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Изменение 145
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. fr

Изменение 146
София ин 'т Велд

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Изменение 147
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
–

Предложение за отхвърляне

Европейският парламент отхвърля 
предложението на Комисията.

Or. en

Обосновка

Европейският надзор орган по защита на данните (ЕНОЗД), работната група по член 
29, Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), проучването, проведено 
за Европейския парламент и комисията Мейджерс изтъкват, че липсват 
доказателства за необходимостта и пропорционалността на подобна мащабна 
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мярка. Добавената стойност към съществуващите или одобрените механизми като 
Шенгенската информационна система (ШИС), Визовата информационна система 
(ВИС), базата данни на Европол, системата за влизане/излизане, PNR данни, 
системата за предварителна информация за пътниците (API) е неясна. Системата на 
ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) би представлявала 
също и прикрита виза за граждани от държавите, премахнали визите.

Изменение 148
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 4а (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид Директива 
95/46/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 24 октомври 1995 г. за 
защита на физическите лица при 
обработването на лични данни и за 
свободното движение на тези данни,

Or. fr

Изменение 149
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 4б (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 
45/2001 на Европейския парламент и 
на Съвета от 18 декември 2000 г. 
относно защитата на лицата по 
отношение на обработката на лични 
данни от институции и органи на 
Общността и за свободното 
движение на такива данни, и по-
специално член 28, параграф 2, член 
41, параграф 2 и член 46, буква г) от 
него,

Or. fr
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Изменение 150
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5а (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид становището на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните относно втория 
пакет от мерки „Интелигентни 
граници“ на Европейския съюз 
(Становище 06/2016),

Or. fr

Изменение 151
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5б (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид становището на 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните относно 
предложението за регламент за 
система на ЕС за информация за 
пътуванията и разрешаването им 
(ETIAS) (Становище 3/2017),

Or. fr

Изменение 152
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5в (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение
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– като взе предвид писмото на 
„Работната група по член 29 относно 
защитата на данните“ от 10 април 
2017 г. и неговото допълнение,

Or. fr

Изменение 153
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5г (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид становището на 
Агенцията на ЕС за основните права 
(FRA) относно „въздействието върху 
основните права на предложения 
регламент относно системата на ЕС 
за информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS) 
(Становище 2/2017 на FRA),

Or. fr

Изменение 154
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5д (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид „проучване в 
рамките на пилотния проект на eu-
LISA относно интелигентните 
граници“ на Агенцията на 
Европейския съюз за основните права,

Or. fr

Изменение 155
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Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5e (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
от 7 декември 2000 г. (наричана по-
нататък „Хартата“), провъзгласена 
на 12 декември 2007 г. в Страсбург и 
влязла в сила с Договора от Лисабон 
през декември 2009 г.,

Or. fr

Изменение 156
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5ж (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид Всеобщата 
декларация за правата на човека, 
приета от Общото събрание на ООН 
през 1948 г.,

Or. fr

Изменение 157
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5з (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид Конвенцията на 
ООН за статута на бежанците 
(Женевската конвенция) от 1951 г. и 
протокола от 31 януари 1967 г. към 
нея,
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Or. fr

Изменение 158
Мари-Кристин Вержиа

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 5и (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

– като взе предвид липсата на оценка 
на въздействието, и по-специално 
върху основните права, правото на 
неприкосновеност на личния живот и 
защитата на данните в 
съответствие както с 
междуинституционалното 
споразумение от 13 април 2016 г. 
относно „по-добро 
законотворчество“, така и с 
„насоките за по-добро регулиране“ на 
Европейската комисия,

Or. fr

Изменение 159
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Позоваване 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 77, параграф 2, 
букви б) и г), член 87, параграф 2, буква 
а) и член 88, параграф 2, буква а) от 
него,

като взеха предвид Договора за 
функционирането на Европейския съюз, 
и по-специално член 77, параграф 2, 
букви а), б) и г), член 87, параграф 2, 
буква а) и член 88, параграф 2, буква а) 
от него,

Or. en

Изменение 160
Мария Грапини
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Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съобщението на Комисията от 
6 април 2016 г., озаглавено „По-
надеждни и по-интелигентни 
информационни системи в областта на 
границите и сигурността“20, се посочва 
необходимостта ЕС да укрепи и 
подобри своите информационни 
системи, архитектура от данни и обмен 
на информация в областта на 
управлението на границите, 
правоприлагането и борбата с 
тероризма. В него се подчертава 
нуждата от по-добра оперативна 
съвместимост на информационните 
системи. Важно е да се отбележи, че в 
него са представени възможни варианти 
за извличането на максимална полза от 
наличните информационни системи и, 
при необходимост, за разработването на 
нови и допълващи системи за 
отстраняване на все още 
съществуващите информационни 
пропуски.

(1) В съобщението на Комисията от 
6 април 2016 г., озаглавено „По-
надеждни и по-интелигентни 
информационни системи в областта на 
границите и сигурността“20, се посочва 
необходимостта ЕС да укрепи и 
подобри своите информационни 
системи, архитектура от данни и обмен 
на информация в областта на 
управлението на границите, 
правоприлагането и борбата с тероризма
чрез прилагането на последователни 
политики в областта на 
киберсигурността с цел да се 
гарантира по-ефективно използване и 
защита на цялата информация и 
данни. В него се подчертава нуждата от 
по-добра оперативна съвместимост на 
информационните системи. Важно е да 
се отбележи, че в него са представени 
възможни варианти за извличането на 
максимална полза от наличните 
информационни системи и, при 
необходимост, за разработването на 
нови и допълващи системи за 
отстраняване на все още 
съществуващите информационни 
пропуски.

_________________ _________________

20 COM(2016) 205 окончателен. 20 COM(2016) 205 окончателен.

Or. ro

Изменение 161
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(2) Всъщност в Съобщението от 6 
април 2016 г. са посочени редица 
информационни пропуски. Сред тях е 
фактът, че граничните органи на
външните шенгенски граници не 
разполагат с информация относно 
пътуващите лица, освободени от 
изискването да притежават виза, когато 
преминават външните граници. В 
Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 
Шенгенското пространство преди 
самото пътуване и дали то представлява 
риск, свързан със сигурността или 
незаконната миграция.

(2) Всъщност в Съобщението от 6 
април 2016 г. са посочени редица 
информационни пропуски. Сред тях е 
фактът, че граничните органи по
външните шенгенски граници не 
разполагат с информация относно 
пътуващите лица, освободени от 
изискването да притежават виза, когато 
преминават външните граници, който 
утежнява рисковете, свързани със 
сигурността, и по този начин налага 
предварителна проверка за 
идентифицирането на потенциални 
заплахи. В Съобщението от 6 април 
2016 г. се обявява, че Комисията ще 
започне проучване на осъществимостта 
на създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 
Шенгенското пространство преди 
самото пътуване и дали то представлява 
риск, свързан със сигурността или 
незаконната миграция.

Or. ro

Изменение 162
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В действителност съобщението 
от 6 април 2016 г. разкрива редица 
пропуски в областта на информацията, 
по-специално обстоятелството, че 
граничните органи на външните 
граници на Шенгенското пространство 
не предоставят никаква информация 
относно пътниците, освободени от 
задължението да притежават виза при 
преминаването на външните граници. В 

(2) В действителност съобщението 
от 6 април 2016 г. разкрива редица 
пропуски в областта на информацията, 
по-специално обстоятелството, че 
граничните органи на външните 
граници на Шенгенското пространство 
не предоставят никаква информация 
относно пътниците, освободени от 
задължението да притежават виза при 
преминаването на външните граници. В 
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Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 
Шенгенското пространство преди 
самото пътуване и дали то 
представлява риск, свързан със 
сигурността или незаконната 
миграция.

Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 
Шенгенското пространство преди 
самото пътуване, при пълно зачитане 
на международното право, на 
техните основни права, и по-
специално на правото за събиране на 
семейството, и независимо от 
мотивите и условията на тяхното 
пътуване към Шенгенското 
пространство.

Or. fr

Изменение 163
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Всъщност в Съобщението от 6 
април 2016 г. са посочени редица 
информационни пропуски. Сред тях е 
фактът, че граничните органи на 
външните шенгенски граници не 
разполагат с информация относно 
пътуващите лица, освободени от 
изискването да притежават виза, когато 
преминават външните граници. В 
Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 

(2) Всъщност в Съобщението от 6 
април 2016 г. са посочени редица 
информационни пропуски. Сред тях е 
фактът, че граничните органи на 
външните шенгенски граници не 
разполагат с информация относно 
пътуващите лица, освободени от 
изискването да притежават виза, когато 
преминават външните граници. В 
Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 
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Шенгенското пространство преди 
самото пътуване и дали то 
представлява риск, свързан със 
сигурността или незаконната 
миграция.

Шенгенското пространство преди 
самото пътуване.

Or. en

Изменение 164
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В действителност съобщението 
от 6 април 2016 г. разкрива редица 
пропуски в областта на информацията, 
по-специално обстоятелството, че 
граничните органи на външните 
граници на Шенгенското пространство 
не предоставят никаква информация 
относно пътниците, освободени от 
задължението да притежават виза при 
преминаването на външните граници. В 
Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 
Шенгенското пространство преди 
самото пътуване и дали то представлява 
риск, свързан със сигурността или
незаконната миграция.

(2) В действителност съобщението 
от 6 април 2016 г. разкрива редица 
пропуски в областта на информацията, 
по-специално обстоятелството, че 
граничните органи на външните 
граници на Шенгенското пространство 
не предоставят никаква информация 
относно пътниците, освободени от 
задължението да притежават виза при 
преминаването на външните граници. В 
Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 
Шенгенското пространство преди 
самото пътуване и дали то представлява 
риск, свързан със сигурността,
незаконната миграция или 
общественото здраве.

Or. fr

Изменение 165
Артис Пабрикс
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Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Всъщност в Съобщението от 6 
април 2016 г. са посочени редица 
информационни пропуски. Сред тях е 
фактът, че граничните органи на 
външните шенгенски граници не 
разполагат с информация относно 
пътуващите лица, освободени от 
изискването да притежават виза, когато 
преминават външните граници. В 
Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до 
Шенгенското пространство преди 
самото пътуване и дали то представлява 
риск, свързан със сигурността или 
незаконната миграция.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Обосновка

В съответствие с 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.

Изменение 166
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Всъщност в Съобщението от 6 (2) Всъщност в Съобщението от 6 
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април 2016 г. са посочени редица 
информационни пропуски. Сред тях е 
фактът, че граничните органи на 
външните шенгенски граници не 
разполагат с информация относно 
пътуващите лица, освободени от 
изискването да притежават виза, когато 
преминават външните граници. В 
Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до
Шенгенското пространство преди 
самото пътуване и дали то представлява 
риск, свързан със сигурността или 
незаконната миграция.

