указания от никого.

1. Управителният съвет назначава 
длъжностно лице по защита на данните, 
което е член на персонала, специално 
назначен за тази цел.

Изменение 154

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Длъжностното лице по защита на 
данните се избира въз основа на 

2. Длъжностното лице по защита на 
данните се избира въз основа на 
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личните и професионалните му 
качества, и по-специално въз основа на 
експертните му знания в областта на 
защитата на данни и практиките в тази 
област, както и способността му да 
изпълнява задачите си съгласно 
настоящия регламент.

професионалните му качества, и по-
специално въз основа на експертните му 
знания в областта на защитата на данни 
и практиките в тази област, както и 
способността му да изпълнява задачите, 
посочени в член 41б от настоящия 
регламент.

Изменение 155

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Длъжностното лице по 
защита на данните се назначава за 
срок от четири години и може да бъде 
преназначавано. Длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освобождавано от поста си от 
изпълнителния съвет само със 
съгласието на ЕНОЗД, ако то 
престане да отговаря на 
изискванията за изпълнение на 
задълженията си.

заличава се

Изменение 156

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След назначаване на 
длъжностното лице по защита на 
данните управителният съвет го 
регистрира при Европейския надзорен 
орган по защита на данните.

заличава се

Изменение 157

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол подпомага 
длъжностното лице по защита на 
данните при изпълнението на 
посочените в член 41в задачи, като 
осигурява ресурсите и персонала, 
необходими за изпълнение на тези 
задачи, и предоставя достъп до личните 
данни и операциите по обработване, а 
също така и при поддържането на 
неговите експертни знания. 
Съответният персонал може да бъде 
допълнен от сътрудник на ДЛЗД в 
областта на оперативното и 
административното обработване на 
лични данни.

2. Европол подпомага 
длъжностното лице по защита на 
данните при изпълнението на 
посочените в член 41б задачи, като 
осигурява ресурсите и персонала, 
необходими за изпълнение на тези 
задачи, и достъп до личните данни и 
операциите по обработване, а също така 
и при поддържането на неговите 
експертни знания. Персоналът, 
предоставен за подпомагане на 
Длъжностното лице по защита на 
данните и за подкрепа на Европол в 
съответствие с настоящия 
регламент и с Регламент (ЕС) 
2018/1725, може да бъде допълнен от 
двама сътрудници на Длъжностното 
лице по защита на данните, като 
единият е отговорен за оперативното 
обработване на лични данни, а 
другият – за административното 
обработване на лични данни. 
Разпоредбите, приложими за 
Длъжностното лице по защита на 
данните, се прилагат mutatis mutandis 
за помощник-длъжностните лица по 
защита на данните.

Изменение 158

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните не получава никакви указания 
във връзка с изпълнението на тези 
задачи. Длъжностното лице по защита 
на данните докладва пряко на 
управителния съвет. Длъжностното 

3. Европол гарантира, че 
длъжностното лице по защита на 
данните действа независимо и не 
получава никакви указания във връзка с 
изпълнението на тези задачи. 
Длъжностното лице по защита на 
данните докладва пряко на 
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лице по защита на данните не може да 
бъде освобождавано от длъжност или 
санкционирано от управителния съвет 
за изпълнението на своите задачи.

управителния съвет. Длъжностното 
лице по защита на данните не може да 
бъде освобождавано от длъжност или 
санкционирано от управителния съвет 
за изпълнението на своите задачи.

Изменение 159

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41a – параграф 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Длъжностното лице по 
защита на данните се назначава за 
срок от четири години и може да бъде 
преназначавано. Длъжностното лице 
по защита на данните може да бъде 
освобождавано от поста си от 
управителния съвет само със 
съгласието на ЕНОЗД, ако то 
престане да отговаря на 
изискванията за изпълнение на 
задълженията си.

Изменение 160

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41а – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. След своето назначаване, 
Длъжностното лице по защита на 
данните и помощник-длъжностните 
лица по защита на данните биват 
регистрирани при ЕНОЗД от 
управителния съвет.

Изменение 161

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41б – параграф 1 – буква д 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) гарантира, че в съответствие с 
настоящия регламент се води отчет за 
прехвърлянето и получаването на лични 
данни;

д) гарантира, че в съответствие с 
настоящия регламент се води отчет за 
прехвърлянето, предаването и 
получаването на лични данни;

Изменение 162

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41б – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) сътрудничи си с ЕНОЗД; з) отговаря на исканията на 
ЕНОЗД; в рамките на своята 
компетентност, си сътрудничи и се 
консултира с ЕНОЗД, по негово искане 
или по собствена инициатива;

Изменение 163

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41б – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) действа като звено за контакт с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данни по въпроси, свързани с 
обработването, включително 
предварителната консултация съгласно 
членове 39 и 90 от Регламент (ЕС) 
2018/1725, и се консултира, когато е 
целесъобразно, по всякакви други 
въпроси;

й) действа като звено за контакт с 
Европейския надзорен орган по защита 
на данни по въпроси, свързани с 
обработването, включително 
предварителната консултация съгласно 
членове 39 и 90 от Регламент (ЕС) 
2018/1725, и се консултира, когато е 
целесъобразно, по всякакви други 
въпроси в рамките на своите 
правомощия;

Изменение 164
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41б – параграф 1 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) гарантирайки, че операциите 
по обработване не засягат 
неблагоприятно правата и свободите 
на субектите на данни;

Изменение 165

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41б – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Длъжностното лице по 
защита на данните може да дава 
препоръки на управителния съвет за 
практическото подобряване на 
защитата на данните и да съветва по 
въпроси, свързани с прилагането на 
разпоредбите за защита на данните. 
Наред с това, Длъжностното лице по 
защита на данните може, по своя 
собствена инициатива или по искане 
на управителния съвет или на което 
и да е лице, да разследва въпроси и 
събития, пряко свързани с неговите 
задачи, които са му известни, и да 
докладва на лицето, което е 
възложило разследването или на 
управителния съвет.

Изменение 166

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41 в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а вмъква се следният член 41в
„Член 41в
Служител по въпросите на 
основните права
1. Управителният съвет назначава 
Служител по въпросите на 
основните права въз основа на списък 
от трима кандидати. Служителят 
по въпросите на основните права се 
избира въз основа на 
професионалните си качества, и по-
специално въз основа на експертните 
си знания и опит в областта на 
основните права, както и 
способността си да изпълнява 
задачите, посочени в настоящия член.
2. Служителят по въпросите на 
основните права изпълнява следните 
задачи: 
a) наблюдава спазването на 
основните права от страна на 
Европол;
б) насърчава зачитането на 
основните права на Европол при 
изпълнението на нейните задачи и 
дейности;
в) консултира Европол, когато счита 
това за необходимо или при 
поискване, относно дейностите на 
Европол, без това да води до 
възпрепятстване или забавяне на 
тези дейности; г) предоставя 
становища по работните 
договорености;
е) информира изпълнителния 
директор за евентуални нарушения на 
основните права при дейностите на 
Европол;
ж) изпълнява всякакви други задачи, 
предвидени в настоящия регламент;  
изпълнителният директор отговаря 
пред Служителя по въпросите на 
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основните права относно това, какви 
мерки са предприети по отношение 
на евентуални нарушения на 
основните права, съгласно посоченото 
в буква е) от алинея първа.
3. Европол гарантира, че 
Служителят по въпросите на 
основните права действа независимо 
и не получава никакви указания във 
връзка с изпълнението на тези задачи. 
Европол подпомага Служителя по 
въпросите на основните права при 
изпълнението на посочените в 
настоящия член задачи, като 
осигурява ресурсите и персонала, 
необходими за изпълнение на тези 
задачи, и предоставя достъп до 
цялата информация относно 
зачитането на основните права при 
дейностите на Европол.
4. Служителят по въпросите на 
основните права докладва пряко на 
управителния съвет и публикува 
годишни доклади за своите дейности, 
включително за степента, в която 
дейностите на Европол зачитат 
основните права.  Управителният 
съвет гарантира предприемането на 
действия във връзка с препоръките на 
Служителя по въпросите на 
основните права.
5. Служителят по въпросите на 
основните права и Длъжностното 
лице по защита на данните изготвят 
в писмен вид меморандум за 
разбирателство, в който се указва 
разделението на задачите и 
сътрудничеството между тях.“

Изменение 167

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30 б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 41 г (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30б) вмъква се следният член 41г: 
„Член 41г 
Обучение по въпросите на основните 
права
Целият персонал на Европол, който 
участва в оперативни задачи, 
свързани с обработване на лични 
данни, получава задължително 
обучение по защита на основните 
права и свободи, включително по 
отношение на обработката на лични 
данни. Това обучение се разработва и 
организира в сътрудничество с FRA и 
CEPOL.“

Изменение 168

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 43 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) вмъква се следният параграф 
1a:
„1a. На ЕНОЗД се предоставят 
финансовите и човешките ресурси, 
необходими за ефективното и 
ефикасно изпълнение на 
неговите/нейните задачи*.“

