
 

AD\1120766BG.docx  PE597.583v04-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по бюджети 
 

2016/0132(COD) 

21.3.2017 

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 създаване на система Евродак за сравняване на 

дактилоскопични отпечатъци с оглед ефективното прилагане на 

[Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на критерии и механизми за 

определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба 

за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки 

от гражданин на трета държава или от лице без гражданство] , за 

идентифициране на незаконно пребиваващ гражданин на трета държава 

или лице без гражданство и за искане на сравнения с данните в Евродак 

от правоприлагащите органи на държавите членки и Европол за целите на 

правоприлагането (преработен текст)  

(COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD)) 

Докладчик по становище: Жерар Дьопре



 

PE597.583v04-00 2/26 AD\1120766BG.docx 

BG 

PA_Legam 



 

AD\1120766BG.docx 3/26 PE597.583v04-00 

 BG 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

Докладчикът е на мнение, че настоящата миграционна и бежанска криза, пред която ЕС 

е изправен, разкри значителни структурни слабости във формулирането и 

изпълнението на европейската политика в областта на убежището и миграцията, 

включително на системата от Дъблин и системата Евродак. По този начин тя задължава 

Съюза и държавите членки да преосмислят и ако е необходимо, да променят общата 

европейска система за убежище и да търсят начини за по-добро справяне с незаконната 

миграция. Предложението на Комисията за преработване на Регламента за Евродак е 

част от първата група законодателни предложения в контекста на тази мащабна 

реформа.  

 

Като цяло докладчикът приветства предложението на Комисията, което има за цел да 

адаптира системата Евродак и да разшири настоящия й обхват за по-широки цели на 

миграцията. Тази реформа следва да даде възможност на Евродак да продължи да 

предоставя биометричните и личните данни, от които се нуждае, за да функционира и 

да запази своето значение в условията на променящ се миграционен контекст. 

Докладчикът приветства факта, че реформираната системата Евродак може да 

допринесе за борбата с незаконната миграция чрез по-добро наблюдение на вторичните 

движения на незаконни мигранти в рамките на ЕС и улесняване на идентификацията и 

новото издаване на документи за незаконно пребиваващи граждани на трети държави и 

лица, които са влезли незаконно на територията на Европейския съюз през външните 

граници, като по този начин се подобри ефективността на политиките на ЕС за връщане 

и обратно приемане. Докладчикът подчертава, че това трябва да се осъществява при 

пълно спазване на съществуващите изисквания за защита на личните данни и на 

основните права на засегнатите лица. 

 

Обхват на Евродак 

Докладчикът предлага да се намали приложното поле. Понастоящем, съобразно 

предвиденото в член 14, всяка държава членка възможно най-бързо снема 

дактилоскопичните отпечатъци от всички пръсти и прави портретна снимка на всеки 

гражданин на трета държава или лице без гражданство на възраст минимум шест 

години, за което е установено, че пребивава незаконно на нейна територия. Това 

включва случая на туристи, които погрешно са пребивавали за период, надвишаващ 

допустимия тримесечен срок само с няколко дни, и са на границата, в опит да напуснат 

ЕС. Поради това докладчикът предлага следната дерогация: когато гражданинът на 

трета държава е преминал границата законно, държавата членка може да позволи не 

повече от 15 дни превишаване на разрешения срок на престой преди включването на 

информация в Евродак. Такава дерогация би ограничила въвеждането на ненужни 

данни и не би допуснала ненужни разходи. 

 

Докладчикът счита, че информацията относно граждани на трети държави, за които има 

текуща процедура на презаселване, следва да бъде добавена към Евродак. В 
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съответствие с предложението за презаселване1 държавите членки следва да вземат 

дактилоскопичните отпечатъци от датата на презаселването (член 10 от 

предложението), а когато държава членка изключи дадено лице от презаселване, никоя 

друга държава членка не може да приеме това лице за срок от 5 години (член 6 от 

предложението). Докладчикът счита, че тази информация следва да бъде добавена към 

Евродак.  

 

Списък с данни 

 

С цел подобряване на сътрудничеството между държавите членки в областта на 

незаконната миграция, докладчикът счита, че ще бъде много полезно в Евродак да 

бъдат посочени мерки за отстраняване (доброволно, принудително и др.), а не номера 

на молбата за предоставяне на убежище. Понастоящем проблемът се състои в това, че 

не съществува обмен на информация относно решенията за връщане между държавите 

членки. Следователно, когато дадена държава членка вземе решение за връщане, 

съответното лице може просто да отиде в друга държава членка и да започне отново 

цялата процедура. 

 

Докладчикът счита, че eu-LISA следва да извърши проучване, за да определи дали е 

необходимо хармонизиране на комбинации от биометрични данни от различните бази 

данни на ЕС в областта на правосъдието и вътрешните работи, и по-специално, ако е 

целесъобразно, Евродак да намали идентификационните елементи до четири 

дактилоскопични отпечатъка и портретна снимка, както е в случая на системата за 

влизане/излизане (EES). Докладчикът призовава Комисията да направи оценка на 

бюджетните последици от подобно намаляване на броя на данните, които трябва да се 

съхраняват и събират. 