април 2016 г. са посочени редица 
информационни пропуски. Сред тях е 
фактът, че граничните органи на 
външните шенгенски граници не 
разполагат с информация относно 
пътуващите лица, освободени от 
изискването да притежават виза, когато 
преминават външните граници. В 
Съобщението от 6 април 2016 г. се 
обявява, че Комисията ще започне 
проучване на осъществимостта на 
създаването на Система на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS). Чрез тази 
автоматизирана система ще се определя 
дали освободени от виза граждани на 
трети държави могат да пътуват до
територията на държавите членки
преди самото пътуване и дали то 
представлява риск, свързан със 
сигурността.

Or. en

Обосновка

Използваният в настоящото съображение израз „Шенгенско пространство“ 
противоречи на текста в член 1, параграф 1 „територията на държавите членки“. 
Текстът е променен, за да се избегне объркване от страна на държавите членки 
относно приложното поле и по съображения за съгласуваност.

Изменение 167
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съобщението от 14 септември 
2016 г., озаглавено „Повишаване на 
сигурността в свят на мобилност: 
подобряване на информационния обмен 
в борбата с тероризма и по-сигурни 
външни граници“21, се потвърждава 
приоритетът за повишаване на 
сигурността по външните граници и се 

(3) Съобщението от 14 септември 
2016 г., озаглавено „Повишаване на 
сигурността в свят на мобилност: 
подобряване на информационния обмен 
в борбата с тероризма и по-сигурни 
външни граници“21, се потвърждава 
приоритетът за повишаване на 
сигурността по външните граници и се 
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представят конкретни инициативи за 
ускоряване и разширяване на реакцията 
на ЕС при по-нататъшното укрепване на 
управлението на външните граници.

представят конкретни инициативи за 
ускоряване и разширяване на реакцията 
на ЕС при по-нататъшното укрепване на 
управлението на външните граници за 
подобряване на свободата на 
движение в ЕС в условията на 
максимална безопасност.

_________________ _________________

21 COM(2016) 602 окончателен. 21 COM(2016) 602 окончателен.

Or. ro

Изменение 168
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да бъдат уточнени 
целите на Системата на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), да се 
определи техническата ѝ архитектура, 
да бъдат създадени централното звено 
на ETIAS, националните звена на ETIAS 
и Съветът на ETIAS по проверките, да 
бъдат изработени правилата за 
функционирането на системата и за 
използването на данните, които 
заявителите ще въвеждат в нея, да бъдат 
определени правилата за издаване и 
отказ на разрешения за пътуване, да 
бъдат определени целите, за които ще се 
обработват данните, да бъдат посочени 
органите, на които е разрешен достъп до 
данните, както и да се гарантира
защита на личните данни.

(4) Необходимо е да бъдат уточнени 
целите на Системата на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), да се 
определи техническата ѝ архитектура, 
да бъдат създадени централното звено 
на ETIAS, националните звена на ETIAS 
и Съветът на ETIAS по проверките, да 
бъдат изработени правилата за 
функционирането на системата и за 
използването на данните, които 
заявителите ще въвеждат в нея, да бъдат 
определени правилата за издаване и 
отказ на разрешения за пътуване, да 
бъдат определени целите, за които ще се 
обработват данните, да бъдат посочени 
органите, на които е разрешен достъп до 
данните, както и компетентните 
национални и европейски органи, 
които гарантират защита на личните 
данни и контролират 
функционирането на системата на 
национално и европейско равнище.

Or. fr
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Изменение 169
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да бъдат уточнени 
целите на Системата на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), да се 
определи техническата ѝ архитектура, 
да бъдат създадени централното звено 
на ETIAS, националните звена на ETIAS 
и Съветът на ETIAS по проверките, да 
бъдат изработени правилата за 
функционирането на системата и за 
използването на данните, които 
заявителите ще въвеждат в нея, да бъдат 
определени правилата за издаване и 
отказ на разрешения за пътуване, да 
бъдат определени целите, за които ще се 
обработват данните, да бъдат посочени 
органите, на които е разрешен достъп до 
данните, както и да се гарантира защита 
на личните данни.

(4) Необходимо е да бъдат уточнени
и да се предостави информация 
относно целите на Системата на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), да се 
определи техническата ѝ архитектура, 
да бъдат създадени централното звено 
на ETIAS, националните звена на ETIAS 
и Съветът на ETIAS по проверките, да 
бъдат изработени правилата за 
функционирането на системата и за 
използването на данните, които 
заявителите ще въвеждат в нея, да бъдат 
определени правилата за издаване и 
отказ на разрешения за пътуване, да 
бъдат определени целите, за които ще се 
обработват данните, да бъдат посочени 
органите, на които е разрешен достъп до 
данните, както и да се гарантира защита 
на личните данни.

Or. ro

Изменение 170
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да бъдат уточнени 
целите на Системата на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), да се 
определи техническата ѝ архитектура, 
да бъдат създадени централното звено 

(4) Необходимо е да бъдат уточнени 
целите на Системата на ЕС за 
информация за пътуванията и 
разрешаването им (ETIAS), да се 
определи техническата ѝ архитектура, 
да бъдат създадени централното звено 
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на ETIAS, националните звена на ETIAS 
и Съветът на ETIAS по проверките, да 
бъдат изработени правилата за 
функционирането на системата и за 
използването на данните, които 
заявителите ще въвеждат в нея, да бъдат 
определени правилата за издаване и 
отказ на разрешения за пътуване, да 
бъдат определени целите, за които ще се 
обработват данните, да бъдат посочени 
органите, на които е разрешен достъп до 
данните, както и да се гарантира защита 
на личните данни.

на ETIAS, националните звена на ETIAS 
и Съветът на ETIAS по оценките, да 
бъдат изработени правилата за 
функционирането на системата и за 
използването на данните, които 
заявителите ще въвеждат в нея, да бъдат 
определени правилата за издаване и 
отказ на разрешения за пътуване, да 
бъдат определени целите, за които ще се 
обработват данните, да бъдат посочени 
органите, на които е разрешен достъп до 
данните, както и да се гарантира защита 
на личните данни.

Or. en

Изменение 171
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ETIAS следва да се прилага 
спрямо граждани на трети държави, 
които са освободени от изискването да 
притежават виза, когато преминават 
външните граници.

(5) ETIAS следва да се прилага 
спрямо граждани на трети държави, 
които са освободени от изискването да 
притежават виза, когато преминават 
външните граници, независимо от 
тяхното положение, при строго 
спазване на правата на човека и 
международното право и в 
съответствие с принципите за 
необходимост, пропорционалност и 
целесъобразност.

Or. fr

Изменение 172
Сергей Станишев, Тонино Пицула

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ETIAS следва да се прилага 
спрямо граждани на трети държави, 
които са освободени от изискването да 
притежават виза, когато преминават 
външните граници.

(5) ETIAS следва да се прилага 
спрямо граждани на трети държави, 
които са освободени от изискването да 
притежават виза, когато преминават 
външните граници, освен освободените 
от визи граждани на държавите 
кандидати и потенциалните 
държави кандидати за членство в 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.

Изменение 173
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) ETIAS следва да се прилага 
спрямо граждани на трети държави, 
които са освободени от изискването да 
притежават виза, когато 
преминават външните граници.

(5) ETIAS следва да се прилага 
спрямо граждани на трети държави, 
които са освободени от изискването за
виза, и спрямо граждани, които са 
освободени от изискването за 
летищна виза.

Or. fr

Изменение 174
Брис Ортьофьо, Рашида Дати
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Тя следва да се прилага също 
така по отношение на освободени от 
изискването за виза граждани на трети 
държави, които са членове на 
семейството на гражданин на Съюза и 
за които се прилага Директива 
2004/38/ЕО22, или които са членове на 
семейството на гражданин на трета 
държава, който се ползва от правото на 
свободно движение съгласно правото на 
Съюза, и които не притежават карта за 
пребиваване, посочена в Директива 
2004/38/ЕО. Член 21, параграф 1 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз гласи, че всеки 
гражданин на Съюза има право 
свободно да се движи и да пребивава в 
рамките на територията на държавите 
членки при спазване на ограниченията и 
условията, предвидени в Договорите, и 
на мерките, приети за тяхното 
осъществяване. Съответните 
ограничения и условия се съдържат в 
Директива 2004/38/ЕО относно правото 
на гражданите на Съюза и на членовете 
на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите членки.

(6) Тя следва да се прилага също 
така по отношение на освободени от
изискването за виза граждани на трети 
държави, които са членове на 
семейството на гражданин на Съюза и 
за които се прилага Директива 
2004/38/ЕО22, или които са членове на 
семейството на гражданин на трета 
държава, който се ползва от правото на 
свободно движение съгласно правото на 
Съюза, и които не притежават карта за 
пребиваване, посочена в Директива 
2004/38/ЕО, или разрешение за 
пребиваване, предвидено от 
Регламент (ЕО) № 1030/2002. Член 21, 
параграф 1 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
гласи, че всеки гражданин на Съюза има 
право свободно да се движи и да 
пребивава в рамките на територията на 
държавите членки при спазване на 
ограниченията и условията, предвидени 
в Договорите, и на мерките, приети за 
тяхното осъществяване. Съответните 
ограничения и условия се съдържат в 
Директива 2004/38/ЕО относно правото 
на гражданите на Съюза и на членовете 
на техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите членки.

_________________ _________________

22 Директива 2004/38/EO на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на 
техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите членки, за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща 
Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 
72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 
75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 
93/96/ЕИО.

22 Директива 2004/38/EO на 
Европейския парламент и на Съвета от 
29 април 2004 г. относно правото на 
граждани на Съюза и на членове на
техните семейства да се движат и да 
пребивават свободно на територията на 
държавите членки, за изменение на 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща 
Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 
72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 
75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 
93/96/ЕИО.
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Or. fr

Изменение 175
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Както е потвърдено от Съда на 
Европейския съюз23, такива членове на 
семейството имат право да влязат на 
територията на държавата членка и да 
получат входна виза за целта. 
Следователно и членовете на 
семейството, освободени от 
задължението за виза, следва да имат 
право да получат разрешение за 
пътуване. Държавите членки следва да 
предоставят на такива лица всички 
улеснения за получаване на 
необходимото разрешение за пътуване, 
което трябва да бъде издадено 
безплатно.

(7) Както е потвърдено от Съда на 
Европейския съюз23, такива членове на 
семейството имат право да влязат на 
територията на държавата членка и да 
получат входна виза за целта. 
Следователно и членовете на 
семейството, освободени от 
задължението за виза, следва да имат 
право да получат разрешение за 
пътуване. Държавите членки следва
след извършване на предварителна 
проверка да предоставят на такива лица 
всички улеснения за получаване на 
необходимото разрешение за пътуване, 
което трябва да бъде издадено 
безплатно.

_________________ _________________

23Решение на Съда от 31 януари 2006 г. 
по дело C-503/03 Комисия/Испания
(Сборник, 2006 г., стр. I-1097).