Изменение 169

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32 – буква а б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 43 – параграф 2 – буква в

Текст в сила Изменение

аб) в параграф 2 буква в) се заменя 
със следното:
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в) следене и осигуряване на прилагането 
на настоящия регламент и на всеки друг 
акт на Съюза, отнасящи се до защитата 
на физическите лица във връзка с 
обработката на лични данни от Европол;

„в) следене и осигуряване на 
прилагането на настоящия регламент и 
на Регламент (ЕС) 2018/1725, 
отнасящи се до защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработката на лични данни от 
Европол;“

Изменение 170

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 –точка 32 – буква а в (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 43 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ав) вмъква се следният параграф 
2a:
„2a. ЕНОЗД има достъп до личните 
данни с оперативно значение, 
обработвани от Европол, и до 
помещенията на Европол, доколкото 
това е необходимо за изпълнението на 
неговите или нейните задачи.“

Изменение 171

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32 – буква а г (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 43 – параграф 3 

Текст в сила Изменение

аг) параграф 3 се заменя със 
следното:

3.   Съгласно настоящия регламент 
ЕНОЗД може:

3. Задачите и правомощията на 
ЕНОЗД, определени в членове 57 и 58 
от Регламент (ЕС) 2018/1725, се 
прилагат mutatis mutandis по 
отношение на цялото обработване на 
лични данни от Европол в 
съответствие с настоящия 
регламент.;

a) да дава съвети на субектите на 
данни при упражняването на 
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техните права;
б) да сезира Европол за предполагаемо 
нарушение на разпоредбите, 
уреждащи обработката на лични 
данни, и при необходимост да 
отправя предложения за 
отстраняване на това нарушение и за 
подобряване на защитата на 
субектите на данни;
в) да разпорежда удовлетворяването 
на искания за упражняване на 
определени права, свързани с данните, 
когато такива искания са били 
отхвърлени в нарушение на 
разпоредбите на членове 36 и 37;
г) да отправя предупреждения или 
порицания на Европол;
д) да разпорежда Европол да извършва 
коригирането, ограничаването, 
заличаването или унищожаването на 
лични данни, които са били 
обработени в нарушение на 
разпоредбите, уреждащи 
обработката на лични данни, както и 
да уведомява трети страни, пред 
които са били разкрити тези данни, 
относно тези действия;
е) да налага временна или 
окончателна забрана за онези 
операции по обработка от страна на 
Европол, които нарушават 
разпоредбите, уреждащи 
обработката на лични данни;
ж) да сезира Европол, а при 
необходимост и Европейския 
парламент, Съвета и Комисията;
з) да сезира Съда на Европейския съюз 
съгласно предвидените в ДФЕС 
условия;
i) да встъпва по дела, заведени пред 
Съда на Европейския съюз.

Изменение 172
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32 – буква а д (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

ад) параграф 4 се заличава.

Изменение 173

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 32 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 43 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. ЕНОЗД изготвя годишен доклад 
за своите надзорни дейности по 
отношение на Европол. Посоченият 
доклад е част от годишния доклад на 
ЕНОЗД, посочен в член 60 от Регламент 
(ЕС) 2018/1725. Националните 
надзорни органи се приканват да 
представят коментари по този 
доклад, преди той да стане част от 
годишния доклад. ЕНОЗД взема 
изцяло под внимание бележките, 
направени от националните надзорни 
органи, и при всички случаи се 
позовава на тях в годишния доклад.

5. ЕНОЗД изготвя годишен доклад 
за своите надзорни дейности по 
отношение на Европол. Посоченият 
доклад е част от годишния доклад на 
ЕНОЗД, посочен в член 60 от Регламент 
(ЕС) 2018/1725.

Докладът включва статистическа 
информация относно жалби, 
проучвания и разследвания, както и 
относно прехвърлянето на лични 
данни на трети държави, 
включително на частноправни 
субекти, международни организации, 
случаите на предварителна 
консултация и използването на 
правомощия, установени в настоящия 
член.
Националните надзорни органи се 
приканват да представят коментари 
по годишния доклад относно 
надзорните дейности на ЕНОЗД във 
връзка с Европол, преди той да стане 
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част от годишния доклад на ЕНОЗД. 
ЕНОЗД взема изцяло под внимание 
бележките, направени от 
националните надзорни органи, и се 
позовава на тях в годишния доклад.

Изменение 174

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 – уводна част
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В член 44 параграф 2 се заменя 
със следното:

(33) Член 44 се изменя, както 
следва:

a) параграф 2 се заменя със следното:

Изменение 175

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 44 – параграф 4

Текст в сила Изменение

(33а) в параграф 4, втора алинея се 
заменя със следното:

В случаите, които ЕНОЗД счита за 
изключително спешни, той може да 
реши да предприеме незабавни 
действия. В тези случаи ЕНОЗД 
незабавно информира 
заинтересованите национални 
надзорни органи и обосновава спешния 
характер на ситуацията, както и 
предприетите от него действия.

„В случаите, в които ЕНОЗД 
възнамерява да не следва позицията 
на национален надзорен орган, той 
или тя информира посочения орган, 
обосновава се и отнася въпроса до 
ЕКЗД.“

 (Регламент (ЕС) 2016/794)

Изменение 176

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35 – буква б
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 47 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато жалбата се отнася за решение по 
членове 36, 37 или 37а от настоящия 
регламент или членове 80, 81 или 82 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725, ЕНОЗД се 
консултира с националните надзорни 
органи на държавата членка, 
предоставила данните, или на държавата 
членка, която е пряко засегната.“;“;

Когато жалбата се отнася за решение по 
членове 36 или 37 от настоящия 
регламент или членове 81 или 82 от 
Регламент (ЕС) 2018/1725, ЕНОЗД се 
консултира с националните надзорни 
органи на държавата членка, 
предоставила данните, или на държавата 
членка, която е пряко засегната.“;

Изменение 177

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 36 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) параграф 1 се заличава; б) параграф 1 се заменя със 
следното:
„Всяко лице, което е претърпяло 
материални или нематериални вреди 
в резултат на нарушение на 
настоящия регламент, има право да 
получи обезщетение в съответствие с 
член 65 от Регламент (ЕС) 2016/680 и 
националното право, транспониращо 
член 56 от Директива (ЕС) 2016/680.“

Изменение 178

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 36 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всеки спор между Европол и 
държава членка относно крайната 
отговорност за обезщетение, присъдено 
на лице, което е претърпяло 
имуществени или неимуществени вреди 

2. Всеки спор между Европол и 
държава членка относно крайната 
отговорност за обезщетение, присъдено 
на  лице, което е претърпяло 
имуществени или неимуществени вреди 
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в съответствие с член 65 от Регламент 
(ЕС) 2018/1725 и националното 
законодателство за транспониране 
на член 56 от Директива (ЕС) 
2016/680, се отнася до управителния 
съвет, който урежда спора с мнозинство 
от две трети от членовете си, без да се 
засяга правото да се оспори това 
решение в съответствие с член 263 от 
ДФЕС.“;.“

в съответствие с параграф 1, се отнася 
до управителния съвет, който урежда 
спора с мнозинство от две трети от 
членовете си, без да се засяга правото да 
се оспори това решение в съответствие с 
член 263 от ДФЕС.“;

Изменение 179

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква -а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 - буква в

Текст в сила Изменение

-a) в параграф 3 буква в) се заменя 
със следното: 

в) документа, съдържащ 
многогодишната програма и 
годишната работна програма на 
Европол, посочен в член 12, параграф 1;

„в) консолидирания годишен отчет за 
дейностите на Европол, посочен в 
член 11, параграф 1, буква в), с 
подробен раздел относно дейностите 
на Европол и получените резултати 
при обработването на сложни набори 
от данни;

Изменение 180

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) годишна информация относно 
броя на случаите, в които Европол е 
отправила последващи искания до 
частноправни субекти или искания по 
собствена инициатива до държавите 
членки на установяване за предаване на 
лични данни в съответствие с член 26, 
включително конкретни примери за 
случаи, показващи защо тези искания са 

е) годишна информация относно 
броя на случаите, в които Европол е 
отправила последващи искания до 
частноправни субекти или искания по 
собствена инициатива до държавите 
членки на установяване за предаване на 
лични данни в съответствие с член 26, 
съответни подробности относно 
засегнати частноправни субекти и 
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били необходими, за да може Европол 
да изпълни своите цели и задачи;

оценка на ефективността на 
сътрудничеството, и конкретни 
примери за случаи, показващи защо тези 
искания са били необходими и 
пропорционални, за да може Европол 
да изпълни своите цели и задачи;

Изменение 181

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) годишна информация относно 
броя на случаите, в които е било 
необходимо Европол да обработва 
лични данни извън категориите субекти 
на данни, изброени в приложение II, с 
цел подпомагане на държавите членки в 
конкретно наказателно разследване в 
съответствие с член 18а, включително 
примери за такива случаи, показващи 
защо тази обработка на данни е била 
необходима;