 

Развитие и оперативна съвместимост с други бази данни 

Докладчикът отбелязва, че намерението да се добави софтуер за разпознаване на лица в 

бъдеще, като по този начин Евродак се приведе в съответствие с други системи, като 

например EES; докладчикът придава особено значение на подобряването на 

оперативната съвместимост на информационните системи в областта на границите и 

сигурността, което е посочено като обща цел на всички институции на ЕС.  

 

Докладчикът счита, че системата Евродак трябва възможно най-скоро да стане 

оперативно съвместима с Шенгенските информационни системи (ШИС), както и с 

новата система EES. EES ще взема биометричните данни на всички граждани на трети 

държави, които идват в Европа за кратък престой, и ще изготвя списък на лицата, които 

пресрочват разрешения срок на престой. Докладчикът счита, че връзка между двете 

                                                 
1  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за 

установяване на рамка на ЕС по отношение на презаселването и за изменение на 

Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета (COM(2016) 

468); 
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системи е необходима, за да бъде възможно автоматично прехвърляне на данни на 

гражданин на трета държава, регистрирани в EES, към системата Евродак, ако 

гражданинът на трета държава пресрочва разрешения срок на престой с повече от 15 

дни. 

 

Докладчикът призовава Комисията и eu-LISA да предвидят във възможно най-голяма 

степен добавянето в бъдеще на разпознаване на лица и оперативната съвместимост с 

други бази данни, както от административна, така и от технологична гледна точка, в 

рамките на настоящата преработка, с цел да се постигне възможно най-висока 

ефективност на разходите. 

 

Принудително снемане на дактилоскопични отпечатъци 

 

Дори ако бюджетното въздействие не съществува, докладчикът подкрепя процедура на 

ЕС за принудително снемане на дактилоскопични отпечатъци. Докладчикът счита, че е 

необходимо да се добавят в приложение най-добрите практики, представени в работния 

документ на службите на Комисията относно прилагането на Регламента за Евродак, 

във връзка със задължението за снемане на дактилоскопични отпечатъци1, както и да се 

добави задължение за държавите членки да спазват това приложение. 

 

Цена на предложението 

 

Докладчикът отбелязва, че разходите за предложението възлизат на 29,872 млн. EUR, 

разпределени за период от повече от четири години. Тази сума, която трябва да покрие 

разходите за техническата модернизация и повишения капацитет на съхранение и 

функциониране на централната система на Евродак, както и добавянето на две 

длъжности в щатното разписание на eu-LISA, изглежда пропорционална на 

преследваната амбиция и на обхвата на преработения текст. Важно е да се отбележи 

обаче, че финансовата обосновка, приложена към предложението, е само 

ориентировъчна и не обвързва бюджетния орган, който е свободен да определя 

бюджетните кредити, които ще се използват за реформиране на системата като част от 

годишната бюджетна процедура.  

 

ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по граждански свободи, 

правосъдие и вътрешни работи да вземе предвид следните изменения: 

                                                 
1  SWD (2015) 150 окончателен. 
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Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 11 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11a) За да се подобри 

сътрудничеството между държавите 

членки при управлението на 

незаконната миграция, граждани на 

трети държави, за които е 

установено, че пребивават незаконно 

на територията на държава членка, 

следва да представят на 

компетентните органи вида мярка за 

отстраняване, която е взета от 

държавата членка, която е въвела 

данните в Евродак, а не уникалния 

номер на молбата за международна 

закрила. 

Обосновка 

Съществуват многобройни мерки за извеждане на лица, които пребивават незаконно, 

например: доброволно връщане, заповед за напускане на територията, заповед за 

отвеждане, връщане, експулсиране.  Всяка мярка съдържа различни процедури и 

срокове за изпълнение. Следователно е важно една държава членка да може да 

познава мерките за извеждане, взети по отношение на пребиваващо незаконно лице 

от друга държава членка, и така да се подобри тяхното сътрудничество. 

Настоящото изменение се включва логично в серията от нови съображения 9–14, 

предложени от Комисията, и следователно е обхванато от алинея 2 от параграф 2 

от член 104 от Правилника на ЕП. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 12 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12a) За гражданите на трети 

държави, които пребивават 

незаконно, но са влезли законно на 

територията на Съюза през 

външните граници на Шенгенското 

пространство, държавите членки 

следва да могат да определят разумен 
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срок от 15 дни на превишаване на 

сроковете на разрешения престой, 

преди да изпълнят своите 

задължения, произтичащи от 

настоящия регламент, по отношение 

на сравняването, събирането и 

предаването на дактилоскопичните 

данни и данните от портретни 

снимки. 

Обосновка 

Данните на гражданин на трета държава, който пребивава незаконно, ще бъдат 

регистрирани за период от 5 години в Евродак. Ето защо лицата, които са влезли 

законно на територията на ЕС и които п, и на които предстои непосредствено 

доброволно връщане или е в ход процедура по узаконяване, както и при които няма 

риск от бягство, държавите членки следва да разполагат с възможност за преценка и 

да им предоставят разумен срок за напускане на територията или за узаконяване, 

преди да регистрират техните данни за толкова дълъг срок. Следователно е 

целесъобразно за влезлите незаконно на територията на държава членка лица, тези 

данни да бъдат директно регистрирани в Евродак, но за тези, които са влезли 

законно, да бъде оставен разумен срок от 15 дни. Настоящото изменение става 

логична част от поредицата нови съображения 9–14, предложени от Комисията, и 

следователно е обхванато от втората алинея от член 104, параграф 2 от Правилника 

на ЕП. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 13 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13a) Регламент (ЕС) №.../... на 