23Решение на Съда от 31 януари 2006 г. 
по дело C-503/03 Комисия/Испания
(Сборник, 2006 г., стр. I-1097).

Or. ro

Изменение 176
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на получаване на 
разрешение за пътуване не е безусловно,
тъй като може да бъде отказано на
онези членове на семейството, които

(8) Правото на получаване на 
разрешение за пътуване не е безусловно,
то може да се изисква от членовете на 
семейството, които предоставят личните 
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представляват риск за обществения 
ред, обществената сигурност или 
общественото здраве, в 
съответствие с Директива 
2004/38/ЕО. В този контекст 
членовете на семейството могат да 
бъдат задължени да предоставят 
личните си данни, свързани с 
установяване на самоличността им и 
статута им, единствено доколкото тези 
данни са относими за оценката на 
заплахата за сигурността, която биха 
могли да представляват. По същия 
начин разглеждането на заявленията 
им за разрешение за пътуване следва да 
се осъществява единствено във връзка
с опасения по отношение на 
сигурността, а не на миграционни 
рискове.

си данни, свързани с установяване на 
самоличността им и статута им, 
единствено доколкото тези данни са 
относими за оценката на заплахата за 
сигурността, която биха могли да 
представляват. За тях може да се 
изисква разрешение за пътуване 
единствено по изключение и по 
причини, свързани изключително с 
опасения по отношение на сигурността. 
Предвид начина, по който 
използването на тези лични данни 
влияе върху личния живот на 
пътниците, то може да се прилага 
само с ясно определени цели, като се 
вземат под внимание конкретните 
цели, които използващите данните 
органи искат да постигнат. При 
използването на тези данни е 
необходимо да се вземе предвид 
положението на засегнатите лица с 
оглед на техните държави на 
произход, като това в никакъв случай
не може да противоречи на
прилагането на Женевската 
конвенция от 1951 г.

Or. fr

Изменение 177
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Правото на получаване на 
разрешение за пътуване не е безусловно, 
тъй като може да бъде отказано на онези 
членове на семейството, които 
представляват риск за обществения ред, 
обществената сигурност или 
общественото здраве, в съответствие с 
Директива 2004/38/ЕО. В този контекст 
членовете на семейството могат да 
бъдат задължени да предоставят 

(8) Правото на получаване на 
разрешение за пътуване не е безусловно, 
тъй като може да бъде отказано на онези 
членове на семейството, които 
представляват риск за обществения ред, 
обществената сигурност или 
общественото здраве, в съответствие с 
Директива 2004/38/ЕО. В този контекст 
членовете на семейството могат да 
бъдат задължени да предоставят 
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личните си данни, свързани с 
установяване на самоличността им и 
статута им, единствено доколкото тези 
данни са относими за оценката на 
заплахата за сигурността, която биха 
могли да представляват. По същия 
начин разглеждането на заявленията им 
за разрешение за пътуване следва да се 
осъществява единствено във връзка с 
опасения по отношение на сигурността, 
а не на миграционни рискове.

личните си данни, свързани с 
установяване на самоличността им и 
статута им, единствено доколкото тези 
данни са относими за оценката на 
заплахата за сигурността, която биха 
могли да представляват. По същия 
начин разглеждането на заявленията им 
за разрешение за пътуване следва да се 
осъществява единствено във връзка с 
опасения по отношение на сигурността.

Or. en

Изменение 178
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността
или общественото здраве. 
Притежанието на валидно разрешение 
за пътуване следва да бъде ново условие 
за влизане на територията на държавите 
членки, но притежанието на такова 
разрешение само по себе си не 
поражда автоматично право на 
влизане.

(9) ETIAS следва да въведе
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява заплаха за сигурността. 
Притежанието на валидно разрешение 
за пътуване следва да бъде ново условие 
за влизане на територията на държавите 
членки.

Or. en

Изменение 179
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Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността
или общественото здраве. 
Притежанието на валидно разрешение 
за пътуване следва да бъде ново условие 
за влизане на територията на държавите 
членки, но притежанието на такова 
разрешение само по себе си не 
поражда автоматично право на 
влизане.

(9) ETIAS следва да въведе
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан, със
сигурността. Притежанието на валидно 
разрешение за пътуване не следва да 
бъде ново условие за влизане на
територията на държавите членки и 
неговата липса не следва да е 
достатъчна причина, за да се откаже
право на влизане. Условията и 
информацията, които се изискват, не 
следва да бъдат по-стриктни от тези 
при подаване на заявление за виза.

Or. fr

Изменение 180
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 

(9) ETIAS следва да въведе
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
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представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве. Притежанието на 
валидно разрешение за пътуване следва 
да бъде ново условие за влизане на 
територията на държавите членки, но 
притежанието на такова разрешение 
само по себе си не поражда автоматично 
право на влизане.

представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве. Притежанието на 
валидно разрешение за пътуване следва 
да бъде ново условие за влизане на 
територията на държавите членки, но 
притежанието на такова разрешение 
само по себе си не поражда автоматично 
право на влизане, което може да бъде 
отказано, ако това е обосновано от 
обстоятелствата.

Or. ro

Изменение 181
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността
или общественото здраве. 
Притежанието на валидно разрешение 
за пътуване следва да бъде ново условие 
за влизане на територията на държавите 
членки, но притежанието на такова 
разрешение само по себе си не поражда 
автоматично право на влизане.

(9) ETIAS следва да въведе
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан със
сигурността. Притежанието на валидно 
разрешение за пътуване следва да бъде 
ново условие за влизане на територията 
на държавите членки, но притежанието 
на такова разрешение само по себе си не 
поражда автоматично право на влизане.

Or. en

Изменение 182
Артис Пабрикс
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве. Притежанието на 
валидно разрешение за пътуване следва 
да бъде ново условие за влизане на 
територията на държавите членки, но 
притежанието на такова разрешение 
само по себе си не поражда автоматично 
право на влизане.

(9) ETIAS следва да въведе
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве. Притежанието на 
валидно разрешение за пътуване следва 
да бъде ново условие за влизане на 
територията на държавите членки, но 
притежанието на такова разрешение 
само по себе си не поражда автоматично 
право на влизане.

Or. en

Изменение 183
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза
при преминаване на външните 
граници (наричано по-нататък 
„изискването за виза“), което дава 
възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция, 
сигурността или общественото здраве. 

(9) ETIAS следва да въведе
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за виза, и за такива, 
които са освободени от изискването за 
виза за летищен транзит, което да
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск,
свързан с незаконната миграция, 
сигурността или общественото здраве. 
Притежанието на валидно разрешение 
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Притежанието на валидно разрешение 
за пътуване следва да бъде ново условие 
за влизане на територията на държавите 
членки, но притежанието на такова 
разрешение само по себе си не поражда 
автоматично право на влизане.

за пътуване следва да бъде ново условие 
за влизане на територията на държавите 
членки, но притежанието на такова 
разрешение само по себе си не поражда 
автоматично право на влизане.

Or. fr

Изменение 184
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността 
или общественото здраве. 
Притежанието на валидно разрешение 
за пътуване следва да бъде ново условие 
за влизане на територията на държавите 
членки, но притежанието на такова 
разрешение само по себе си не поражда 
автоматично право на влизане.

(9) ETIAS следва да въведе
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан със
сигурността или общественото здраве. 
Притежанието на валидно разрешение 
за пътуване следва да бъде ново условие 
за влизане на територията на държавите 
членки, но притежанието на такова 
разрешение само по себе си не поражда 
автоматично право на влизане.

Or. en

Обосновка

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility forMember States to 
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subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Изменение 185
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ETIAS следва да създаде
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве. Притежанието 
на валидно разрешение за пътуване 
следва да бъде ново условие за влизане 
на територията на държавите членки, но 
притежанието на такова разрешение 
само по себе си не поражда автоматично 
право на влизане.

(9) ETIAS следва да въведе
разрешение за пътуване за граждани на 
трети държави, освободени от 
изискването за притежание на виза при 
преминаване на външните граници
(наричано по-нататък „изискването за 
виза“), което дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки не 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция или със
сигурността. Притежанието на валидно 
разрешение за пътуване следва да бъде 
ново условие за влизане на територията 
на държавите членки, но притежанието 
на такова разрешение само по себе си не 
поражда автоматично право на влизане.

Or. en

Изменение 186
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност, за 
предотвратяване на незаконната 
миграция и за опазване на 
общественото здраве чрез 

заличава се
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представяне на оценка на 
посетителите преди пристигането 
им на външните гранични контролно-
пропускателни пунктове.

Or. fr

Изменение 187
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност, за 
предотвратяване на незаконната 
миграция и за опазване на 
общественото здраве чрез 
представяне на оценка на 
посетителите преди пристигането 
им на външните гранични контролно-
пропускателни пунктове.

заличава се

Or. en

Изменение 188
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност, за 
предотвратяване на незаконната 
миграция и за опазване на общественото 
здраве чрез представяне на оценка на 
посетителите преди пристигането им на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове.

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност, за 
предотвратяване на незаконната 
миграция, за ефективни мерки за 
гарантиране на сигурността на 
гражданите на ЕС и за опазване на 
общественото здраве чрез представяне 
на оценка на посетителите преди 
пристигането им на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове.



AM\1135863BG.docx 29/186 PE609.321v02-00

BG

Or. ro

Изменение 189
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност, за 
предотвратяване на незаконната 
миграция и за опазване на 
общественото здраве чрез представяне 
на оценка на посетителите преди 
пристигането им на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове.

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност чрез 
представяне на оценка на посетителите 
преди пристигането им на външните
гранични контролно-пропускателни 
пунктове.

Or. en

Изменение 190
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност, за 
предотвратяване на незаконната 
миграция и за опазване на 
общественото здраве чрез представяне 
на оценка на посетителите преди 
пристигането им на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове.

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност и за опазване 
на общественото здраве чрез 
представяне на оценка на посетителите 
преди пристигането им на външните 
гранични контролно-пропускателни 
пунктове.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.
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Изменение 191
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност, за 
предотвратяване на незаконната 
миграция и за опазване на 
общественото здраве чрез представяне 
на оценка на посетителите преди 
пристигането им на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове.

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност и за 
предотвратяване на незаконната 
миграция чрез представяне на оценка на 
посетителите преди пристигането им на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове.

Or. en

Изменение 192
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) ETIAS следва да допринесе за 
високо ниво на сигурност, за 
предотвратяване на незаконната 
миграция и за опазване на общественото 
здраве чрез представяне на оценка на 
посетителите преди пристигането им на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове.

(Не се отнася до българския текст.).