ж) годишна информация относно 
броя на случаите, в които е било 
необходимо Европол да обработва 
лични данни извън категориите субекти 
на данни, изброени в приложение II, с 
цел подпомагане на държавите членки в 
конкретно наказателно разследване в 
съответствие с член 18а, наред с 
информация относно 
продължителността и резултатите 
от обработването, включително 
примери за такива случаи, показващи 
защо тази обработка на данни е била 
необходима и пропорционална;

Изменение 182

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) годишна информация относно 
прехвърлянето на лични данни към 
трети държави и международни 
организации съгласно член 25, 
параграф 1, разбита по правни 
основания, и относно броя на 
случаите, в които изпълнителният 
директор е оправомощил съгласно 
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член 25, параграф 5 прехвърлянето 
или категориите прехвърляне на 
лични данни, свързани с конкретно 
текущо наказателно разследване, към 
трети държави или международни 
организации, включително 
информация относно засегнатите 
държави и срока на 
оправомощаването;

Изменение 183

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) годишна информация относно 
броя на случаите, в които Европол е 
подала сигнали в Шенгенската 
информационна система в съответствие 
с член 4, параграф 1, буква с), и броя на 
получените съвпадения от тези сигнали, 
включително конкретни примери за 
случаи, показващи защо тези сигнали са 
били необходими, за да може Европол 
да изпълни своите цели и задачи;

з) годишна информация относно 
броя на случаите, в които Европол е 
подала сигнали в Шенгенската 
информационна система в съответствие 
с член 4, параграф 1, буква с) по 
категории сигнали и общо, броя на 
получените съвпадения от тези сигнали 
по категории сигнали и общо, 
включително конкретни примери за 
случаи, показващи защо тези сигнали са 
били необходими, за да може Европол 
да изпълни своите цели и задачи, броя 
на възраженията от държави членки 
по отношение на предложения от 
Европол за издаване на сигнал и, 
когато тази информация е налична за 
Европол, броя на започнатите 
разследвания и присъдите в резултат 
на тези сигнали;

Изменение 184

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) годишна информация относно 
броя на пилотните проекти, при които 
Европол е обработвала лични данни за 
обучение, изпитване и валидиране на 
алгоритми за разработване на 
инструменти, включително 
инструменти, основани на изкуствен 
интелект, за целите на 
правоприлагането в съответствие с 
член 33а, включително информация 
относно целите на тези проекти и 
нуждите на правоприлагането, които те 
се стремят да посрещнат.“;

и) годишна информация относно 
броя на научноизследователските и 
иновационните проекти, при които 
Европол е обработвала лични данни за 
обучение, изпитване и валидиране на 
алгоритми за разработване на 
инструменти, включително 
инструменти, основани на изкуствен 
интелект, за целите на 
правоприлагането в съответствие с 
член 18, параграф 2, буква д), 
включително информация относно 
целите на тези проекти, категориите 
обработвани лични данни, 
използваните допълнителни 
гаранции, включително минимизиране 
на данни, нуждите на 
правоприлагането, които те се стремят 
да посрещнат, резултата от 
проектите и, когато проектите 
водят до инструменти за 
правоприлагане, информация относно 
внедряването на инструментите в 
държавите членки наред с тяхната 
ефективност.“

Изменение 185

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) годишна информация за броя на 
случаите, в които Европол е 
използвал временно обработване в 
съответствие с член 18, параграф 6а, 
и, когато е приложимо, броя на 
случаите, в които максималният 
срок за обработване е бил удължен;

Изменение 186
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква и б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) годишна информация за броя и 
видовете случаи, в които са 
обработени специални категории 
лични данни, съгласно член 30, 
параграф 2; 

Изменение 187

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква и в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) годишна информация за броя на 
случаите, в които Европол е 
обработвал лични данни в 
съответствие с член 26а; 

Изменение 188

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква и г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иг) годишна информация за броя на 
случаите, в които Европол е 
обработвал лични данни в 
съответствие с член 26б, 
включително, доколкото тази 
информация е на разположение на 
Европол, за броя на децата, 
идентифицирани и спасени в 
резултат на обработването на лични 
данни с цел предотвратяване на 
разпространението на материали, 
показващи сексуално насилие над 
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деца.“;

Изменение 189

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 5

Текст в сила Изменение

аа) параграф 5 се заменя със 
следното:

5. СГПК може да изготви обобщение на 
заключенията относно политическия 
надзор на дейностите на Европол и да 
представи тези заключения на 
Европейския парламент и на 
националните парламенти. 
Европейският парламент изпраща тези 
заключения за информация на Съвета, 
Комисията и Европол.

“5. СГПК може да изготви обобщение 
на заключенията относно политическия 
надзор на дейностите на Европол, 
включително специфични препоръки 
до Европол, и да представи тези 
заключения на Европейския парламент 
и на националните парламенти. 
Европейският парламент изпраща тези 
заключения за информация на Съвета, 
Комисията и Европол.“

Изменение 190

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 52 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37а) вмъква се следният член 52a:
„Член 52a
Консултативен форум
1. Европол създава консултативен 
форум, който да го подпомага, като 
при поискване предоставя независими 
консултации по въпросите на 
основните права. Изпълнителният 
директор и управителният съвет, в 
координация със Служителя по 
въпросите на основните права, могат 
да се консултират с консултативния 
форум по всички въпроси, свързани с 
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основните права.
2. Европол кани независими експерти, 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права и други релевантни 
организации в областта на основните 
права да участват в консултативния 
форум. Въз основа на предложение на 
Служителя по въпросите на 
основните права, направено след 
консултация с изпълнителния 
директор, управителният съвет 
взема решение за състава на 
консултативния форум, неговите 
методи на работа и условията на 
предаване на информация на 
консултативния форум.“

Изменение 191
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 52 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37б) Добавя се член 52б(нов):
„Член 52б 
Отчетност
Европол се отчита пред Европейския 
парламент, Съвета и Комисията в 
съответствие с настоящия 
регламент.“

Изменение 192

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европол може да получава 
финансиране от Съюза под формата на 
споразумения за финансов принос или 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства в съответствие с 

4. Европол може да получава 
финансиране от Съюза под формата на 
споразумения за финансов принос или 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства в съответствие с 
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нейните финансови правила, посочени в 
член 61, и с разпоредбите на 
съответните инструменти за подкрепа 
на политиките на Съюза. Вноски могат 
да бъдат получавани от държави, с 
които Европол или Съюзът имат 
споразумение, предвиждащо финансово 
участие в Европол в обхвата на целите 
и задачите на Европол. Размерът на 
вноската се определя в съответното 
споразумение.“;

нейните финансови правила, посочени в 
член 61, и с разпоредбите на 
съответните инструменти за подкрепа 
на политиките на Съюза. Европол, в 
рамките на обхвата на своите цели и 
задачи, може да получава вноски от 
държави от Европейското 
икономическо пространство (ЕИП), с 
които Европол или Съюзът са сключили 
споразумение относно оперативно 
сътрудничество, предвиждащо 
финансово участие в съответствие с 
буква а) от член 20, параграф 2 от 
Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на 
Комисията1a или от трети държави, 
които отговарят на едно от 
условията, изброени в член 25, 
параграф 1 от настоящия регламент 
за специфични проекти в 
съответствие с буква г) от член 20, 
параграф 2 от Делегиран регламент 
(ЕС) 2019/715 на Комисията. Размерът 
на вноската се определя в съответното 
споразумение. Размерът, произходът и 
целта на тези вноски се включват в 
годишните отчети на Европол и се 
описват ясно в годишния доклад за 
бюджетното и финансовото 
управление на Европол, посочен в член 
60, параграф 2.“

Изменение 193

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 58 – параграф 9

Текст в сила Изменение

(38а) В член 58 параграф 9 се заменя 
със следното:

9.   За всички проекти за строителство 
на недвижими имоти, които биха могли 
да имат значително финансово 
отражение върху бюджета на Европол, 
се прилага Делегиран регламент (ЕС) 
№ 1271/2013.

 За всички проекти за строителство на 
недвижими имоти, които биха могли да 
имат значително финансово отражение 
върху бюджета на Европол, се прилага 
Делегиран регламент (ЕС) № 2019/715 
на Комисията.“
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Изменение 194

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38 б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 60 – параграф 4

Текст в сила Изменение

(38б) В член 60 параграф 4 се заменя 
със следното:

4.   При получаване на забележките на 
Сметната палата по междинния 
счетоводен отчет на Европол за година 
N съгласно член 148 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета [25] 
счетоводителят на Европол изготвя 
окончателния счетоводен отчет на 
Европол за посочената година. 
Изпълнителният директор изпраща 
окончателния счетоводен отчет на 
управителния съвет за становище.

4. При получаване на забележките на 
Сметната палата по междинния 
счетоводен отчет на Европол за година 
N съгласно член 246 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета25a, 
счетоводителят на Европол изготвя 
окончателния счетоводен отчет на 
Европол за посочената година. 
Изпълнителният директор изпраща 
окончателния счетоводен отчет на 
управителния съвет за становище.