Европейския парламент и на Съвета1a 

задължава държавите членки да 

снемат отпечатъци и да правят 

портретни снимки на всички 

граждани на трети държави на 

възраст най-малко шест години, за 

които възнамеряват да осъществят 

процедурата на презаселване. Този 

регламент също така предвижда, че 

лицата, за които през петте години 

преди презаселването държавите 

членки са отказали презаселване, 

трябва да бъдат изключени от 

програмите на презаселване на Съюза. 
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Във връзка с това информацията по 

отношение на гражданите на трети 

държави, за които е в ход процедура 

на презаселване, следва да бъде 

събирана и регистрирана в Евродак. 

 _________________ 

 1a Предложение за Регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

за установяване на рамка на ЕС по 

отношение на презаселването и за 

изменение на Регламент (ЕС) № 

516/2014 на Европейския парламент и 

на Съвета (COM(2016) 0468). 

Обосновка 

Настоящото изменение се включва логично в серията от нови съображения 9–14, 

предложени от Комисията, и следователно е обхванато от алинея 2 от параграф 2 

от член 104 от Правилника на ЕП. 

 

Изменение   4 

Предложение за регламент 

Съображение 14 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(14) В съобщението на Комисията 

„По-надеждни и по-интелигентни 

информационни системи в областта на 

границите и сигурността“ 28се 

подчертава нуждата от по-добра 

оперативна съвместимост на 

информационните системи като 

дългосрочна цел, както това беше 

посочено и от Европейския съвет, и от 

Съвета. В съобщението се предлага да 

се създаде експертна група по 

информационните въпроси и 

оперативната съвместимост, която ще 

проучи правните и техническите 

възможности за постигането на 

оперативна съвместимост на 

информационните системи в областта 

на границите и сигурността. Тази група 

следва да прецени нуждата от 

установяването на оперативна 

(14) В съобщението на Комисията 

„По-надеждни и по-интелигентни 

информационни системи в областта на 

границите и сигурността“ 28се 

подчертава нуждата от по-добра 

оперативна съвместимост на 

информационните системи като 

дългосрочна цел, както това беше 

посочено и от Европейския съвет, и от 

Съвета. В съобщението се предлага да 

се създаде експертна група по 

информационните въпроси и 

оперативната съвместимост, която ще 

проучи правните и техническите 

възможности за постигането на 

оперативна съвместимост на 

информационните системи в областта 

на границите и сигурността. Тази група 

следва да прецени нуждата от 

установяването на оперативна 
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съвместимост с Шенгенските 

информационни системи (ШИС) и 

Визовите информационни системи 

(ВИС) и пропорционалността на това 

установяване, както и да проучи дали е 

необходимо да се преразгледа правната 

рамка за достъп до Евродак за целите на 

правоприлагането. 

съвместимост с Шенгенските 

информационни системи (ШИС) и 

Визовите информационни системи 

(ВИС) и пропорционалността на това 

установяване, както и да проучи дали е 

необходимо да се преразгледа правната 

рамка за достъп до Евродак за целите на 

правоприлагането. Тази оперативна 

съвместимост следва да зачита 

баланса между индивидуалните 

свободи и колективната сигурност. 

_________________ _________________ 

28 COM(2016) 205 final 28 COM(2016) 205 final 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 14 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a) За да се даде възможност за 

оперативна съвместимост между 

Евродак и EES, eu-LISA следва да 

създаде сигурен канал за комуникация 

между централната система на EES 

и централната система на Евродак. 

Необходимо е двете системи да се 

свържат, за да могат данните на 

гражданин на трета държава, 

регистрирани в EES, да бъдат 

предавани автоматично на Евродак, 

когато съответното лице превишава 

с повече от 15 дни срока на 

разрешения му престой. 

Обосновка 

Системата на влизане/излизане ще има за цел да регистрира датата на влизане и 

излизане на граждани на трети държави, които влизат в Шенгенското 

пространство за кратък престой, и да сигнализира всяко превишаване на срока на 

разрешеното пребиваване. Гражданин на трета държава, след като е превишил срока 

на разрешено пребиваване, се намира в положение на незаконно пребиваване и следва 

да бъде регистриран в Евродак съобразно член 14. Оперативната съвместимост 

между двете системи позволява да се избегнат дублирания. Изменението има за цел 

също  така подобряване на оперативната съвместимост съобразно изискванията в 

новото съображение 14, предложено от Комисията, и следователно е логична негова 
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последица.  

 

Изменение   6 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) Освен това Европол изпълнява 

ключова роля по отношение на 

сътрудничеството между органите на 

държавите членки в областта на 

разследването на трансгранични 

престъпления в подкрепа на 

предотвратяването, анализирането и 

разследването на престъпления на 

територията на целия Европейски съюз. 

В резултат на това Европол също следва 

да има достъп до Евродак в рамките на 

своите задачи и в съответствие с 

Решение 2009/371/ПВР на Съвета31. 

(18) Освен това Европол изпълнява 

ключова роля по отношение на 

сътрудничеството между органите на 

държавите членки в областта на 

разследването на трансгранични 

престъпления в подкрепа на 

предотвратяването, анализирането и 

разследването на престъпления на 

територията на целия Европейски съюз. 