Or. en

Изменение 193
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ETIAS следва да допринесе за 
улесняването на граничните проверки, 
извършвани от граничните служители 
на външните гранични контролно-
пропускателни пунктове, и да осигури 
съгласувана и хармонизирана оценка на 
гражданите на трети държави, които 
възнамеряват да посетят Шенгенското 
пространство и са обект на изискването 
за разрешение за пътуване. В 
допълнение системата следва да 
способства за по-доброто информиране 
на заявителите относно това дали 
отговарят на условията за влизане в 
Шенгенското пространство. Освен това 
ETIAS следва да допринесе също така за 
улесняване на граничните проверки, 
като намали броя на отказите за влизане 
на външните граници.

(11) ETIAS следва да допринесе за 
улесняването на граничните проверки, 
извършвани от граничните служители 
на външните гранични контролно-
пропускателни пунктове, и да осигури 
съгласувана и хармонизирана оценка на 
гражданите на трети държави, които 
възнамеряват да посетят Шенгенското 
пространство и са обект на изискването 
за разрешение за пътуване. В 
допълнение системата следва да 
способства за по-доброто информиране 
на заявителите относно това дали 
отговарят на условията за влизане в 
Шенгенското пространство. Освен това 
ETIAS следва да допринесе също така за 
улесняване на граничните проверки, 
като намали броя на отказите за влизане 
на външните граници и в конкретни 
случаи, като разреши на граничните 
служители достъп до съответната 
допълнителна информация от 
значение за извършване на проверките 
на втора линия.

Or. fr

Изменение 194
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ETIAS следва да допринесе за 
улесняването на граничните проверки, 
извършвани от граничните служители 
на външните гранични контролно-
пропускателни пунктове, и да осигури 
съгласувана и хармонизирана оценка на 
гражданите на трети държави, които 
възнамеряват да посетят Шенгенското 
пространство и са обект на изискването 
за разрешение за пътуване. В 

(11) ETIAS следва да допринесе за 
улесняването на граничните проверки, 
извършвани от граничните служители, и 
по този начин да предотврати 
забавяния на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове, и 
да осигури съгласувана и 
хармонизирана оценка на гражданите на 
трети държави, които възнамеряват да 
посетят Шенгенското пространство и са 



PE609.321v02-00 32/186 AM\1135863BG.docx

BG

допълнение системата следва да 
способства за по-доброто информиране 
на заявителите относно това дали 
отговарят на условията за влизане в 
Шенгенското пространство. Освен това 
ETIAS следва да допринесе също така за 
улесняване на граничните проверки, 
като намали броя на отказите за влизане 
на външните граници.

обект на изискването за разрешение за 
пътуване. В допълнение системата 
следва да способства за по-доброто 
информиране на заявителите относно 
това дали отговарят на условията за 
влизане в Шенгенското пространство. 
Освен това ETIAS следва да допринесе 
също така за улесняване на граничните 
проверки, като намали броя на отказите 
за влизане на външните граници.

Or. ro

Изменение 195
Сергей Станишев, Тонино Пицула

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) ETIAS следва да допринесе за 
улесняването на граничните проверки, 
извършвани от граничните служители 
на външните гранични контролно-
пропускателни пунктове, и да осигури 
съгласувана и хармонизирана оценка на 
гражданите на трети държави, които 
възнамеряват да посетят Шенгенското 
пространство и са обект на 
изискването за разрешение за пътуване. 
В допълнение системата следва да 
способства за по-доброто информиране 
на заявителите относно това дали 
отговарят на условията за влизане в
Шенгенското пространство. Освен 
това ETIAS следва да допринесе също 
така за улесняване на граничните 
проверки, като намали броя на отказите 
за влизане на външните граници.

(11) ETIAS следва да допринесе за 
улесняването на граничните проверки, 
извършвани от граничните служители 
на външните гранични контролно-
пропускателни пунктове, и да осигури 
съгласувана и хармонизирана оценка на 
гражданите на трети държави, които 
възнамеряват да посетят Европейския
съюз и са обект на изискването за 
разрешение за пътуване. В допълнение 
системата следва да способства за по-
доброто информиране на заявителите 
относно това дали отговарят на 
условията за влизане в Европейския 
съюз. Освен това ETIAS следва да 
допринесе също така за улесняване на 
граничните проверки, като намали броя 
на отказите за влизане на външните 
граници.

Or. en

Обосновка

Използваният в настоящото съображение израз „Шенгенско пространство“ 
противоречи на текста в член 1, параграф 1 „територията на държавите членки“. 
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Текстът е променен, за да се избегне объркване от страна на държавите членки 
относно приложното поле, и по съображения за съгласуваност.

Изменение 196
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) ETIAS следва също така да 
подпомогне постигането на целите на
Шенгенската информационна система
(ШИС) във връзка със сигналите 
относно лица, издирвани за арест с цел 
предаване или екстрадиране, изчезнали 
лица, които се издирват, за да 
съдействат в съдебно производство, и 
лица за проверки от разстояние или 
явни проверки. За тази цел ETIAS 
следва да осъществява автоматизирано 
обработване на досиетата на 
заявленията спрямо относимите сигнали 
в ШИС. Това обработване ще се 
извършва с оглед подпомагане на 
ШИС. В тази връзка всяко намерено 
при сравняването съответствие 
следва да се съхранява в ШИС.

(12) ETIAS следва също така да 
подпомогне постигането на целите на 
Шенгенската информационна система
(ШИС) във връзка със сигналите 
относно лица, издирвани за арест с цел 
предаване или екстрадиране, изчезнали 
лица, които се издирват, за да 
съдействат в съдебно производство, и 
лица за проверки от разстояние или 
явни проверки. За тази цел ETIAS 
следва да осъществява автоматизирано 
обработване на досиетата на 
заявленията спрямо относимите сигнали 
в ШИС.

Or. fr

Обосновка

Не е възможно да се гарантира, че информацията, която лицата с непроверена 
самоличност предоставят на ETIAS, е валидна и/или точна. Ето защо тези данни 
(както и всички резултати след обработването им в ETIAS) не следва да се 
регистрират в Шенгенската информационна система (ШИС).

Изменение 197
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) ETIAS следва също така да 
подпомогне постигането на целите на 
Шенгенската информационна система
(ШИС) във връзка със сигналите
относно лица, издирвани за арест с цел 
предаване или екстрадиране, изчезнали 
лица, които се издирват, за да 
съдействат в съдебно производство, и 
лица за проверки от разстояние или 
явни проверки. За тази цел ETIAS 
следва да осъществява автоматизирано 
обработване на досиетата на 
заявленията спрямо относимите сигнали 
в ШИС. Това обработване ще се 
извършва с оглед подпомагане на ШИС. 
В тази връзка всяко намерено при 
сравняването съответствие следва да се 
съхранява в ШИС.

(12) ETIAS следва също така да 
подпомогне постигането на целите на 
Шенгенската информационна система
(ШИС) във връзка със сигналите за 
отказ за влизане и сигналите за лица, 
издирвани за арест или с цел предаване 
или екстрадиране, за изчезнали лица, за 
лица, които се издирват, за да 
съдействат в съдебно производство, и за
лица, които да бъдат обект на 
дискретни, разследващи или явни 
проверки. За тази цел ETIAS следва да 
осъществява автоматизирано 
обработване на досиетата на 
заявленията спрямо относимите сигнали 
в ШИС. Това обработване ще се 
извършва с оглед подпомагане на ШИС. 
В тази връзка всяко намерено при 
сравняването съответствие следва да се 
съхранява в ШИС.

Or. fr

Изменение 198
Карлуш Куелю

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) ETIAS следва също така да 
подпомогне постигането на целите на 
Шенгенската информационна система
(ШИС) във връзка със сигналите
относно лица, издирвани за арест с 
цел предаване или екстрадиране, 
изчезнали лица, които се издирват, за да 
съдействат в съдебно производство, и 
лица за проверки от разстояние или 
явни проверки. За тази цел ETIAS 
следва да осъществява автоматизирано 
обработване на досиетата на 
заявленията спрямо относимите сигнали 
в ШИС. Това обработване ще се 

(12) ETIAS следва също така да 
подпомогне постигането на целите на 
Шенгенската информационна система
(ШИС) във връзка със сигналите за 
изчезнали лица, за лица, които се 
издирват, за да съдействат в съдебно 
производство, и за лица, които да 
бъдат обект на дискретни, 
разследващи или явни проверки. За тази 
цел ETIAS следва да осъществява 
автоматизирано обработване на 
досиетата на заявленията спрямо 
относимите сигнали в ШИС. Това 
обработване ще се извършва с оглед 
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извършва с оглед подпомагане на ШИС. 
В тази връзка всяко намерено при 
сравняването съответствие следва да се
съхранява в ШИС.

подпомагане на ШИС. В тази връзка 
всяко намерено съответствие следва да 
се разглежда в съответствие със 
законодателството в областта на
ШИС.

Or. en

Изменение 199
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Централното звено на ETIAS 
следва да бъде част от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана. 
Централното звено на ETIAS следва 
да отговаря за проверяване на 
заявленията за разрешение за пътуване, 
които са получили отказ при 
автоматизираното обработване, за да 
определи дали личните данни на 
заявителя съвпадат с личните данни на 
лицето, за което е било намерено 
съответствие, както и да отговаря за
правилата за проверки и за 
извършване на редовни одити на 
обработването на заявленията. 
Централното звено на ETIAS следва да 
функционира в 24-часов режим на 
работа, 7 дни в седмицата.

(14) Развитието, функционирането 
и сигурността на централното звено на 
ETIAS и на данните, включени в него,
следва да се поставят под 
ръководството на Европейската 
агенция за оперативното управление 
на широкомащабни информационни 
системи в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие (eu-
LISA). Централното звено на ETIAS 
следва да бъде достъпно за органите, 
отговорни за проверяване на 
заявленията за разрешение за пътуване, 
които са получили отказ при 
автоматизираното обработване, за да 
определи дали личните данни на 
заявителя съвпадат с личните данни на 
лицето, за което е било намерено 
съответствие. Следва да се прилагат 
правила за проверки и редовни и 
независими одити на обработването на 
заявленията. Централното звено на 
ETIAS следва да функционира в 24-
часов режим на работа, 7 дни в 
седмицата.

Or. fr

Изменение 200
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Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Централното звено на ETIAS 
следва да бъде част от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана. 
Централното звено на ETIAS следва да 
отговаря за проверяване на заявленията 
за разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, за което е 
било намерено съответствие, както и да 
отговаря за правилата за проверки и за 
извършване на редовни одити на 
обработването на заявленията. 
Централното звено на ETIAS следва да 
функционира в 24-часов режим на 
работа, 7 дни в седмицата.

(14) Централното звено на ETIAS 
следва да бъде част от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана. 
Централното звено на ETIAS следва да 
отговаря за проверяване на заявленията 
за разрешение за пътуване, задействали
едно или няколко съответствия при 
автоматизираното обработване, за да 
определи дали личните данни на 
заявителя съвпадат с личните данни на 
лицето, за което е било намерено 
съответствие, както и да отговаря за 
правилата за проверки и за извършване 
на редовни одити на обработването на 
заявленията. Централното звено на 
ETIAS следва да функционира в 24-
часов режим на работа, 7 дни в 
седмицата.