__________________
25 Регламент (ЕС, Евратом) 
№ 966/2012 на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 
относно финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на 
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ 
L 298, 26.10.2012 г., стр. 1).

25а Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 юли 2018 г. за 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза, за 
изменение на регламенти (ЕС) 
№ 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) 
№ 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 
1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 
223/2014 и (ЕС) № 282/2013 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна 
на Регламент (ЕС) № 996/2012 
(ОВ L 122, 10.5.2019 г., стр. 1).“
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Изменение 195

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38 в (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 60 – параграф 9

Текст в сила Изменение

(38в) В член 60 параграф 9 се заменя 
със следното: 

9. Съгласно член 109, параграф 3 от 
Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 
изпълнителният директор представя на 
Европейския парламент, по негово 
искане, всяка информация, необходима 
за безпрепятственото прилагане на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност за година N.

9. Съгласно член 106, параграф 3 от 
Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 
изпълнителният директор представя на 
Европейския парламент, по негово 
искане, всяка информация, необходима 
за безпрепятственото прилагане на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност за година N.

Изменение 196

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол може да отпуска 
безвъзмездни средства, свързани с 
изпълнението на своите цели и задачи, 
посочени в членове 3 и 4.“;

2. Европол може да отпуска 
безвъзмездни средства, свързани с 
изпълнението на своите задачи, 
посочени в член 4.

Изменение 197

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол може да отпуска 
безвъзмездни средства на държавите 
членки без покана за представяне на 
предложения за изпълнение на 
дейности, попадащи в обхвата на 

3. Европол може да отпуска 
безвъзмездни средства на държавите 
членки без покана за представяне на 
предложения за изпълнение на 
дейности, попадащи в обхвата на 
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целите и задачите на Европол.; задачите на Европол, посочени в член 
4.;

Изменение 198

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 61 – параграф 3 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Когато това е надлежно 
обосновано за оперативни цели, 
финансовата подкрепа може да покрива 
целия размер на инвестиционните 
разходи за оборудване, инфраструктура 
или други активи.;

3а. Когато това е надлежно 
обосновано за оперативни цели, след 
разрешението на управителния 
съвет, финансовата подкрепа може да 
покрие пълните инвестиционни 
разходи за оборудване и 
инфраструктура.;

Изменение 199

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 40
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 67

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Член 67 се заменя, както 
следва:

заличава се

Член 67
Правила за сигурност относно 
защитата на класифицирана 
информация и на некласифицирана 
чувствителна информация
1. Европол приема свои собствени 
правила за сигурност, които се 
основават на принципите и 
правилата, предвидени в правилата за 
сигурност на Комисията, отнасящи 
се до защитата на класифицираната 
информация на Европейския съюз 
(КИЕС) и чувствителната 
некласифицирана информация, 
включително, inter alia, разпоредби 
относно обмена на такава 
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информация с трети държави и 
обработването и съхранението на 
такава информация, предвидени в 
решения (ЕС, Евратом) 2015/443 (44) и 
(ЕС, Евратом) 2015/444 (45) на 
Комисията. Всяка административна 
договореност относно обмена на 
класифицирана информация с 
компетентните органи на трета 
държава или, ако няма такава 
договореност, всяко извънредно 
предоставяне ad hoc на КИЕС на 
такива органи е необходимо 
предварителното одобрение от 
Комисията.
2. Управителният съвет приема 
правилата за сигурност на Европол 
след одобрение от Комисията. При 
преценката на предложението за 
правила за сигурност Комисията 
гарантира, че те са съвместими с 
решения (ЕС, Евратом) 2015/443 и 
(ЕС, Евратом)2015/444.“

Изменение 200

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 40 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 68 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(40а) В член 68 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. До 1 май 2022 г. и на всеки пет 
години след това Комисията гарантира 
извършването на оценка, по-специално 
на въздействието, ефективността и 
ефикасността на Европол и на 
работните практики на Европол. При 
извършването на оценката могат да се 
разглеждат по-специално евентуалната 
необходимост от изменение на 
структурата, функционирането, 
областта на дейност и задачите на 
Европол и финансовите последици от 

„1. До ...  [пет години след влизането в 
сила на настоящия регламент]  и на 
всеки пет години след това Комисията 
гарантира извършването на оценка, по-
специално на въздействието, 
ефективността и ефикасността на 
Европол и на работните практики на 
Европол. При извършването на оценката 
могат да се разглеждат по-специално 
евентуалната необходимост от 
изменение на структурата, 
функционирането, областта на дейност 
и задачите на Европол и финансовите 
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това изменение. последици от това изменение.

Изменение 201

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 41
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. До [три години след влизането в 
сила на настоящия регламент] 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад с оценка 
на оперативните ползи от прилагането 
на компетентностите, предвидени в 
член 18, параграф 2, буква д), член 18, 
параграф 5а, членове 18а, 26 и 26а по 
отношение на целите на Европол. 
Докладът обхваща въздействието на 
тези правомощия върху основните права 
и свободи, залегнали в Хартата на 
основните права.“.

3. До [две години след влизането в 
сила на настоящия регламент] 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад с оценка 
на оперативните ползи от прилагането 
на компетентностите, предвидени в 
настоящия регламент, член 4, 
параграф 1, буква с), член 18, параграф 
2, буква д), член 18, параграф 6а и 
членове 18а, 26, 26а и 26б по отношение 
на целите на Европол, съгласно член 3. 
Докладът оценява въздействието на 
тези правомощия върху основните права 
и свободи, залегнали в Хартата. Той 
също така предоставя анализ на 
разходите и ползите от 
разширяването на мандата на 
Европол.“.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО БЮДЖЕТИ

на вниманието на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 по отношение на сътрудничеството на Европол 
с частноправни субекти, обработването на лични данни от Европол в подкрепа на 
наказателни разследвания и ролята на Европол в областта на научните изследвания и 
иновациите
(COM(2020)0796 – C9-0401/2020 – 2020/0349(COD))

Докладчик по становище: Никлас Хербст

КРАТКА ОБОСНОВКА

В стратегията на ЕС за Съюза на сигурност от юли 2020 г.1 беше очертана картина на 
бързо променящите се заплахи за сигурността в целия Съюз и бяха набелязани редица 
стъпки за адаптиране на политиката за сигурност на Съюза към бъдещето, за справяне с 
променящите се заплахи и за изграждане на силна европейска екосистема на 
сигурността. Ключов елемент от стратегията е планираното укрепване на мандата на 
Европол. То е част от пакет от мерки, представен от Комисията през декември 2020 г., 
за укрепване на реакцията на ЕС срещу тероризма, включително предложение за 
изменение на Регламента за Шенгенската информационна система2, за да се даде 
възможност на Европол да въвежда данни в ШИС.

С предложението се разширява съществуващият мандат на Европол, наред с другото, за 
да се даде възможност на агенцията да си сътрудничи ефективно с частни лица и да се 
подкрепят разследванията на държавите членки, свързани с големи и сложни набори от 
данни, да се засили ролята ѝ по отношение на научните изследвания и иновациите и да 
се подобри сътрудничеството с Европейската прокуратура. Докладчикът приветства 
основните цели на предложението и счита, че Европол следва да има подходящата 
подготовка за справяне с бързо променящата се обстановка по отношение на 
сигурността и да предоставя оптимална подкрепа на държавите членки.

В съответствие с ролята си на постоянен докладчик в комисията по бюджети за 
децентрализираните агенции докладчикът се съсредоточава по-специално върху 
финансовите разпоредби, правилата за управление и разпоредбите, свързани с 
докладването и оценката, за да се гарантира подходящ парламентарен контрол. Ето 
защо той се съсредоточава върху оценката на това дали разпоредбите в предложението 

1 COM/2020/605 final 
2 COM(2020) 791 final

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0605
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/09122020_proposal_regulation_ep_council_amending_regulation_2018-1862_establishment_operation_use_sis_field_police_cooperation_judicial_cooperation_criminal_matters_com-2020_791_pe-2020-8991_en.pdf
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на Комисията са в съответствие с:

 Резолюция на Европейския парламент от 14 февруари 2019 г. относно 
прилагането на правните разпоредби и на съвместното изявление за гарантиране 
на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции (доклада 
Шьопфлин)3;

 Съвместно изявление на Европейския парламент, Съвета на ЕС и Европейската 
комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. и Общ подход4

 Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на Комисията от 18 декември 2018 г. 
относно рамковия финансов регламент за органите, създадени по силата на 
ДФЕС и Договора за Евратом и посочени в член 70 от Регламент (ЕС, Евратом) 
2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета5

Той също така анализира предложението в светлината на специалния доклад на 
Сметната палата относно бъдещето на агенциите на ЕС6 и проучването на Тематичния 
отдел по граждански права и конституционни въпроси относно агенциите на ЕС и 
конфликтите на интереси7. 