В резултат на това Европол също следва 

да има достъп до Евродак в рамките на 

своите задачи и в съответствие с 

Решение 2009/371/ПВР на Съвета31, 

пропорционално и като се спазва 

балансът между личните свободи и 

колективната сигурност. 

_________________ _________________ 

31 Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 

април 2009 г. за създаване на 

Европейска полицейска служба 

(Европол) (ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 

37). 

31 Решение 2009/371/ПВР на Съвета от 6 

април 2009 г. за създаване на 

Европейска полицейска служба 

(Европол) (ОВ L 121, 15.5.2009 г., стр. 

37). 

Обосновка 

Сътрудничеството между Евродак и Европол, мотивирано от желание на 

Европейската комисия да разполага с инструменти, които помагат да се отговори на 

новите предизвикателства, свързани със сигурността, трябва да бъде строго 

регламентирано, за да се предотврати всяко отклонение, застрашаващо защитата 

на гражданските и индивидуалните свободи. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 30 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(30) Във връзка със задължението за 

снемане на дактилоскопични 

отпечатъци държавите членки следва да 

се запознаят с Работния документ на 

службите на Комисията относно 

прилагането на Регламента за Евродак, 

приет от Съвета на 20 юли 2015 г.34, в 

който се описва добра практика за 

снемането на дактилоскопични 

отпечатъци на незаконно пребиваващи 

граждани на трети държави или лица 

без гражданство. Когато националното 

законодателство на държава членка 

разрешава снемането на 

дактилоскопични отпечатъци чрез 

използването на сила или принуда като 

крайна мярка, тези мерки трябва да 

спазват изцяло Хартата на основните 

права на ЕС. Гражданите на трети 

държави, за които се смята, че са 

уязвими, и ненавършилите пълнолетие 

не следва да бъдат принуждавани да 

предоставят своите дактилоскопични 

отпечатъци или портретна снимка освен 

при надлежно обосновани случаи, 

разрешени съгласно националното 

законодателство. 

(30) Във връзка със задължението за 

снемане на дактилоскопични 

отпечатъци държавите членки следва да 

спазват най-добрите практики, 

представени в Приложение Ia към 

настоящия регламент, които се 

основават на Работния документ на 

службите на Комисията относно 

прилагането на Регламента за Евродак, 

приет от Съвета на 20 юли 2015 г.34, в 

който се описва добра практика за 

снемането на дактилоскопични 

отпечатъци на незаконно пребиваващи 

граждани на трети държави или лица 

без гражданство. Когато националното 

законодателство на държава членка 

разрешава снемането на 

дактилоскопични отпечатъци чрез 

използването на сила или принуда като 

крайна мярка, тези мерки трябва да 

спазват изцяло Хартата на основните 

права на ЕС. Гражданите на трети 

държави, за които се смята, че са 

уязвими, и ненавършилите пълнолетие 

не следва да бъдат принуждавани да 

предоставят своите дактилоскопични 

отпечатъци или портретна снимка освен 

при надлежно обосновани случаи, 

разрешени съгласно националното 

законодателство. 

__________________ __________________ 

34 COM(2015) 150 final, 27.5.2015 г. 34 SWD(2015) 150 final, 27.5.2015 г. 

Обосновка 

Настоящото изменение е свързано с новото съображение 30 , предложено от 

Комисията, и следователно е обхванато от алинея 2 от параграф 2 от член 104 от 

Правилника на ЕП. Вместо само да се позовава на метода, представен в 

SWD(2015) 150, на държавите членки следва да се наложи задължени в това 

отношение. 

 

Изменение   8 

Предложение за регламент 
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Съображение 33 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(33) За успешното предотвратяване и 

контрол на неразрешените движения на 

граждани на трети държави или лица 

без гражданство, които нямат право да 

пребивават в Съюза, и за вземането на 

нужните мерки за успешно извършване 

на ефективно връщане и обратно 

приемане в трети държави в 

съответствие с Директива 2008/115/ЕО35  

и правото на защита на личните данни, 

следва да се счита, че необходимият 

период за съхраняване на данните за 

дактилоскопичните отпечатъци и за 

портретните снимки е пет години. 

(33) За успешното предотвратяване и 

контрол на неразрешените движения на 

граждани на трети държави или лица 

без гражданство, които нямат право да 

пребивават в Съюза, и за вземането на 

нужните мерки за успешно извършване 

на ефективно връщане на граждани на 

трети държави и обратното им 

приемане в трети държави в 

съответствие с Директива 2008/115/ЕО35 

и правото на защита на личните данни, 

следва да се счита, че необходимият 

период за съхраняване на данните за 

дактилоскопичните отпечатъци и за 

портретните снимки е пет години. 

_________________ _________________ 

35ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98. 35ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 98. 

 

Изменение   9 

Предложение за регламент 

Член 1 – параграф 1 – буква б 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(б) да допринесе за контрола върху 

незаконната имиграция към Съюза и 

вторичните движения в него и за 

идентифицирането на незаконно 

пребиваващи граждани на трети 

държави с цел определянето на 

подходящи мерки, които да бъдат взети 

от държавите членки, в това число 

извеждане и репатриране на лица, 

пребиваващи без разрешение. 