Or. fr

Изменение 201
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Централното звено на ETIAS 
следва да бъде част от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана. 
Централното звено на ETIAS следва да 
отговаря за проверяване на заявленията 
за разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, за което е 
било намерено съответствие, както и

(14) Централното звено на ETIAS 
следва да бъде част от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана. 
Централното звено на ETIAS следва да 
отговаря за проверяване на заявленията 
за разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, за което е 
било намерено съответствие, и за 



AM\1135863BG.docx 37/186 PE609.321v02-00

BG

да отговаря за правилата за проверки 
и за извършване на редовни одити на 
обработването на заявленията. 
Централното звено на ETIAS следва да 
функционира в 24-часов режим на 
работа, 7 дни в седмицата.

извършване на редовни одити на 
обработването на заявленията.
Централното звено на ETIAS следва да 
функционира в 24-часов режим на 
работа, 7 дни в седмицата.

Or. en

Изменение 202
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Всяка държава членка следва да 
създаде национално звено на ETIAS, 
което да отговаря основно за 
разглеждането и вземането на решение 
дали да се издаде, или да се откаже
разрешение за пътуване. Националните 
звена на ETIAS следва да сътрудничат 
помежду си и с Европол за целите на 
оценяването на заявленията. 
Националното звено на ETIAS следва да 
функционира в 24-часов режим на 
работа, 7 дни в седмицата.

(15) Всяка държава членка следва да 
създаде национално звено на ETIAS, 
което да отговаря основно за 
разглеждането и вземането на решение 
дали да се издаде, да се откаже, да се 
отмени или да се отнеме разрешение 
за пътуване. Националните звена на 
ETIAS следва да сътрудничат помежду 
си и с Европол за целите на оценяването 
на заявленията. Националното звено на 
ETIAS следва да функционира в 24-
часов режим на работа, 7 дни в 
седмицата.

Or. fr

Изменение 203
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
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данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и 
настояща професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и 
да е болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти 
на Световната здравна организация 
или други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за 
съдимост; престой в зони на военни 
действия; решения за отвеждане до 
границата или нареждания за 
напускане на територията на някоя 
държава). Достъп до данните за 
здравословното състояние на 
заявителя следва да се допуска 
единствено с цел определяне дали той 
представлява заплаха за 
общественото здраве.

данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, статут на член на семейството на 
граждани на ЕС или на ползващи се от 
правото на свободно движение 
граждани на трети държави, който не 
притежава карта за пребиваване, дали 
заявителят е ненавършило пълнолетие 
лице, самоличност на отговарящото за 
него лице, както и да посочи дали е 
бил осъждан на наказание лишаване 
от свобода за период, по-дълъг от пет 
години, по причини, свързани с 
тероризъм, или е имал престой в зони 
на военни действия.

Or. fr

Изменение 204
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Петер Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
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задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и 
настояща професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и 
да е болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти 
на Световната здравна организация 
или други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за 
съдимост; престой в зони на военни 
действия; решения за отвеждане до 
границата или нареждания за 
напускане на територията на някоя 
държава). Достъп до данните за 
здравословното състояние на 
заявителя следва да се допуска 
единствено с цел определяне дали той 
представлява заплаха за 
общественото здраве.

задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, статут на член на семейството на 
граждани на ЕС или на ползващи се от 
правото на свободно движение 
граждани на трети държави, който не 
притежава карта за пребиваване, дали 
заявителят е ненавършило пълнолетие 
лице, самоличност на отговарящото за 
него лице, както и отговори на набор 
от въпроси, свързани със самия заявител
(данни за съдимост, престой в зони на 
военни действия).

Or. en

Изменение 205
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
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местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и настояща 
професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и да е 
болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти на 
Световната здравна организация или 
други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за съдимост; 
престой в зони на военни действия; 
решения за отвеждане до границата или 
нареждания за напускане на 
територията на някоя държава). Достъп 
до данните за здравословното състояние 
на заявителя следва да се допуска 
единствено с цел определяне дали той 
представлява заплаха за общественото 
здраве.

местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и настояща 
професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и да е 
болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти на 
Световната здравна организация или 
други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за съдимост; 
престой в зони на военни действия; 
решения за отвеждане до границата или 
нареждания за напускане на 
територията на някоя държава). Достъп 
до данните за здравословното състояние 
на заявителя следва да се допуска 
единствено с цел определяне дали той 
представлява заплаха за общественото 
здраве. В допълнение следва да бъде 
предвидена разпоредба за медицински 
прегледи на контролно-
пропускателни пунктове за 
откриване на всеки риск за 
общественото здраве от заболявания, 
пренасяни от граждани на трети 
държави, които предварително са 
декларирали, че са в добро здраве.

Or. ro

Изменение 206
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение



AM\1135863BG.docx 41/186 PE609.321v02-00

BG

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и 
настояща професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и 
да е болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти 
на Световната здравна организация 
или други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за 
съдимост; престой в зони на военни 
действия; решения за отвеждане до 
границата или нареждания за напускане 
на територията на някоя държава).
Достъп до данните за здравословното 
състояние на заявителя следва да се 
допуска единствено с цел определяне 
дали той представлява заплаха за 
общественото здраве.

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, статут на член на семейството на 
граждани на ЕС или на ползващи се от 
правото на свободно движение 
граждани на трети държави, който не 
притежава карта за пребиваване, дали 
заявителят е ненавършило пълнолетие 
лице, самоличност на отговарящото за 
него лице и отговори на набор от 
въпроси, свързани със самия заявител
(данни за съдимост, престой в зони на 
военни действия, решения за отвеждане 
до границата или нареждания за 
напускане на територията на някоя 
държава).

Or. en

Изменение 207
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 

(16) За да постигне целите си, ETIAS 
следва да осигури формуляр за 
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заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и настояща 
професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и да е 
болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти на 
Световната здравна организация или 
други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за съдимост;
престой в зони на военни действия;
решения за отвеждане до границата или 
нареждания за напускане на 
територията на някоя държава). Достъп 
до данните за здравословното състояние 
на заявителя следва да се допуска 
единствено с цел определяне дали той 
представлява заплаха за общественото 
здраве.

заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и настояща 
професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, предвидена от 
Директива 2004/38/EО или разрешение 
за пребиваване, предвидено от 
Регламент (ЕО) № 1030/2002, дали 
заявителят е ненавършило пълнолетие 
лице, самоличност на отговарящото за 
него лице и отговори на набор от 
въпроси, свързани със самия заявител
(по-специално дали заявителят е 
изложен на каквато и да е болест с 
епидемичен потенциал съгласно 
определението на международните 
здравни регламенти на Световната 
здравна организация или други 
инфекциозни или заразни паразитни 
болести; данни за съдимост, престой в 
зони на военни действия, решения за 
отвеждане до границата или нареждания 
за напускане на територията на някоя 
държава). Достъп до данните за 
здравословното състояние на заявителя 
следва да се допуска единствено с цел 
определяне дали той представлява 
заплаха за общественото здраве.

Or. fr

Изменение 208
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) За да постигне целите си, ETIAS (16) За да постигне целите си, ETIAS 
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следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и настояща 
професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и да е 
болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти на 
Световната здравна организация или 
други инфекциозни или заразни 
паразитни болести; данни за съдимост;
престой в зони на военни действия;
решения за отвеждане до границата или 
нареждания за напускане на 
територията на някоя държава). Достъп 
до данните за здравословното състояние 
на заявителя следва да се допуска 
единствено с цел определяне дали той 
представлява заплаха за общественото 
здраве.

следва да осигури формуляр за 
заявление онлайн, който заявителят 
следва да попълни, като декларира 
данни за самоличността си, документ за 
задгранично пътуване, информация за 
местопребиваване, координати за 
връзка, образователен ценз и настояща 
професия, статут на член на 
семейството на граждани на ЕС или на 
ползващи се от правото на свободно 
движение граждани на трети държави, 
който не притежава карта за 
пребиваване, дали заявителят е 
ненавършило пълнолетие лице, 
самоличност на отговарящото за него 
лице и отговори на набор от въпроси, 
свързани със самия заявител (дали 
заявителят е изложен на каквато и да е 
болест с епидемичен потенциал 
съгласно определението на 
международните здравни регламенти на 
Световната здравна организация или 
други инфекциозни или заразни 
паразитни болести, дали е бил осъждан 
за тежко или терористично 
престъпление, дали е имал престой в 
зони на военни действия или наложена 
забрана за влизане, решения за 
отвеждане до границата или нареждания 
за напускане на територията на някоя 
държава). Достъп до данните за 
здравословното състояние на заявителя 
следва да се допуска единствено с цел 
определяне дали той представлява 
заплаха за общественото здраве.

Or. fr

Изменение 209
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да приключат попълването заличава се
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на заявлението всички заявители на 
възраст над 18 години са задължени 
да внесат такса, чието заплащане 
следва да се извърши чрез банка или 
финансов посредник. Данните, 
необходими за обезпечаване на 
електронното плащане, следва да се 
предоставят единствено на банката 
или на финансовия посредник, 
извършващи финансовата 
транзакция, и не са част от данните 
в ETIAS.

Or. fr

Изменение 210
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да бъде завършено 
заявлението, всички заявители, 
навършили 18 години, следва да 
платят задължителна такса. 
Плащането следва да се уреди чрез 
банка или финансов посредник. 
Данните, необходими за обезпечаване 
на електронното плащане, следва да 
се предоставят единствено на 
банката или на финансовия 
посредник, извършващи финансовата 
транзакция, и не са част от данните 
в ETIAS.

заличава се

Or. en

Изменение 211
Петри Сарвама

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да бъде завършено 
заявлението, всички заявители, 
навършили 18 години, следва да платят 
задължителна такса. Плащането следва 
да се уреди чрез банка или финансов 
посредник. Данните, необходими за 
обезпечаване на електронното плащане, 
следва да се предоставят единствено на 
банката или на финансовия посредник, 
извършващи финансовата транзакция, и 
не са част от данните в ETIAS.

(18) За да бъде завършено 
заявлението, всички заявители, 
навършили 18 години, следва да платят 
задължителна такса. Някои категории 
заявители, като например студенти, 
изследователи и представители на 
младежки НПО, следва да бъдат 
освободени от заплащане на тази 
такса. Плащането следва да се уреди 
чрез банка или финансов посредник. 
Данните, необходими за обезпечаване 
на електронното плащане, следва да се 
предоставят единствено на банката или 
на финансовия посредник, извършващи 
финансовата транзакция, и не са част от 
данните в ETIAS.