Като цяло докладчикът приветства предложението на Комисията по отношение на тези 
аспекти. Той обаче предлага редица изменения за привеждане на регламента за 
Европол в съответствие с делегирания регламент на Комисията, уреждащ 
децентрализираните агенции, по отношение на изискването за изготвяне на единен 
програмен документ, съдържащ многогодишно програмиране и годишни работни 
програми. Той също така пояснява разпоредби, предназначени за избягване на 
конфликти на интереси – дори само възприемани като такива – по отношение на 
предложената роля на Европол в разработването и изпълнението на 
научноизследователските програми. И накрая, той въвежда някои промени за засилване 
на парламентарния контрол и разпоредбите, уреждащи оценката и докладването. 

Бюджетен ефект от предложението

Предложеното засилване на мандата на Европол ще изисква допълнителни бюджетни 
кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания в размер на 178 
милиона евро по функция 5 и 8,5 милиона евро по функция 7. Законодателната 
финансова обосновка пояснява, че „отражението върху бюджета на допълнителните 
финансови ресурси за Европол ще бъде компенсирано чрез компенсаторно намаление 
на планираните разходи във функция 4“. Освен това във финансовото програмиране на 
Комисията се посочва, че Европол ще получи бюджетно увеличение от Фонда за 
интегрирано управление на границите – Инструмент за управление на границите и за 
визите. 

3 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_BG.html
4 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
6 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_bg.pdf
7 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0134_BG.html
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf
https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R0715
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Agencies_bg.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/621934/IPOL_STU(2020)621934_EN.pdf
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Докладчикът отбелязва, че „ФИУГ – Инструмент за управление на границите и визите“ 
се ползва от допълнително финансиране в размер на 1 милиард евро чрез специфична 
за програмата корекция, договорена по време на преговорите по МФР, което означава, 
че е налице ясна политическа воля за укрепване на инструмента. Освен това 
допълнителните задачи, възложени на Европол съгласно предложението, не са задачи, 
които иначе биха били изпълнявани в рамките на Инструмента за управление на 
границите и за визите. Поради това докладчикът изразява съжаление във връзка с 
факта, че предложението, което дойде непосредствено след политическото 
споразумение относно МФР, води на практика до намаляване на финансовия пакет, 
току-що договорен за Инструмента за управление на границите и за визите.

Във връзка с това той припомня, че съгласно точка 27 от Междуинституционалното 
споразумение от 16 декември 2020 г.8 окончателната финансова обосновка, 
придружаваща законодателния акт, трябва да бъде включена в дневния ред на 
последната законодателна тристранна среща за одобрение и в дневния ред на следваща 
тристранна среща във връзка с бюджета с оглед на постигането на споразумение 
относно финансирането. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, 
правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Европейците живеят в среда на 
сигурност, характеризираща се с 
постоянно променящи се сложни 
заплахи в сферата на сигурността. 
Престъпниците и терористите се 
възползват от предимствата на 
цифровата трансформация и новите 
технологии, включително 
взаимосвързаността и размиването на 
границите между физическия и 
цифровия свят. Кризата с COVID-19 
допринесе за това, тъй като 
престъпниците бързо се възползваха от 
възможностите да извлекат полза от 
кризата, като адаптират начина си на 

(2) Европейците живеят в среда на 
сигурност, характеризираща се с 
постоянно променящи се сложни 
заплахи в сферата на сигурността. 
Престъпниците и терористите се 
възползват от предимствата на 
цифровата трансформация и новите 
технологии, включително 
взаимосвързаността и размиването на 
границите между физическия и 
цифровия свят. Кризата с COVID-19 
допринесе за това, тъй като 
престъпниците бързо се възползваха от 
възможностите да извлекат полза от 
кризата, като адаптират начина си на 

8 OВ L 433I, 22.12.2020 г., стр. 28.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020Q1222(01)&from=BG
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действие или развиват нови престъпни 
дейности. Тероризмът продължава да 
бъде значителна заплаха за свободата и 
начина на живот в Съюза и неговите 
граждани.

действие или развиват нови престъпни 
дейности, които 
инструментализират и 
експлоатират дълговете и липсата 
на приходи, породени от кризата с 
COVID-19. Икономическото 
възстановяване на Съюза зависи до 
голяма степен от способността му за 
предотвратяване и премахване на 
финансовите престъпления. 
Тероризмът продължава да бъде 
значителна заплаха за свободата и 
начина на живот в Съюза и неговите 
граждани.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Тъй като Европа е изправена 
пред нарастващи заплахи от 
организирани престъпни групи и 
терористични атаки, ефективната 
реакция на правоприлагащите органи 
трябва да включва наличието на добре 
обучени оперативно съвместими групи 
за специална намеса, специализирани в 
контрола на кризисни ситуации. В 
Съюза правоприлагащите звена на 
държавите членки си сътрудничат въз 
основа на Решение 2008/61753 на 
Съвета. Европол следва да може да 
предоставя подкрепа на тези групи за 
специална намеса, включително 
оперативна, техническа и финансова 
подкрепа.

(4) Тъй като Европа е изправена 
пред нарастващи заплахи от 
организирани престъпни групи и 
терористични атаки, ефективната 
реакция на правоприлагащите органи 
трябва да включва наличието на добре 
обучени оперативно съвместими групи 
за специална намеса, специализирани в 
контрола на кризисни ситуации. Такова 
привеждане в действие на наличните 
в правната уредба на Съюза 
инструменти за разследване е особено 
необходимо с оглед на 
безпрецедентното мобилизиране на 
много по-големи суми финансови 
ресурси в рамките на Next Generation 
EU. В Съюза правоприлагащите звена 
на държавите членки си сътрудничат 
въз основа на Решение 2008/61753 на 
Съвета. Европол следва да може да 
предоставя подкрепа на тези групи за 
специална намеса, включително 
оперативна, техническа и финансова 
подкрепа.

__________________ __________________
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53 Решение 2008/617/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за подобряване на 
сътрудничеството между групите за 
специална намеса на държавите – 
членки на Европейския съюз, в 
кризисни ситуации (OВ L 210, 
6.8.2008 г.)

53 Решение 2008/617/ПВР на Съвета от 
23 юни 2008 г. за подобряване на 
сътрудничеството между групите за 
специална намеса на държавите – 
членки на Европейския съюз, в 
кризисни ситуации (OВ L 210, 
6.8.2008 г.)

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) През последните години имаше 
широкомащабни кибератаки срещу 
както публични, така и частноправни 
субекти в много юрисдикции в Съюза и 
извън него. Те засегнаха различни 
сектори, сред които транспорта, 
здравеопазването и финансовите услуги. 
Киберпрестъпността и 
киберсигурността не могат да бъдат 
разделени във взаимосвързана среда. 
Предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на такива 
дейности се подпомагат от 
координацията и сътрудничеството 
между съответните участници, 
включително Агенцията на Европейския 
съюз за киберсигурност (ENISA), 
компетентните органи по сигурността 
на мрежите и информационните 
системи („органите за МИС“), 
определени с Директива (EС) 
2016/114854, правоприлагащите органи и 
частноправните субекти. За да се 
гарантира ефективното сътрудничество 
между всички участници на равнището 
на Съюза и на национално равнище, 
които са от значение за кибератаките и 
заплахите за сигурността, Европол 
следва да си сътрудничи с ENISA чрез 
обмен на информация и като предоставя 
аналитична подкрепа.

(5) През последните години имаше 
широкомащабни кибератаки, 
включително атаки с произход от 
трети държави, както срещу 
публични, така и срещу частноправни 
субекти в много юрисдикции в Съюза и 
извън него. Те засегнаха различни 
сектори, сред които транспорта, 
здравеопазването и финансовите услуги. 
Киберпрестъпността и 
киберсигурността не могат да бъдат 
разделени във взаимосвързана среда. 
Предотвратяването, разследването и 
наказателното преследване на такива 
дейности се подпомагат от 
координацията и сътрудничеството 
между съответните участници, 
включително Агенцията на Европейския 
съюз за киберсигурност (ENISA), 
компетентните органи по сигурността 
на мрежите и информационните 
системи („органите за МИС“), 
определени с Директива (EС) 
2016/114854, правоприлагащите органи и 
частноправните субекти. За да се 
гарантира ефективното сътрудничество 
между всички участници на равнището 
на Съюза и на национално равнище, 
които са от значение за кибератаките и 
заплахите за сигурността, Европол 
следва да си сътрудничи с ENISA чрез 
обмен на информация и като предоставя 
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аналитична подкрепа.

__________________ __________________
54 Директива (ЕС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
юли 2016 г. относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза (ОВ 
L 194, 19.7.2016 г., стр. 1 – 30).

54 Директива (ЕС) 2016/1148 на 
Европейския парламент и на Съвета от 6 
юли 2016 г. относно мерки за високо 
общо ниво на сигурност на мрежите и 
информационните системи в Съюза (ОВ 
L 194, 19.7.2016 г., стр. 1 – 30).