(б) да допринесе за контрола върху 

незаконната имиграция към Съюза и 

вторичните движения в него и за 

идентифицирането на незаконно 

пребиваващи граждани на трети 

държави с цел определянето на 

подходящи мерки, които да бъдат взети 

от държавите членки, в това число 

извеждане и репатриране на граждани 

на трети държави, пребиваващи без 

разрешение. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 3 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Държавите членки могат да 

въведат административни санкции в 

съответствие с националното си 

законодателство за неспазване на 

процедурата по снемане на 

дактилоскопични отпечатъци и 

заснемане на портретна снимка в 

съответствие с параграф 1 от настоящия 

член. Тези санкции следва да са 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи. В този контекст 

задържането следва да се използва само 

като крайна мярка с цел установяване 

или проверяване на самоличността на 

гражданин на трета държава. 

3. Държавите членки въвеждат 

административни санкции в 

съответствие с националното си 

законодателство за неспазване на 

процедурата по снемане на 

дактилоскопични отпечатъци и 

заснемане на портретна снимка в 

съответствие с параграф 1 от настоящия 

член. Тези санкции следва да са 

ефективни, пропорционални и 

възпиращи. В този контекст 

задържането следва да се използва само 

като крайна мярка с цел установяване 

или проверяване на самоличността на 

гражданин на трета държава. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

5.  Процедурата за снемане на 

отпечатъци и за заснемане на портретна 

снимка се определя и прилага съгласно 

националната практика на съответната 

държава членка и при спазване на 

гаранциите, които са предвидени в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, в Конвенцията за 

защита на правата на човека и 

основните свободи и в Конвенцията на 

Организацията на обединените нации за 

правата на детето. 

5.  Процедурата за снемане на 

отпечатъци и за заснемане на портретна 

снимка се определя и прилага съгласно 

националната практика на съответната 

държава членка и при спазване на 

гаранциите, които са предвидени в 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, в Конвенцията за 

защита на правата на човека и 

основните свободи и в Конвенцията на 

Организацията на обединените нации за 

правата на детето, и съобразно най-

добрите практики за снемане на 

дактилоскопични отпечатъци, 

посочени в Приложение Ia. 

Обосновка 

Настоящото изменение е в съответствие с, и следователно пряко свързано с, 

изменение 6 (вж. член 104, параграф 2, алинея трета, от Правилника за дейността на 

ЕП). 
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Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 2 – буква и а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (ia) решение за връщане или мярка 

за извеждане, взета от държавата 

членка на произход; 

Обосновка 

Настоящото изменение е в съответствие с, и следователно пряко свързано с, 

изменение 2 (вж. член 104, параграф 2, алинея трета, от Правилника за дейността на 

ЕП). Вж. също подробната обосновка във връзка с изменение 2. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 – буква и а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (ia) решение за връщане или мярка 

за извеждане, взета от държавата 

членка на произход; 

Обосновка 

Настоящото изменение е свързано с новия член 14 , предложен от Комисията, и 

следователно е обхванато от алинея 2 от параграф 2 от член 104 от Правилника на 

ЕП. Вж. също подробната обосновка във връзка с изменение 2. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За граждани на трети 

държави, които пребивават 

незаконно, но които са влезли на 

територията на Съюза, 

преминавайки законно външните 

граници на Шенгенското 

пространство, и чието превишаване 
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на разрешения срок на престой не 

превишава 15 дни, държавите членки 

могат да направят дерогация от 

параграфи 1 и 2. 

Обосновка 

Настоящото изменение е свързано с новия член 14 , предложен от Комисията, и 

следователно е обхванато от алинея 2 от параграф 2 от член 104 от Правилника на 

ЕП. Вж. също подробната обосновка във връзка с изменение 3. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Глава 4 а (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ГЛАВА IV а 

 Гражданите на трети държави, за 

които е в ход процедура на 

презаселване 

 Член 14а 

 Събиране и предаване на данни за 

дактилоскопични данни и данни за 

портретни снимки съобразно 

Регламент (ЕС) .../...  1a 

 1.  Всяка държава членка снема, 

веднага след идентифицирането, 

дактилоскопични отпечатъци от 

всички пръсти и прави портретна 

снимка на всеки гражданин на трета 

държава или лице без гражданство, 

на възраст до шест години, за което е 

в ход процедура на презаселване. 

 2.  Съответната държава членка 

регистрира в  централната система 

следните данни, свързани с който и да 

е гражданин на трета държава или 

лице без гражданство, посочени в 

параграф 1, в рамките на 72 часа от 

неговото или нейното 

идентифициране: 

 (a)  данни за дактилоскопични 

отпечатъци; 
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 (б)  портретна снимка; 

 (в)  фамилно и собствено име, име 

при раждането и предишни имена, 

както и всички псевдоними, които 

могат да бъдат въведени отделно; 

 (г)  гражданство; 

 (д)  място и дата на раждане; 

 (е)  държава членка на произход; 

 (ж)  пол; 

 (з)  вид и номер на документа за 

самоличност или за пътуване; 

трибуквен код на издаващата 

държава и срок на валидност; 

 (и)  референтен номер, даден от 

държавата членка по произход; 

 (й)  датата, на която са снети 

дактилоскопичните отпечатъци 

и/или е направена портретната 

снимка; 

 (к)  датата, на която данните са 

предадени на централната система; 

 (л)  потребителско име на 

оператора; 

 (м)  когато е приложимо в 

съответствие с член 13, параграф 6, 

датата, на която съответното лице 

е напуснало територията на 

държавите членки или е било 

изведено от нея. 