Or. en

Изменение 212
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да приключат попълването на 
заявлението всички заявители на 
възраст над 18 години са задължени да 
внесат такса, чието заплащане следва да 
се извърши чрез банка или финансов 
посредник. Данните, необходими за 
обезпечаване на електронното плащане, 
следва да се предоставят единствено на 
банката или на финансовия посредник, 
извършващи финансовата транзакция, и 
не са част от данните в ETIAS.

(18) За да приключат попълването на 
заявлението всички заявители на 
възраст над 12 години, освен тези, 
принадлежащи към една от 
категориите заявители, освободени 
от тази такси, са задължени да внесат 
такса за разрешение за пътуване, чието 
заплащане следва да се извърши чрез 
банка или финансов посредник. 
Данните, необходими за обезпечаване 
на електронното плащане, следва да се 
предоставят единствено на банката или 
на финансовия посредник, извършващи 
финансовата транзакция, и не са част от 
данните в ETIAS.

Or. fr
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Изменение 213
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За да приключат попълването на 
заявлението всички заявители на 
възраст над 18 години са задължени да 
внесат такса, чието заплащане следва да 
се извърши чрез банка или финансов 
посредник. Данните, необходими за 
обезпечаване на електронното плащане, 
следва да се предоставят единствено на 
банката или на финансовия посредник, 
извършващи финансовата транзакция, и 
не са част от данните в ETIAS.

(18) За да приключат попълването на 
заявлението всички заявители на 
възраст над 12 години са задължени да 
внесат такса, чието заплащане следва да 
се извърши чрез банка или финансов 
посредник. Данните, необходими за 
обезпечаване на електронното плащане, 
следва да се предоставят единствено на 
банката или на финансовия посредник, 
извършващи финансовата транзакция, и 
не са част от данните в ETIAS.

Or. fr

Изменение 214
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Повечето разрешения за 
пътуване следва да се издават в
рамките на минути, но малък брой 
биха могли да отнемат до 72 часа.
При извънредни случаи, когато към 
заявителя постъпи искане за 
допълнителна информация или 
документация, процедурата би могла 
да отнеме до две седмици.

(19) Разрешенията за пътуване 
следва да се издават автоматично и 
само по изключение в срок до 48 часа.
Във всички случаи този срок никога не 
трябва да надхвърля датата, след 
която пътуването би било 
невъзможно.

Or. fr

Изменение 215
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Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Повечето разрешения за
пътуване следва да се издават в рамките 
на минути, но малък брой биха могли 
да отнемат до 72 часа. При 
извънредни случаи, когато към 
заявителя постъпи искане за 
допълнителна информация или 
документация, процедурата би могла 
да отнеме до две седмици.

(19) Повечето разрешения за 
пътуване следва да се издават в рамките 
на минути, но за малък брой този срок 
би могъл да бъде удължен при 
извънредни случаи, когато към 
заявителя постъпи искане за 
допълнителна информация или 
документация.

Or. fr

Изменение 216
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Петер Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Повечето разрешения за 
пътуване следва да се издават в рамките 
на минути, но малък брой биха могли да 
отнемат до 72 часа. При извънредни 
случаи, когато към заявителя постъпи 
искане за допълнителна информация 
или документация, процедурата би 
могла да отнеме до две седмици.

(19) Повечето разрешения за 
пътуване следва да се издават в рамките 
на минути, но малък брой биха могли да 
отнемат до 72 часа. При извънредни 
случаи, когато към заявителя постъпи 
искане за допълнителна информация 
или документация, процедурата би 
могла да отнеме до 17 работни дни.

Or. en

Изменение 217
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(19) Повечето разрешения за 
пътуване следва да се издават в рамките 
на минути, но малък брой биха могли да 
отнемат до 72 часа. При извънредни 
случаи, когато към заявителя постъпи 
искане за допълнителна информация 
или документация, процедурата би 
могла да отнеме до две седмици.

(19) Повечето разрешения за 
пътуване следва да се издават в рамките 
на минути, но малък брой биха могли да 
отнемат до 48 часа. При извънредни 
случаи, когато към заявителя постъпи 
искане за допълнителна информация 
или документация, процедурата би 
могла да отнеме до една седмица.

Or. en

Изменение 218
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 19а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Във всеки случай трябва да бъде 
възможно да се подаде заявление по 
всяко време на всяка външна граница 
на Съюза.

Or. fr

Изменение 219
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали заявителят е 
вероятно да мигрира незаконно и дали
влизането му в Съюза би могло да 
представлява заплаха за сигурността
или общественото здраве в Съюза.

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали влизането на 
заявителя в Съюза би могло да 
представлява заплаха за сигурността в 
Съюза.
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_________________ _________________

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 2016 г. относно Кодекс на Съюза 
за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници).

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 2016 г. относно Кодекс на Съюза 
за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници).

Or. fr

Изменение 220
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали заявителят е 
вероятно да мигрира незаконно, и 
дали влизането му в Съюза би могло да 
представлява заплаха за сигурността
или общественото здраве в Съюза.

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/399, и за 
оценяването дали влизането на 
заявителя в Съюза би могло да 
представлява заплаха за сигурността в 
Съюза.

_________________

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 9 март 2016 г. относно Кодекс на 
Съюза за режима на движение на 
лица през границите (Кодекс на 
шенгенските граници).

Or. en

Изменение 221
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
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Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали заявителят е 
вероятно да мигрира незаконно и дали
влизането му в Съюза би могло да 
представлява заплаха за сигурността 
или общественото здраве в Съюза.

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали влизането на 
заявителя в Съюза би могло да 
представлява риск, свързан със
сигурността или незаконната 
миграция.

_________________ _________________

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 2016 г. относно Кодекс на Съюза 
за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници).

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 
Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 2016 г. относно Кодекс на Съюза 
за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници).

Or. en

Изменение 222
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали заявителят е 
вероятно да мигрира незаконно и дали
влизането му в Съюза би могло да 
представлява заплаха за сигурността 
или общественото здраве в Съюза.

(20) Предоставените от заявителя 
лични данни следва да се обработват от 
ETIAS единствено за целите на 
предварителната проверка по 
критериите за допустимост, предвидени 
в Регламент (ЕС) 2016/39924, и за 
оценяването дали влизането на 
заявителя в Съюза би могло да 
представлява заплаха за сигурността 
или общественото здраве в Съюза.

_________________ _________________

24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 24 Регламент (ЕС) 2016/399 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 2016 г. относно Кодекс на Съюза 
за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници).

Европейския парламент и на Съвета от 9 
март 2016 г. относно Кодекс на Съюза 
за режима на движение на лица през 
границите (Кодекс на шенгенските 
граници).

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.

Изменение 223
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Оценката на тези рискове не 
може да бъде осъществена без 
обработване на личните данни, 
посочени в съображение 16. Всеки 
елемент от личните данни в заявленията 
следва да се сравни с данните, 
присъстващи в запис, досие или сигнал, 
регистрирани в информационна система
(Шенгенската информационна система
(ШИС), Визовата информационна 
система (ВИС), данните на Европол,
базата данни на Интерпол „Откраднати 
и изгубени документи за пътуване“
(SLTD), Системата за 
влизане/излизане, Евродак, 
Европейската информационна 
система за регистрите за съдимост 
(ECRIS) и/или базата данни на 
Интерпол „Документи за пътуване, 
свързани с известия“ (Interpol 
TDAWN)), със списъците на ETIAS за 
наблюдение или спрямо специфични 
рискови показатели. Категориите 
лични данни, които следва да се 
използват за сравнение, следва да се 
ограничават до категориите данни, 

(21) Оценката на тези рискове не 
може да бъде осъществена без 
обработване на личните данни, 
посочени в съображение 16. Всеки 
елемент от личните данни в заявленията 
следва да се сравни с данните, 
присъстващи в запис, досие или сигнал, 
регистрирани в информационна система
[Шенгенската информационна система
(ШИС), базата данни на Интерпол
„Откраднати и изгубени документи за 
пътуване“(SLTD)]. Категориите лични 
данни, които следва да се използват за 
сравнение, следва да се ограничават до 
категориите данни, присъстващи в
информационните системи, в които се 
правят справки.
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присъстващи в информационните 
системи, в които се правят справки, 
списъка на ETIAS за наблюдение или 
специфичните рискови показатели.

Or. fr

Обосновка

Хоризонталното изменение в текста заличава препратките към „списъците за 
наблюдение на ETIAS или специфични рискови показатели“.

Изменение 224
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Оценката на тези рискове не 
може да бъде осъществена без 
обработване на личните данни, 
посочени в съображение 16. Всеки 
елемент от личните данни в заявленията 
следва да се сравни с данните, 
присъстващи в запис, досие или сигнал, 
регистрирани в информационна система
(Шенгенската информационна система
(ШИС), Визовата информационна 
система (ВИС), данните на Европол, 
базата данни на Интерпол „Откраднати 
и изгубени документи за пътуване“
(SLTD), Системата за влизане/излизане,
Евродак, Европейската 
информационна система за 
регистрите за съдимост (ECRIS)
и/или базата данни на Интерпол
„Документи за пътуване, свързани с 
известия“ (Interpol TDAWN)), със 
списъците на ETIAS за наблюдение 
или спрямо специфични рискови 
показатели. Категориите лични данни, 
които следва да се използват за
сравнение, следва да се ограничават до 
категориите данни, присъстващи в 
информационните системи, в които се 

(21) Оценката на тези рискове не 
може да бъде осъществена без 
обработване на личните данни, 
посочени в съображение 16. Всеки 
елемент от личните данни в заявленията 
следва да се сравни с данните, 
присъстващи в запис, досие или сигнал, 
регистрирани в информационна система
[Шенгенската информационна система
(ШИС), данните на Европол, базата 
данни на Интерпол „Откраднати и 
изгубени документи за пътуване“
(SLTD), Системата за влизане/излизане, 
и/или базата данни на Интерпол
„Документи за пътуване, свързани с 
известия“ (Interpol TDAWN)]. 
Категориите лични данни, които следва 
да се използват за сравнение, следва да 
се ограничават до категориите данни, 
присъстващи в информационните 
системи, в които се правят справки.
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правят справки, списъка на ETIAS за 
наблюдение или специфичните 
рискови показатели.

Or. en

Изменение 225
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Оценката на тези рискове не 
може да бъде осъществена без 
обработване на личните данни, 
посочени в съображение 16. Всеки 
елемент от личните данни в заявленията 
следва да се сравни с данните, 
присъстващи в запис, досие или сигнал, 
регистрирани в информационна система
(Шенгенската информационна система
(ШИС), Визовата информационна 
система (ВИС), данните на Европол, 
базата данни на Интерпол „Откраднати 
и изгубени документи за пътуване“
(SLTD), Системата за влизане/излизане, 
Евродак, Европейската информационна 
система за регистрите за съдимост
(ECRIS) и/или базата данни на 
Интерпол „Документи за пътуване, 
свързани с известия“ (Interpol 
TDAWN)), със списъците на ETIAS за 
наблюдение или спрямо специфични 
рискови показатели. Категориите лични 
данни, които следва да се използват за 
сравнение, следва да се ограничават до 
категориите данни, присъстващи в 
информационните системи, в които се 
правят справки, списъка на ETIAS за 
наблюдение или специфичните рискови 
показатели.