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Високорисковите престъпници 
играят водеща роля в престъпните 
мрежи и представляват голям риск от 
тежки престъпления за вътрешната 
сигурност на Съюза. За да се бори с 
високорисковите организирани 
престъпни групи и техните водещи 
членове, Европол следва да може да 
подкрепя държавите членки да 
съсредоточат своите разследващи 
действия върху идентифицирането на 
тези лица, техните престъпни дейности 
и членовете на техните престъпни 
мрежи.

(6) Високорисковите престъпници 
играят водеща роля в престъпните 
мрежи и представляват голям риск от 
тежки престъпления за вътрешната 
сигурност на Съюза. За да се бори с 
високорисковите организирани 
престъпни групи и техните водещи 
членове, Европол следва да може да 
подкрепя държавите членки да 
съсредоточат своите разследващи 
действия върху идентифицирането на 
тези лица, на техните престъпни 
дейности и финансови активи и на 
членовете на техните престъпни мрежи, 
както и на лицата, принадлежащи 
към националните политически и 
финансови институции, които 
участват в престъпления чрез схеми 
за корупция. Европол следва също 
така да подкрепя държавите членки 
при отнемането на незаконно 
придобито имущество, което 
впоследствие се възстановява на 
публичния бюджет.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) С цел да се помогне на 
финансирането от ЕС за научни 
изследвания в областта на сигурността 
да разгърне пълния си потенциал и да се 
отговори на нуждите на 
правоприлагането, Европол следва да 
подпомага Комисията при определянето 
на възлови научноизследователски теми 
и при изготвянето и изпълнението на 
рамковите програми на Съюза за научни 
изследвания и иновации, които са от 
значение за целите на Европол. Когато 
Европол подпомага Комисията при 
определянето на възлови 
научноизследователски теми и при 
изготвянето и изпълнението на 
рамкова програма на Съюза, 
агенцията следва да не получава 
финансиране по тази програма в 
съответствие с принципа за 
конфликт на интереси.

(11) С цел да се помогне на 
финансирането от ЕС за научни 
изследвания в областта на сигурността 
да разгърне пълния си потенциал и да се 
отговори на нуждите на 
правоприлагането, Европол следва да 
подпомага Комисията при определянето 
на възлови научноизследователски теми 
и при изготвянето и изпълнението на 
рамковите програми на Съюза за научни 
изследвания и иновации, които са от 
значение за целите на Европол. За да се 
избегнат конфликти на интереси, 
Европол не следва да получава 
финансиране от рамковите програми 
на Съюза, в разработването или 
изпълнението на които играе активна 
роля.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Европол предоставя 
специализиран експертен опит за борба 
с тежката престъпност и тероризма. По 
искане на държава членка служителите 
на Европол следва да могат да 
предоставят оперативна подкрепа на 
правоприлагащите органи на тази 
държава членка на място при операции 
и разследвания, по-специално като 
улесняват трансграничния обмен на 
информация и като предоставят 
криминалистична и техническа 
подкрепа при операции и разследвания, 
включително в контекста на съвместни 
екипи за разследване. По искане на 
държава членка служителите на 

(13) Европол предоставя 
специализиран експертен опит за борба 
с тежката престъпност и тероризма. По 
искане на държава членка служителите 
на Европол следва да могат да 
предоставят оперативна подкрепа на 
правоприлагащите органи на тази 
държава членка на място при операции 
и разследвания, по-специално като 
улесняват трансграничния обмен на 
информация и като предоставят 
криминалистична и техническа 
подкрепа при операции и разследвания, 
включително в контекста на съвместни 
екипи за разследване, както и при 
отнемане на незаконно придобито 
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Европол следва да имат право да 
присъстват, когато в тази държава 
членка са предприети процесуално-
следствени действия, и да съдействат за 
предприемането на тези процесуално-
следствени действия. Служителите на 
Европол не следва да имат правомощия 
да изпълняват процесуално-следствени 
действия.

имущество. По искане на държава 
членка служителите на Европол следва 
да имат право да присъстват, когато в 
тази държава членка са предприети 
процесуално-следствени действия, и да 
съдействат за предприемането на тези 
процесуално-следствени действия. 
Служителите на Европол не следва да 
имат правомощия да изпълняват 
процесуално-следствени действия.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Една от целите на Европол е да 
подкрепя и засилва действията на 
компетентните органи на държавите 
членки и взаимното им сътрудничество 
за предотвратяване и борба с формите 
на престъпност, които засягат общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза. За да се засили тази подкрепа, 
Европол следва да може да поиска от 
компетентните органи на държава 
членка да започнат, проведат или 
координират наказателно разследване 
на престъпление, което засяга общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза, дори когато съответното 
престъпление не е от трансграничено 
естество. Европол следва да информира 
Евроюст за тези искания.

(14) Една от целите на Европол е да 
подкрепя и засилва действията на 
компетентните органи на държавите 
членки и взаимното им сътрудничество 
за предотвратяване и борба с формите 
на престъпност, които засягат общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза. За да се засили тази подкрепа, 
Европол следва да може да поиска от 
компетентните органи на държава 
членка да започнат, проведат или 
координират наказателно разследване 
на престъпление, което засяга общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза, дори когато съответното 
престъпление не е от трансграничено 
естество. Европол следва да информира 
Евроюст и Европейската прокуратура 
за такива искания.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Като се има предвид, че в 
интернет не съществуват граници, тези 
услуги често могат да бъдат 
предоставяни от всяка точка на света. В 

(27) Като се има предвид, че в 
интернет не съществуват граници, тези 
услуги често могат да бъдат 
предоставяни от всяка точка на света. В 
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резултат на това жертвите, 
извършителите и цифровата 
инфраструктура, в която се съхраняват 
личните данни, както и доставчикът, 
който предоставя услугата, могат да 
бъдат обект на различни национални 
юрисдикции в рамките на Съюза и 
извън него. Поради това частноправните 
субекти могат да разполагат с набори от 
данни, които са от значение за 
правоприлагането и които съдържат 
лични данни с връзки към няколко 
юрисдикции, както и лични данни, 
които не могат лесно да бъдат отнесени 
към конкретна юрисдикция. За 
националните органи е трудно да 
анализират ефективно такива набори от 
данни, засягащи няколко юрисдикции, 
или неотносими набори от данни чрез 
национални решения. Когато 
частноправни субекти решат законно и 
доброволно да споделят данните с 
правоприлагащите органи, понастоящем 
те не разполагат с единно звено за 
контакт, с което да могат да споделят 
такива набори от данни на равнището на 
Съюза. Освен това частноправните 
субекти срещат трудности, когато 
получават множество искания от 
правоприлагащите органи на различни 
държави.

резултат на това жертвите, 
извършителите и цифровата 
инфраструктура, в която се съхраняват 
личните данни, както и доставчикът, 
който предоставя услугата, могат да 
бъдат обект на различни национални 
юрисдикции в рамките на Съюза и 
извън него. Поради това частноправните 
субекти могат да разполагат с набори от 
данни, които са от значение за 
правоприлагането и които съдържат 
лични данни с връзки към няколко 
юрисдикции, както и лични данни, 
които не могат лесно да бъдат отнесени 
към конкретна юрисдикция. За 
националните органи е трудно да 
анализират ефективно такива набори от 
данни, засягащи няколко юрисдикции, 
или неотносими набори от данни чрез 
национални решения. Европол следва 
да въведе мерки за улесняване на 
сътрудничеството между 
частноправни субекти, включително 
по отношение на обмена на 
информация. Когато частноправни 
субекти решат законно и доброволно да 
споделят данните с правоприлагащите 
органи, понастоящем те не разполагат с 
единно звено за контакт, с което да 
могат да споделят такива набори от 
данни на равнището на Съюза. Освен 
това частноправните субекти срещат 
трудности, когато получават множество 
искания от правоприлагащите органи на 
различни държави.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Предоставянето на Европол на 
допълнителни инструменти и 
способности изисква засилване на 
демократичния контрол и отчетността 
на Европол. Съвместният 
парламентарен контрол представлява 

(40) Предоставянето на Европол на 
допълнителни инструменти и 
способности изисква засилване на 
демократичния контрол, 
прозрачността и отчетността на 
Европол. Съвместният парламентарен 
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важен елемент от политическия 
мониторинг на дейностите на Европол. 
За да се даде възможност за ефективен 
политически мониторинг на начина, по 
който Европол прилага допълнителни 
инструменти и способности, Европол 
следва ежегодно да предоставя на 
Съвместната група за парламентарен 
контрол информация относно 
използването на тези инструменти и 
способности и резултатите от тях.