 3. Чрез дерогация от параграф 1, 

ако на задържаното лице не е 

възможно да бъдат снети 

дактилоскопични отпечатъци и да 

бъде направена портретна снимка 

поради предприемане на мерки във 

връзка с неговото здраве или с 

опазването на общественото здраве, 

засегнатата държава членка снема 

дактилоскопичните отпечатъци и 

прави портретна снимка на това 

лице и ги изпраща във възможно най-

кратък срок и не по-късно от 48 часа 

след отпадането на тези причини във 
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връзка със здравето. 

 При наличие на сериозни технически 

проблеми държавите членки могат да 

удължат 72-часовия срок по параграф 

2 с най-много още 48 часа с цел да 

изпълнят своите национални планове 

за непрекъснатост на дейността. 

 4.  Данните за дактилоскопични 

отпечатъци могат да бъдат снемани 

и предавани от членовете на екипите 

на европейската гранична и брегова 

охрана, когато изпълняват задачи и 

упражняват правомощия в 

съответствие с Регламент (ЕС) 

2016/1624 на Европейския парламент 

и на Съвета1a. 

 ______________________ 

 1a Регламент (ЕС) 2016/1624 на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 14 септември 2016 г. за 

европейската гранична и брегова 

охрана, за изменение на Регламент 

(ЕС) 2016/399 на Европейския 

парламент и на Съвета и за отмяна 

на Регламент (ЕО) № 863/2007 на 

Европейския парламент и на Съвета, 

Регламент (ЕО) № 2007/2004 на 

Съвета и Решение 2005/267/ЕО на 

Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1). 

Обосновка 

Настоящото изменение е в съответствие с, и следователно пряко свързано с, 

изменение 4 (член 104, параграф 2, алинея трета, от Правилника за дейността на ЕП). 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Разходите, извършени във връзка 

със създаването и функционирането на 

централната система и 

комуникационната инфраструктура, се 

1. Разходите, извършени във връзка 

със създаването и функционирането на 

централната система и 

комуникационната инфраструктура, се 
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поемат от общия бюджет на 

Европейския съюз. 

поемат от общия бюджет на 

Европейския съюз при спазване на 

принципите на добро финансово 

управление. 

Обосновка 

Бюджетът на ЕС трябва да се използва и разпределя, като се взема предвид общият 

интерес. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. За да се даде възможност за 

оперативна съвместимост между 

Евродак и EES, eu-LISA създава 

сигурен канал за комуникация между 

централната система на EES и 

централната система на Евродак. 

Необходимо е двете системи да се 

свържат, за да могат данните на 

гражданин на трета държава, 

регистрирани в EES, да бъдат 

предавани автоматично на Евродак, 

когато съответното лице превишава 

с повече от 15 дни срока на 

разрешения му престой. 

Обосновка 

Настоящото изменение е свързано с установяването на процедури (член 42, параграф 

2) и подобряването на оперативната съвместимост, посочена в изменение 5. Вж. 

също подробната обосновка във връзка с изменение 5. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Приложение І a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Приложение І a 
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 Практики по отношение на 

задължението за снемане на 

дактилоскопични отпечатъци 

 Следните най-добри практики, които 

се основават на Работния документ 

на службите на Комисията относно 

прилагането на Регламента за 

Евродак във връзка със задължението 

за снемане на дактилоскопични 

отпечатъци1a и които са в 

съответствие с разпоредбите на 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз, имат за цел да 

улеснят систематичното снемане на 

дактилоскопични отпечатъци. В 

случаи, в които субект на данни в 

Евродак първоначално не сътрудничи 

на процеса по снемане на 

дактилоскопични отпечатъци, 

всички разумни и пропорционални 

мерки се предприемат, за да се 

постигне такова сътрудничество. За 

тази цел, както и за да се гарантира, 

че правото на Съюза се зачита, 

държавите членки следват подхода, 

представен по-долу: 

 1. Държавата членка уведомява 

субекта на данни за задължението за 

снемане на дактилоскопични 

отпечатъци съобразно правото на 

Съюза и може да му/й обясни, че е в 

негов/неин интерес да сътрудничи в 

пълна степен и незабавно и да 

предостави своите дактилоскопични 

отпечатъци. В частност, на субекта 

на данни може да се обясни, че ако 

той/тя кандидатства за убежище в 

друга държава членка, съобразно 

Регламент (ЕС) [.../...] на Европейския 

парламент и на Съвета1б (Регламент 

от Дъблин), ще бъде възможно да се 

използват дактилоскопични 

отпечатъци или други косвени 

доказателства като основа за 

осъществяването на неговия/нейния 

трансфер в държавата членка, която 

е компетентна за неговата/нейната 

молба за убежище. Държавата членка 
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може също да обясни да субекта на 

данни, че ако той/тя след това 

кандидатства за убежище, там също 

ще има задължение за предоставяне 

на дактилоскопични отпечатъци. 