(21) Оценката на тези рискове не 
може да бъде осъществена без 
обработване на личните данни, 
посочени в съображение 16. Всеки 
елемент от личните данни в заявленията 
следва да се сравни с данните, 
присъстващи в запис, досие или сигнал, 
регистрирани в централната система 
на ETIAS, информационна система
[Шенгенската информационна система
(ШИС), Визовата информационна 
система (ВИС), данните на Европол, 
базата данни на Интерпол „Откраднати 
и изгубени документи за пътуване“
(SLTD), Системата за влизане/излизане, 
Евродак, Европейската информационна 
система за регистрите за съдимост
(ECRIS) и/или базата данни на 
Интерпол „Документи за пътуване, 
свързани с известия“ (Interpol 
TDAWN)], със списъците на ETIAS за 
наблюдение или спрямо специфични 
рискови показатели. Категориите лични 
данни, които следва да се използват за 
сравнение, следва да се ограничават до 
категориите данни, присъстващи в 
информационните системи, в които се 
правят справки, списъка на ETIAS за 
наблюдение или специфичните рискови 
показатели.

Or. fr
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Изменение 226
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Сравняването следва да се 
осъществява чрез автоматизирани 
средства. Когато при сравняването бъде 
намерено съответствие („попадение“) 
между който и да е елемент или 
съчетание от елементи от личните 
данни, посочени в заявлението, от една 
страна, и запис, досие или сигнал в 
горепосочените информационни 
системи, лични данни в списъка на 
ETIAS за наблюдение или рисковите 
показатели, от друга, заявлението 
следва да се обработи ръчно от оператор 
в националното звено на декларираната 
държава членка на първо влизане. 
Извършената от националното звено на 
ETIAS оценка следва да доведе до 
решение за издаване или отказ на 
разрешение за пътуване.

(22) Сравняването следва да се 
осъществява чрез автоматизирани 
средства. Когато при сравняването бъде 
намерено съответствие („попадение“) 
между който и да е елемент или 
съчетание от елементи от личните 
данни, посочени в заявлението, от една 
страна, и запис, досие или сигнал в 
горепосочените информационни 
системи, от друга, заявлението следва да 
се обработи ръчно от оператор в 
националното звено на ETIAS на
декларираната държава членка на първо 
влизане. Извършената от националното 
звено на ETIAS оценка следва да доведе 
до решение за издаване или отказ на 
разрешение за пътуване. При всички 
положения тази допълнителна 
процедура не следва да отнема повече 
от две седмици и никога не трябва да 
надхвърля датата, след която 
пътуването би било невъзможно.

Or. fr

Изменение 227
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Сравняването следва да се 
осъществява чрез автоматизирани 
средства. Когато при сравняването бъде 
намерено съответствие („попадение“) 

(22) Сравняването следва да се 
осъществява чрез автоматизирани 
средства. Когато при сравняването бъде 
намерено съответствие („попадение“) 
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между който и да е елемент или 
съчетание от елементи от личните 
данни, посочени в заявлението, от една 
страна, и запис, досие или сигнал в 
горепосочените информационни 
системи, лични данни в списъка на 
ETIAS за наблюдение или рисковите 
показатели, от друга, заявлението 
следва да се обработи ръчно от оператор 
в националното звено на декларираната 
държава членка на първо влизане. 
Извършената от националното звено на 
ETIAS оценка следва да доведе до 
решение за издаване или отказ на 
разрешение за пътуване.

между който и да е елемент или 
съчетание от елементи от личните 
данни, посочени в заявлението, от една 
страна, и запис, досие или сигнал в 
горепосочените информационни 
системи, от друга, заявлението следва да 
се обработи ръчно от оператор в 
националното звено на ETIAS на
декларираната държава членка на първо 
влизане. Извършената от националното 
звено на ETIAS оценка следва да доведе 
до решение за издаване или отказ на 
разрешение за пътуване.

Or. en

Изменение 228
Сергей Станишев, Тонино Пицула

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Сравняването следва да се 
осъществява чрез автоматизирани 
средства. Когато при сравняването бъде 
намерено съответствие („попадение“) 
между който и да е елемент или 
съчетание от елементи от личните 
данни, посочени в заявлението, от една 
страна, и запис, досие или сигнал в 
горепосочените информационни 
системи, лични данни в списъка на 
ETIAS за наблюдение или рисковите 
показатели, от друга, заявлението 
следва да се обработи ръчно от оператор 
в националното звено на
декларираната държава членка на 
първо влизане. Извършената от 
националното звено на ETIAS оценка 
следва да доведе до решение за издаване 
или отказ на разрешение за пътуване.

(22) Сравняването следва да се 
осъществява чрез автоматизирани 
средства. Когато при сравняването бъде 
намерено съответствие („попадение“) 
между който и да е елемент или 
съчетание от елементи от личните 
данни, посочени в заявлението, от една 
страна, и запис, досие или сигнал в 
горепосочените информационни 
системи, лични данни в списъка на 
ETIAS за наблюдение или рисковите 
показатели, от друга, заявлението 
следва да се обработи ръчно от оператор 
в националното звено на ETIAS на 
компетентната държава членка. 
Извършената от националното звено на 
ETIAS оценка следва да доведе до 
решение за издаване или отказ на 
разрешение за пътуване.

Or. en
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Обосновка

Настоящият регламент, изменен в член 22, параграф 1, следва да предвиди по-
балансирано разпределение на отговорностите между националните звена на 
държавите членки.

Изменение 229
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 22a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Когато е налице „попадение“ в 
информационните системи на 
Интерпол (SLTD и TDAWN) при 
автоматизираното обработване, 
централното звено следва да извърши 
явна проверка преди ръчното 
обработване, за да провери 
точността на попадението и 
причините за въвеждане на 
документа за задгранично пътуване 
на дадения пътник във всяка от 
информационните системи на 
Интерпол.

Or. en

Обосновка

Това е необходимо с цел да се избегнат последиците от някои въвеждания на трети 
държави, които е възможно да се основават на причини, различни от целите на 
информационната система (например въвеждане на политически опоненти), и които 
биха били дискриминационни по отношение на въпросното лице.

Изменение 230
Хайнц К. Бекер

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(24) Заявителите, на които е 
отказано разрешение за пътуване, 
следва да имат право на обжалване. 
Производствата по жалби следва да 
се провеждат в държавата членка, 
която е взела решението по 
заявлението, и в съответствие с 
нейното национално право.

заличава се

Or. en

Изменение 231
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, следва да имат 
право на обжалване. Производствата по 
жалби следва да се провеждат в 
държавата членка, която е взела 
решението по заявлението, и в 
съответствие с нейното национално 
право.

(24) Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, следва да имат
ефективно право на обжалване. 
Производствата по жалби следва да се 
провеждат в държавата членка, която е 
взела решението по заявлението, и в 
съответствие с нейното национално 
право, дори по време на тази 
процедура заявителят да не се намира 
на територията на Съюза.
Заявителите следва да се ползват от 
необходимите гаранции с оглед на 
принципите в областта на защитата 
на лицата и зачитането на 
основните права, установени от 
европейското и международното 
право, и по-специално да се ползват 
от правото на достъп, на поправка, 
на заличаване и на средства за 
защита, по-специално от правото на 
средства за правна защита, както и 
от надзор на действията при 
обработката, който следва да се 
осигури от независими публични 
органи. В настоящия регламент се 
зачитат основните права и се 
спазват принципите, залегнали във 
Всеобщата декларация за правата на 
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човека, Женевската конвенция от 
1951 г., Хартата на основните права 
на Европейския съюз, по-специално 
правото на достойнство (член 1 от 
Хартата); забраната на робството и 
принудителния труд (член 5 от 
Хартата); правото на свобода и 
сигурност (член 6 от Хартата), 
правото на убежище, правото на 
зачитане на личния и семейния 
живот (член 7 от Хартата), правото 
на събиране на семейството, правото 
на закрила на здравето, защитата на 
личните данни (член 8 от Хартата), 
правото на недискриминация (член 21 
от Хартата), правата на детето 
(член 24 от Хартата), правата на 
възрастните хора (член 25 от 
Хартата), правата на хората с 
увреждания (член 26 от Хартата) и 
правото на ефективни правни 
средства за защита (член 47 от 
Хартата)

Or. fr

Изменение 232
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, следва да имат 
право на обжалване. Производствата 
по жалби следва да се провеждат в 
държавата членка, която е взела 
решението по заявлението, и в 
съответствие с нейното национално 
право.

(24) Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, следва да имат 
право на ефективни правни средства 
за защита. Процедурите за правна
защита следва да се провеждат в 
държавата членка, която е взела 
решението по заявлението, и в 
съответствие с нейното национално 
право, като това следва да включва и 
възможността за съдебна защита.

Or. en
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Изменение 233
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, следва да имат 
право на обжалване. Производствата по 
жалби следва да се провеждат в 
държавата членка, която е взела 
решението по заявлението, и в 
съответствие с нейното национално 
право.

(24) Заявителите, на които е отказано 
разрешение за пътуване, следва да имат 
право на обжалване и на ефективни 
средства за правна защита. 
Производствата по жалби и средства за 
правна защита следва да се провеждат 
в държавата членка, която е взела 
решението по заявлението, и в 
съответствие с нейното национално 
право.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 47 от Хартата на основните права на ЕС

Изменение 234
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Правилата за проверки следва 
да се използват за анализ на досието 
на заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в 
досието на заявлението данни в 
централната система на ETIAS и 
специфични показатели за риска, 
съответстващи на определени на по-
ранен етап рискове, свързани със 
сигурността, незаконната миграция 
или общественото здраве. 
Критериите, използвани за 

заличава се
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определяне на специфичните 
показатели за риска, при никакви 
обстоятелства не следва да са 
основани на расата или етническия 
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.

Or. en

Изменение 235
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Правилата за проверки следва 
да се използват за анализ на досието 
на заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в 
досието на заявлението данни в 
централната система на ETIAS и 
специфични показатели за риска, 
съответстващи на определени на по-
ранен етап рискове, свързани със 
сигурността, незаконната миграция 
или общественото здраве. 
Критериите, използвани за 
определяне на специфичните 
показатели за риска, при никакви 
обстоятелства не следва да са 
основани на расата или етническия 
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.