контрол представлява важен елемент от 
политическия мониторинг на 
дейностите на Европол. За да се даде 
възможност за ефективен политически 
мониторинг на начина, по който 
Европол прилага допълнителни 
инструменти и способности, Европол 
следва ежегодно да предоставя на 
Съвместната група за парламентарен 
контрол информация относно 
използването на тези инструменти и 
способности и резултатите от тях. 
Планираните научноизследователски 
и иновационни дейности следва да 
бъдат посочени в единния програмен 
документ, съдържащ 
многогодишното програмиране и 
годишната работна програма на 
Европол, и да бъдат предадени на 
съвместната група за парламентарен 
контрол.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) Необходимо е на Европол да 
се предоставят допълнителни 
човешки и финансови ресурси, за да 
може да изпълнява новите цели, 
задачи и отговорности, които са 
му възложени съгласно настоящия 
регламент. Необходимите 
бюджетни кредити следва да се 
вземат изключително от 
неразпределените маржове в 
рамките на съответните тавани 
на функциите от МФР или чрез 
мобилизиране на съответните 
специални инструменти на МФР. 
Окончателният размер следва да 
бъде одобрен от Европейския 
парламент и от Съвета 
посредством годишната 
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бюджетна процедура.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Услугите на Европол осигуряват 
добавена стойност за държавите членки 
и трети държави. Това включва 
държавите членки, които не участват в 
мерките по част трета, дял V от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Държавите членки и 
трети държави могат да правят вноски в 
бюджета на Европол въз основа на 
отделни споразумения. Ето защо 
Европол следва да може да получава 
вноски от държавите членки и трети 
държави въз основа на споразумения за 
финансиране, попадащи в обхвата на 
нейните цели и задачи.

(41) Услугите на Европол осигуряват 
добавена стойност за държавите членки 
и трети държави. Това включва 
държавите членки, които не участват в 
мерките по част трета, дял V от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз. Държавите членки и 
трети държави могат да правят вноски в 
бюджета на Европол въз основа на 
отделни споразумения. Ето защо 
Европол следва да може да получава 
вноски от държавите членки и трети 
държави въз основа на споразумения за 
финансиране, попадащи в обхвата на 
нейните цели и задачи. Тези финансови 
вноски следва да бъдат вписани в 
бюджета на Европол като външни 
целеви приходи. За да се гарантира 
прозрачност и отчетност, размерът, 
произходът и целта на тези вноски 
следва да бъдат включени в 
годишните отчети и в годишния 
доклад за бюджетното и 
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финансовото управление на Европол.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно подкрепа и 
засилване на действията на 
правоприлагащите служби на държавите 
членки и взаимното им сътрудничество 
за предотвратяване и борба с тежката 
престъпност, засягаща две или повече 
държави членки, тероризма и формите 
на престъпност, които засягат общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза, не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки, 
а поради трансграничното естество на 
тежката престъпност и тероризма и 
необходимостта от координиран 
отговор на свързаните заплахи за 
сигурността може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

(42) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно подкрепа и 
засилване на действията на 
правоприлагащите служби на държавите 
членки и взаимното им сътрудничество 
за предотвратяване и борба с тежката 
престъпност, засягаща две или повече 
държави членки, тероризма и формите 
на престъпност, които засягат общ 
интерес, обхванат от политика на 
Съюза, включително нелегална онлайн 
продажба на фармацевтични 
продукти, свързани с пандемията от 
COVID-19, трафик на хора, оръжия, 
наркотици и нефт, екологични 
престъпления и киберпрестъпност, 
не може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите членки, 
а поради трансграничното естество на 
тежката престъпност и тероризма и 
необходимостта от координиран 
отговор на свързаните заплахи за 
сигурността може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, установен в член 5 от 
Договора за Европейския съюз. В 
съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тази цел.

Изменение 13



PE689.818v02-00 142/155 RR\1241384BG.docx

BG

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европол предоставя също така анализ 
на оценката на заплахите, който 
подпомага Комисията и държавите 
членки при извършването на оценки на 
риска.;

Европол предоставя също така анализ 
на оценката на заплахите, включително 
анализ на всяко потенциално 
финансово въздействие, който 
подпомага Комисията и държавите 
членки при извършването на оценки на 
риска;

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква г
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 4 – параграф 4 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Европол подпомага Комисията 
при определянето на ключови 
научноизследователски теми, 
изготвянето и изпълнението на 
рамковите програми на Съюза за 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които са от значение за 
постигането на целите, определени в 
член 3. Когато Европол подпомага 
Комисията при определянето на 
ключови научноизследователски 
теми, изготвянето и изпълнението на 
рамкова програма на Съюза, агенцията 
не получава финансиране по тази 
програма.

4а. Европол подпомага Комисията 
при определянето на ключови 
научноизследователски теми, 
изготвянето и изпълнението на 
рамковите програми на Съюза за 
научноизследователски и иновационни 
дейности, които са от значение за 
постигането на целите, определени в 
член 3. Когато Европол играе активна 
роля в разработването или 
изпълнението на рамкова програма на 
Съюза, тя не получава финансиране по 
тази програма. Европол предприема 
всички необходими мерки за избягване 
на конфликти на интереси.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 11 – параграф 1 – буква a

Текст в сила Изменение

4a) В член 11, параграф 1 буква а) се 
заменя, както следва:

„а) приема всяка година, с мнозинство 
от две трети от членовете си и в 
съответствие с член 12, документ, 
съдържащ многогодишното 
програмиране и годишната работна 
програма на Европол за следващата 
година;“

„а) приема всяка година, с мнозинство 
от две трети от членовете си и в 
съответствие с член 12, единен 
програмен документ в съответствие с 
член 32 от Делегиран регламент (ЕС) 
2019/7151а на Комисията и свързаните 
насоки на Комисията относно 
единния програмен документ, 
съдържащ многогодишното 
програмиране и годишната работна 
програма на Европол за следващата 
година;“

___________________
1а Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 на 
Комисията от 18 декември 2018 г. 
относно рамковия финансов регламент 
за органите, създадени по силата на 
ДФЕС и Договора за Евратом и 
посочени в член 70 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета (ОВ L 122, 10.5. 
2019 г., стр. 1).

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 12 – параграф 1

Текст в сила Изменение

4б) в член 12 параграф 1 се заменя 
със следния текст:

1. Управителният съвет приема, в 
срок до 30 ноември всяка година, 
документ, съдържащ многогодишната 
програма и годишната работна програма 
на Европол въз основа на проект, 

„1. Управителният съвет приема, в 
срок до 30 ноември всяка година, 
единен програмен документ, съдържащ 
многогодишната програма и годишната 
работна програма на Европол въз основа 
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представен от изпълнителния директор, 
като взема предвид становището на 
Комисията, и във връзка с 
многогодишното програмиране – след 
консултация със съвместната група за 
парламентарен контрол. Управителният 
съвет изпраща посочения документ на 
Съвета, на Комисията и на съвместната 
група за парламентарен контрол.

на проект, представен от изпълнителния 
директор, като взема предвид 
становището на Комисията, и във връзка 
с многогодишното програмиране – след 
консултация със съвместната група за 
парламентарен контрол. Ако 
управителният съвет реши да не 
взема предвид елементи от 
становището на Комисията, той 
представя подробна обосновка. 
Задължението за предоставяне на 
подробна обосновка се прилага и за 
елементите, посочени от 
съвместната група за парламентарен 
контрол. Управителният съвет изпраща 
окончателния единен програмен 
документ на Съвета, на Комисията и на 
съвместната група за парламентарен 
контрол.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 в (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 12 – параграф 2 – алинея 1

Текст в сила Изменение

4в) В член 12, параграф 2 първата 
алинея се заменя със следното:

2. В многогодишното програмиране 
е представено общото стратегическо 
програмиране, включително целите, 
очакваните резултати и показателите за 
изпълнението, както и планирането на 
ресурсите, включително на 
многогодишния бюджет и персонала.

„2. В многогодишното програмиране 
е представено общото стратегическо 
програмиране, включително целите, 
очакваните резултати и показателите за 
изпълнението, както и планирането на 
ресурсите, включително на 
многогодишния бюджет и персонала, и 
планираните научноизследователски 
и иновационни дейности.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 г (нова)
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Регламент (ЕС) 2016/794
Член 16 – параграф 5 – буква г

Текст в сила Изменение

4г) в член 16, параграф 5 буква г) се 
заменя със следния текст:

г) за изготвянето на проектите за 
многогодишно програмиране и 
годишни работни програми, и за 
представянето им на управителния 
съвет след консултация с Комисията;

„г) за изготвянето на проектите за 
единен програмен документ, 
съдържащ многогодишното 
програмиране и годишните работни 
програми, и за представянето му на 
управителния съвет след консултация с 
Комисията;“

 Изменение 19

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 21 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако по време на дейностите по 
обработване на информация във връзка 
с отделно разследване или конкретен 
проект Европол открие информация, 
свързана с евентуална незаконна 
дейност, засягаща финансовите 
интереси на Съюза, Европол незабавно 
предоставя на OLAF тази информация 
по собствена инициатива.