 2. Ако субект на данни, който не 

е кандидатствал за убежище, 

продължава да отказва да 

сътрудничи на снемането на 

дактилоскопични отпечатъци, 

той/тя може да бъде считан/а за 

незаконен мигрант и държавите 

членки могат да обмислят, в 

случаите, в които други по-леки 

принудителни алтернативни мерки 

на задържане не могат да бъдат 

ефективно приложени, задържането 

му/й в съответствие с член 15 от 

Директива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета1в 

(Директива за връщане на 

незаконните мигранти). За времето, 

през което субектът на данни 

отказва да сътрудничи на 

първоначалния процес на 

идентифициране, включително 

снемането на неговите/нейните 

дактилоскопични отпечатъци 

съобразно изискванията на правото 

на Съюза, националното право или и 

двете, обикновено не е възможно да се 

стигне до заключение дали има или 

няма реалистична възможност за 

осъществяването на 

неговото/нейното връщане, и така 

държавите членки могат да 

обмислят, в случаите, в които други 

по-леки принудителни алтернативни 

мерки на задържане не могат да 

бъдат ефективно приложени, да 

прибягнат към задържане съобразно 

условията на Директивата за 

връщане на незаконните мигранти. 

 3. В случаите, в които субектът 

на данни е кандидатствал за 

убежище и отказва да сътрудничи на 

снемането на дактилоскопични 

отпечатъци, държавите членки 
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могат да обмислят задържането 

му/й, за да определят или проверят 

неговата/нейната самоличност или 

гражданство, включително чрез 

снемане на неговите/нейните 

дактилоскопични отпечатъци 

съобразно изискванията на правото 

на Съюза. 

 4. Ако съответната държава 

членка е предвидила възможността 

за ускорени процедури, гранични 

процедури или и двете в 

националната си правна уредба, 

държавите членки могат да уведомят 

кандидата за убежище, че молбата 

му/й за международна закрила може 

да подлежи на ускорена процедура, 

гранична процедура или и двете, ако 

откаже да сътрудничи при 

снемането на дактилоскопични 

отпечатъци. Държавата членка 

може също така да обясни, че 

последствието от разглеждането на 

молбата за убежище съобразно 

такава ускорена процедура, гранична 

процедура или двете може да бъде, че 

молбата, след подходящ и пълен 

преглед на нейната основателност, 

може да бъде счетена за явно 

необоснована. Такава констатация 

може, ако е предвидено в 

националното право на държавата 

членка и в съответствие с правото на 

Съюза и международното право, да 

доведе до сериозно ограничаване на 

правото на получилия отказ 

кандидат да остане на територията 

при висяща жалба срещу отказа, и 

може да доведе до това, той/тя да 

бъде върнат/а преди вземането на 

решение по жалбата. Наред с това, 

държавите членки могат да обяснят, 

че, в такива случаи, заповед за 

връщане може да бъде придружена от 

забрана за влизане в целия Съюз със 

срок до пет години. 

 5. Субектът на данни бива 

задържан само за възможно най-
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кратко и необходимо време, съобразно 

предвиденото от правото на Съюза. 

 6. Независимо дали се вземе 

решение за задържане на субекта на 

данни, държавите членки 

предоставят информация и 

консултиране, за да разяснят на 

субекта на данни неговите/нейните 

права и задължения, включително 

правото на ефективна правна 

защита, като незаконен мигрант или 

като търсещ убежище. Това включва 

разяснение на Регламента от Дъблин 

и би могло да включва използване на 

общите брошури съобразно 

[Приложения X – XII от Регламент за 

изпълнение (ЕС) № 118/20141г на 

Комисията]. Разяснението на 

Регламента от Дъблин включва 

елементи, които могат да бъдат от 

значение, ако субектът на данни 

кандидатства за убежище, като 

правилата относно обединяването на 

семейството. 

 7. Ако първоначалното 

консултиране не е успешно, 

държавата членка може да обмисли 

прибягване, при пълно зачитане на 

принципа на пропорционалност и 

Хартата на основните права на ЕС, 

към принуда като крайна мярка. Ако 

държава членка реши да направи 

това, субектът на данни бива 

уведомен, че може да бъде използвана 

принуда, за да бъдат снети 

неговите/нейните дактилоскопични 

отпечатъци. Ако субектът на данни 

продължава да отказва да 

сътрудничи, длъжностни лица, които 

са обучени в пропорционалното 

използване на принуда, могат да 

приложат минималното равнище на 

необходима принуда, като 

гарантират зачитане на 

достойнството и физическия 

интегритет на субекта на данни, 

съобразно посоченото в одобрена 

процедура за снемане на 
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дактилоскопични отпечатъци. Тази 

процедура включва ясно разяснение на 

субекта на данни на стъпките, които 

длъжностното лице възнамерява да 

предприеме, за да постигне 

сътрудничество. Длъжностното 

лице показва, че няма друга 

приложима алтернативна мярка на 

използването на разумна принуда. 

Индивидуална оценка се прави винаги 

на това, дали няма такава 

алтернатива, като се отчетат 

конкретните обстоятелства и 

уязвимости на съответното лице. 

Държавите членки могат да имат 

предвид, че никога не е подходящо 

използването на принуда за снемане 

на дактилоскопични отпечатъци на 

определени уязвими лица, като 

например непълнолетни лица или 

бременни жени. Ако се използва 

някаква степен на принуда за уязвими 

лица, гарантира се, че използваната 

процедура е конкретно адаптирана по 

отношение на такива лица. 

Използването на принуда винаги се 

записва и запис на процедурата се 

запазва за времето, което е 

необходимо, за да се даде възможност 

на съответното лице да оспори по 

правен път действията на органа. 

 8. Държавите членки правят 

усилие да избегнат двукратно снемане 

на дактилоскопични отпечатъци на 

мигранти. Следователно, държавите 

членки могат да обмислят 

осъществяването на идентифициране 

за целите на убежището/Дъблин и 

идентифициране на незаконни 

мигранти съобразно националното 

право за връщане и други законни 

цели, които не са съвместими с 

целите на убежището/Дъблин, в 

рамките на един акт („uno actu“), 

като по този начин ограничат 

тежестта както за 

администрацията, така и за 

мигрантите. Държавите членки 
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разполагат със системи, за да могат 

да използват същия набор от 

дактилоскопични отпечатъци за 

съхранение в техните национални 

автоматизирани системи за 

дактилоскопична идентификация и за 

предоставяне на централната 

система на Евродак. 

Идентифицирането и снемането на 

дактилоскопични отпечатъци се 

осъществява възможно най-рано в 

процедурата. 

 9. В случаи, в които кандидат е 

увредил върховете на пръстите си 

или по друг начин е направил 

невъзможно снемането на 

дактилоскопични отпечатъци, като 

например чрез използване на лепило, и 

когато има разумна вероятност в 

рамките на кратък период от време 

да бъде възможно снемането на 

такива отпечатъци, държавите 

членки могат да счетат, че е 

необходимо лицето да бъде задържано 

до момента, в който отпечатъци 

могат да бъдат снети. Опити за ново 

снемане на дактилоскопични 

отпечатъци на субекти на данни се 

правят през равни интервали време. 

 10. След успешното снемане на 

дактилоскопични отпечатъци 

субектът на данни се освобождава от 

задържане, освен ако има специфична 

причина съобразно посоченото в 

Директивата за връщане на 

незаконни мигранти или съобразно 

правото на Съюза в областта на 

убежището за тяхното по-

нататъшно задържане. 

 _____________________ 

 1a SWD(2015) 150 окончателен 

 1б Предложение за регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 

за установяване на критерии и 

механизми за определяне на 

държавата членка, компетентна за 

разглеждането на молба за 
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международна закрила, която е 

подадена в една от държавите членки 

от гражданин на трета страна или 

от лице без гражданство (преработeн 

текст) (COM(2016) 0270); 

 1вДиректива 2008/115/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета 

от 16 декември 2008 г. относно 

общите стандарти и процедури, 

приложими в държавите-членки за 

връщане на незаконно пребиваващи 

граждани на трети страни (ОВ L 348, 

24.12.2008 г., стр. 98). 

 1гРегламент за изпълнение (ЕС) № 

118/2014 на Комисията от 30 януари 

2014 г. за изменение на Регламент 

(ЕО) № 1560/2003 за определяне 

условията за прилагане на Регламент 

(ЕО) № 343/2003 на Съвета за 

установяване на критерии и 

механизми за определяне на 

държавата членка, която е 

компетентна за разглеждането на 

молба за убежище, която е подадена в 

една от държавите членки от 

гражданин на трета страна (ОВ L 39, 

8.2.2014 г., стр. 1). 

Обосновка 

Настоящото изменение конкретизира изменения 6–7 с въвеждането на работен 

документ на службите на Комисията SWD(2015) 150 окончателен. Следователно е 

свързано с последните. 

 

 

 

 

 

  



 

PE597.583v04-00 26/26 AD\1120766BG.docx 

BG 

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ 

Заглавие Създаване на система “Евродак” за сравняване на 

дактилоскопични отпечатъци с оглед на ефективното прилагане на 

Регламент (ЕС) № 604/2013 за установяване на самоличността на 

незаконно пребиваващи граждани на трети държави или лица без 

гражданство и за молбите за сравнение с данните в Евродак от 

правоприлагащите органи на държавите членки и от Европол за 

целите на правоприлагането (преработен текст) 

Позовавания COM(2016)0272 – C8-0179/2016 – 2016/0132(COD) 

Водеща комисия 

       Дата на обявяване в заседание 

LIBE 

12.9.2016 
   

Становище, изказано от 

       Дата на обявяване в заседание 

BUDG 

12.9.2016 

Докладчик по становище: 

       Дата на назначаване 

Gérard Deprez 

15.9.2016 

Дата на приемане 6.3.2017    

Резултат от окончателното гласуване +: 

–: 

0: 

19 

13 

0 

Членове, присъствали на 

окончателното гласуване 

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, 

Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider 

Gardiazabal Rubial, Esteban González Pons, Ingeborg Gräßle, Monika 

Hohlmeier, Bernd Kölmel, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh 

Ní Riada, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek 

Tarand, Tiemo Wölken, Stanisław Żółtek 

Заместници, присъствали на 

окончателното гласуване 

Jean-Paul Denanot, Anneli Jäätteenmäki, Louis Michel, Andrey 

Novakov, Tomáš Zdechovský 

Заместници (чл. 200, пар. 2), 

присъстващи на окончателното 

гласуване 

Inés Ayala Sender, Olle Ludvigsson, Ulrike Rodust, Birgit Sippel, 

Kathleen Van Brempt 

 