8. Ако по време на дейностите по 
обработване на информация във връзка 
с отделно разследване или конкретен 
проект Европол открие информация, 
свързана с евентуална незаконна 
дейност, засягаща финансовите 
интереси на Съюза, Европол незабавно 
предоставя на Европейската 
прокуратура и OLAF тази информация 
по собствена инициатива.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 – буква г
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 26 – параграф 6 б

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Инфраструктурата на Европол 
може да се използва за обмен между 
компетентните органи на държавите 

6б. Инфраструктурата на Европол 
може да се използва за обмен между 
компетентните органи на държавите 
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членки и частноправни субекти в 
съответствие с националното 
законодателство на съответната държава 
членка. Когато държавите членки 
използват тази инфраструктура за обмен 
на лични данни за престъпления, 
попадащи извън обхвата на целите на 
Европол, Европол няма достъп до тези 
данни.

членки и частноправни субекти в 
съответствие с националното 
законодателство на съответната държава 
членка. Когато държавите членки 
използват тази инфраструктура за обмен 
на лични данни за престъпления, 
попадащи извън обхвата на целите на 
Европол, Европол няма достъп до тези 
данни. С цел да се установят 
възможните рискове за сигурността, 
породени от осигуряването на достъп 
до инфраструктурата му за 
използване от частноправни субекти, 
Европол извършва оценка и когато е 
необходимо, прилага подходящи 
превантивни и смекчаващи мерки.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) годишна информация относно 
броя на случаите, в които Европол е 
отправила последващи искания до 
частноправни субекти или искания по 
собствена инициатива до държавите 
членки на установяване за предаване на 
лични данни в съответствие с член 26, 
включително конкретни примери за 
случаи, показващи защо тези искания 
са били необходими, за да може 
Европол да изпълни своите цели и 
задачи;

е) годишна информация относно 
броя на случаите, в които Европол е 
отправила последващи искания до 
частноправни субекти или искания по 
собствена инициатива до държавите 
членки на установяване за предаване на 
лични данни в съответствие с член 26, 
включително конкретна информация, 
показваща защо тези искания са били 
необходими, за да може Европол да 
изпълни своите цели и задачи;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) годишна информация относно 
броя на случаите, в които е било 
необходимо Европол да обработва 
лични данни извън категориите субекти 
на данни, изброени в приложение II, с 
цел подпомагане на държавите членки в 
конкретно наказателно разследване в 
съответствие с член 18а, включително 
примери за такива случаи, показващи 
защо тази обработка на данни е била 
необходима;

ж) годишна информация относно 
броя на случаите, в които е било 
необходимо Европол да обработва 
лични данни извън категориите субекти 
на данни, изброени в приложение II, с 
цел подпомагане на държавите членки в 
конкретно наказателно разследване в 
съответствие с член 18а, включително 
конкретна информация, показваща 
защо тази обработка на данни е била 
необходима;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37 – буква а
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 51 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) годишна информация относно 
броя на случаите, в които Европол е 
подала сигнали в Шенгенската 
информационна система в съответствие 
с член 4, параграф 1, буква с), и броя на 
получените съвпадения от тези сигнали, 
включително конкретни примери за 
случаи, показващи защо тези сигнали са 
били необходими, за да може Европол 
да изпълни своите цели и задачи;

з) годишна информация относно 
броя на случаите, в които Европол е 
подала сигнали в Шенгенската 
информационна система в съответствие 
с член 4, параграф 1, буква с), и броя на 
получените съвпадения от тези сигнали, 
включително конкретна информация, 
показваща защо тези сигнали са били 
необходими, за да може Европол да 
изпълни своите цели и задачи;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 57 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Европол може да получава 4. Европол може да получава 
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финансиране от Съюза под формата на 
споразумения за финансов принос или 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства в съответствие с 
нейните финансови правила, посочени в 
член 61, и с разпоредбите на 
съответните инструменти за подкрепа 
на политиките на Съюза. Вноски могат 
да бъдат получавани от държави, с 
които Европол или Съюзът имат 
споразумение, предвиждащо финансово 
участие в Европол в обхвата на целите и 
задачите на Европол. Размерът на 
вноската се определя в съответното 
споразумение.

финансиране от Съюза под формата на 
споразумения за финансов принос или 
споразумения за отпускане на 
безвъзмездни средства в съответствие с 
нейните финансови правила, посочени в 
член 61, и с разпоредбите на 
съответните инструменти за подкрепа 
на политиките на Съюза. Европол може 
да получава вноски от трети държави, с 
които агенцията или Съюзът са 
сключили споразумение, предвиждащо 
финансово участие в обхвата на целите 
и задачите на Европол. Размерът на 
вноската се определя в съответното 
споразумение. Размерът, произходът и 
целта на тези вноски се включват в 
годишните отчети на Европол и се 
описват ясно в годишния доклад за 
бюджетното и финансовото 
управление на агенцията, посочен в 
член 60, параграф 2.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38 a (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 58 – параграф 9

Текст в сила Изменение

(38 a) в член 58 параграф 9 се заменя 
със следния текст:

9. За всички проекти за строителство на 
недвижими имоти, които биха могли да 
имат значително финансово отражение 
върху бюджета на Европол, се прилага 
Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

„9. За всички проекти за строителство 
на недвижими имоти, които биха могли 
да имат значително финансово 
отражение върху бюджета на Европол, 
се прилага Делегиран регламент (ЕС) 
№ 2019/715.“
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38 б (нова) – буква а (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 60 – параграф 4

Текст в сила Изменение

38б) Член 60 се изменя, както 
следва:
а) параграф 4 се заменя със следния 
текст:

4. При получаване на забележките на 
Сметната палата по междинния 
счетоводен отчет на Европол за година 
N съгласно член 148 от Регламент (ЕС, 
Евратом) № 966/2012 на Европейския 
парламент и на Съвета25 счетоводителят 
на Европол изготвя окончателния 
счетоводен отчет на Европол за 
посочената година. Изпълнителният 
директор изпраща окончателния 
счетоводен отчет на управителния съвет 
за становище.“

„4. При получаване на забележките на 
Сметната палата по междинния 
счетоводен отчет на Европол за година 
N съгласно член 246 от Регламент (ЕС, 
Евратом) 2018/1046 на Европейския 
парламент и на Съвета25 счетоводителят 
на Европол изготвя окончателния 
счетоводен отчет на Европол за 
посочената година. Изпълнителният 
директор изпраща окончателния 
счетоводен отчет на управителния съвет 
за становище.“

__________________ __________________
25 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
на Европейския парламент и на Съвета 
от 25 октомври 2012 г. относно 
финансовите правила, приложими за 
общия бюджет на Съюза и за отмяна на 
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., 
стр. 1).

25 Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 юли 2018 г. за финансовите правила, 
приложими за общия бюджет на Съюза, 
за изменение на регламенти (ЕС) № 
1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 
1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 
1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 
223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на 
Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на 
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 
(ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 38 б (нова) – буква б (нова)
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 60 – параграф 9
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Текст в сила Изменение

б) параграф 9 се заменя със следния 
текст:

9. Съгласно член 109, параграф 3 от 
Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 
изпълнителният директор представя на 
Европейския парламент, по негово 
искане, всяка информация, необходима 
за безпрепятственото прилагане на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност за година N.

„9. Съгласно член 106, параграф 3 от 
Делегиран регламент (ЕС) 2019/715 
изпълнителният директор представя на 
Европейския парламент, по негово 
искане, всяка информация, необходима 
за безпрепятственото прилагане на 
процедурата по освобождаване от 
отговорност за година N.“

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 61 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Европол може да отпуска 
безвъзмездни средства, свързани с 
изпълнението на своите цели и задачи, 
посочени в членове 3 и 4.“;

2. Европол може да отпуска 
безвъзмездни средства, свързани с 
изпълнението на своите цели, посочени 
в член 3, и в съответствие със 
задачите си, посочени в член 4.“;

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква б
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 61 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Европол може да отпуска 
безвъзмездни средства на държавите 
членки без покана за представяне на 
предложения за изпълнение на 
дейности, попадащи в обхвата на целите 
и задачите на Европол.;

(Не се отнася до българския текст.)
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Изменение 30

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 41
Регламент (ЕС) 2016/794
Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3.  До [три години след влизането в 
сила на настоящия регламент] 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад с оценка 
на оперативните ползи от прилагането 
на компетентностите, предвидени в член 
18, параграф 2, буква д), член 18, 
параграф 5а, членове 18а, 26 и 26а по 
отношение на целите на Европол. 
Докладът обхваща въздействието на 
тези правомощия върху основните права 
и свободи, залегнали в Хартата на 
основните права.

3. До [три години след влизането в 
сила на настоящия регламент] 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета доклад с оценка 
на оперативните ползи от прилагането 
на компетентностите, предвидени в член 
18, параграф 2, буква д), член 18, 
параграф 5а, членове 18а, 26 и 26а по 
отношение на целите на Европол. 
Докладът обхваща въздействието на 
тези правомощия върху основните права 
и свободи, залегнали в Хартата на 
основните права. Той също така 
предоставя анализ на разходите и 
ползите от разширяването на 
мандата на Европол.
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