заличава се

Or. en

Изменение 236
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Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и специфични 
показатели за риска, съответстващи на 
определени на по-ранен етап рискове, 
свързани със сигурността, незаконната 
миграция или общественото здраве. 
Критериите, използвани за определяне 
на специфичните показатели за риска, 
при никакви обстоятелства не следва да 
са основани на расата или етническия 
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и специфични 
показатели за риска, съответстващи на 
определени на по-ранен етап рискове, 
свързани със сигурността, незаконната 
миграция или общественото здраве. 
Критериите, използвани за определяне 
на специфичните показатели за риска, 
при никакви обстоятелства не следва да 
са основани на расата или етническия 
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.
Националното звено на ETIAS в 
компетентната държава членка в 
никакъв случай не може да взема 
решение единствено въз основа на 
намерено съответствие по 
специфичните рискови показатели. 
Във всички случаи националното 
звено на ETIAS в компетентната 
държава членка извършва оценка на 
рисковете, свързани с миграцията, 
сигурността и общественото здраве.

Or. fr

Изменение 237
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и специфични 
показатели за риска, съответстващи 
на определени на по-ранен етап 
рискове, свързани със сигурността, 
незаконната миграция или 
общественото здраве. Критериите, 
използвани за определяне на 
специфичните показатели за риска,
при никакви обстоятелства не следва да 
са основани на расата или етническия 
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и горепосочените 
бази данни, и при никакви 
обстоятелства не следва да са основани 
на расата или етническия произход на 
заявителя, на неговите политически 
възгледи, религиозни или философски 
убеждения, членство в професионална 
организация, сексуален живот или 
сексуална ориентация.

Or. fr

Изменение 238
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и специфични 
показатели за риска, съответстващи на 
определени на по-ранен етап рискове, 
свързани със сигурността, незаконната 
миграция или общественото здраве. 
Критериите, използвани за определяне 
на специфичните показатели за риска, 
при никакви обстоятелства не следва да 

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и специфични 
показатели за риска, съответстващи на 
определени на по-ранен етап рискове, 
свързани със сигурността или
незаконната миграция. Критериите, 
използвани за определяне на 
специфичните показатели за риска, при 
никакви обстоятелства не следва да са 
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са основани на расата или етническия
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.

основани на пола, расата, цвета на 
кожата, етническия или социален
произход, генетичните 
характеристики, езика, религията 
или убеждения, политически или 
други мнения, принадлежността към 
национално малцинство, имотното 
състояние, рождение, увреждане, 
възрастта или сексуалната 
ориентация на заявителя.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 21 от Хартата на основните права на ЕС.

Изменение 239
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и специфични 
показатели за риска, съответстващи на 
определени на по-ранен етап рискове, 
свързани със сигурността, незаконната 
миграция или общественото здраве. 
Критериите, използвани за определяне 
на специфичните показатели за риска, 
при никакви обстоятелства не следва да 
са основани на расата или етническия 
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.

(Не се отнася до българския текст.).

Or. en
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Изменение 240
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и специфични 
показатели за риска, съответстващи на 
определени на по-ранен етап рискове, 
свързани със сигурността, незаконната
миграция или общественото здраве. 
Критериите, използвани за определяне 
на специфичните показатели за риска, 
при никакви обстоятелства не следва да 
са основани на расата или етническия 
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.

(25) Правилата за проверки следва да 
се използват за анализ на досието на 
заявлението, като се задейства 
сравнение между записаните в досието 
на заявлението данни в централната 
система на ETIAS и специфични 
показатели за риска, съответстващи на 
определени на по-ранен етап рискове, 
свързани със сигурността или 
общественото здраве. Критериите, 
използвани за определяне на 
специфичните показатели за риска, при
никакви обстоятелства не следва да са 
основани на расата или етническия 
произход на заявителя, на неговите 
политически възгледи, религиозни или 
философски убеждения, членство в 
професионална организация, сексуален 
живот или сексуална ориентация.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.

Изменение 241
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да се създаде списък на 
ETIAS за наблюдение с цел
установяване на връзки между 

заличава се
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данните в досието на заявлението в 
ETIAS и информация, свързана с лица, 
които са заподозрени в извършването 
на тежко престъпление или 
терористичен акт или за които са 
налице фактически данни или 
основателни причини да се счита, че 
ще извършат тежко престъпление 
или терористичен акт. Списъкът на 
ETIAS за наблюдение следва да е част 
от данните, обработвани от Европол 
в съответствие с член 18, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794, 
и от интегрираната концепция на 
Европол за управление на данните, с 
която се прилага посоченият 
регламент. Когато предоставят 
информация на Европол, държавите 
членки следва да са в състояние да 
определят целта или целите, за 
които тя следва да се обработва, в 
това число да могат да ограничат 
това обработване само за целите на 
списъка на ETIAS за наблюдение.

Or. fr

Изменение 242
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да се създаде списък на 
ETIAS за наблюдение с цел 
установяване на връзки между 
данните в досието на заявлението в 
ETIAS и информация, свързана с лица, 
които са заподозрени в извършването 
на тежко престъпление или 
терористичен акт или за които са 
налице фактически данни или 
основателни причини да се счита, че 
ще извършат тежко престъпление 
или терористичен акт. Списъкът на 

заличава се
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ETIAS за наблюдение следва да е част 
от данните, обработвани от Европол 
в съответствие с член 18, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794, 
и от интегрираната концепция на 
Европол за управление на данните, с 
която се прилага посоченият 
регламент. Когато предоставят 
информация на Европол, държавите 
членки следва да са в състояние да 
определят целта или целите, за 
които тя следва да се обработва, в 
това число да могат да ограничат 
това обработване само за целите на 
списъка на ETIAS за наблюдение.

Or. en

Изменение 243
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да се създаде списък на 
ETIAS за наблюдение с цел 
установяване на връзки между данните 
в досието на заявлението в ETIAS и 
информация, свързана с лица, които са 
заподозрени в извършването на тежко 
престъпление или терористичен акт 
или за които са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че ще извършат тежко 
престъпление или терористичен акт. 
Списъкът на ETIAS за наблюдение 
следва да е част от данните, 
обработвани от Европол в съответствие 
с член 18, параграф 2, буква a) от 
Регламент (ЕС) 2016/794, и от 
интегрираната концепция на Европол за 
управление на данните, с която се 
прилага посоченият регламент. Когато 
предоставят информация на Европол, 

(26) Следва да се създаде списък на 
ETIAS за наблюдение с цел 
установяване на връзки между данните 
в досието на заявлението в ETIAS и 
информация, свързана с лица, които са 
заподозрени в извършването на или в 
участие в тежко или терористично
престъпление. Списъкът на ETIAS за 
наблюдение следва да е част от данните, 
обработвани от Европол в съответствие 
с член 18, параграф 2, буква a) от 
Регламент (ЕС) 2016/794, и от 
интегрираната концепция на Европол за 
управление на данните, с която се 
прилага посоченият регламент. Когато 
предоставят информация на Европол, 
държавите членки следва да са в 
състояние да определят целта или 
целите, за които тя следва да се 
обработва, в това число да могат да 



AM\1135863BG.docx 67/186 PE609.321v02-00

BG

държавите членки следва да са в 
състояние да определят целта или 
целите, за които тя следва да се 
обработва, в това число да могат да 
ограничат това обработване само за 
целите на списъка на ETIAS за 
наблюдение.

ограничат това обработване само за 
целите на списъка на ETIAS за 
наблюдение.

Or. en

Изменение 244
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да се създаде списък на 
ETIAS за наблюдение с цел 
установяване на връзки между данните 
в досието на заявлението в ETIAS и 
информация, свързана с лица, които са 
заподозрени в извършването на тежко 
престъпление или терористичен акт или 
за които са налице фактически данни 
или основателни причини да се счита, 
че ще извършат тежко престъпление или 
терористичен акт. Списъкът на ETIAS за 
наблюдение следва да е част от данните, 
обработвани от Европол в съответствие 
с член 18, параграф 2, буква a) от 
Регламент (ЕС) 2016/794, и от 
интегрираната концепция на Европол за 
управление на данните, с която се 
прилага посоченият регламент. Когато 
предоставят информация на Европол, 
държавите членки следва да са в 
състояние да определят целта или 
целите, за които тя следва да се 
обработва, в това число да могат да 
ограничат това обработване само за 
целите на списъка на ETIAS за 
наблюдение.

(26) Следва да се създаде списък на 
ETIAS за наблюдение с цел 
установяване на връзки между данните 
в досието на заявлението в ETIAS и 
информация, свързана с лица, които са 
заподозрени в извършването на или в 
участието в тежко престъпление или 
терористичен акт или за които са налице 
фактически данни или основателни 
причини да се счита, че ще извършат 
тежко престъпление или терористичен 
акт. Списъкът на ETIAS за наблюдение 
следва да е част от данните, 
обработвани от Европол в съответствие 
с член 18, параграф 2, буква a) от 
Регламент (ЕС) 2016/794, и от 
интегрираната концепция на Европол за 
управление на данните, с която се 
прилага посоченият регламент. Когато 
предоставят информация на Европол, 
държавите членки следва да са в 
състояние да определят целта или 
целите, за които тя следва да се 
обработва, в това число да могат да 
ограничат това обработване само за 
целите на списъка на ETIAS за 
наблюдение.

Or. fr
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Изменение 245
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността, нови модели 
на незаконна миграция и опасности за 
общественото здраве изисква 
ефективни реакции и 
противодействие със съвременни 
средства. Тъй като тези средства 
предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 
по отношение на правото на 
зачитане на личния живот и на 
защита на личните данни до 
необходимото в едно демократично 
общество.

заличава се

Or. en

Изменение 246
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността, нови модели на 
незаконна миграция и опасности за 
общественото здраве изисква 
ефективни реакции и противодействие
със съвременни средства. Тъй като тези 
средства предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността изисква 
ефективни реакции и следва да се 
преодолее със съвременни средства. Тъй 
като тези средства предполагат 
обработването на значителни 
количества лични данни, следва да се 
въведат подходящи гаранции за 
ограничаване на намесата по отношение 
на правото на зачитане на личния живот 
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по отношение на правото на зачитане на 
личния живот и на защита на личните 
данни до необходимото в едно 
демократично общество.

и на защита на личните данни до 
необходимото в едно демократично 
общество. Тези съвременни средства в 
никакъв случай не следва да засягат 
правата на въпросните лица, 
установени от международното 
право.

Or. fr

Изменение 247
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността, нови модели на 
незаконна миграция и опасности за 
общественото здраве изисква 
ефективни реакции и противодействие 
със съвременни средства. Тъй като тези 
средства предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 
по отношение на правото на зачитане на 
личния живот и на защита на личните 
данни до необходимото в едно 
демократично общество.

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността изисква 
ефективни реакции и противодействие 
със съвременни средства. Тъй като тези 
средства предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 
по отношение на правото на зачитане на 
личния живот и на защита на личните 
данни до необходимото в едно 
демократично общество.

Or. en

Изменение 248
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността, нови модели на 

(Не се отнася до българския текст.)
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незаконна миграция и опасности за 
общественото здраве изисква ефективни 
реакции и противодействие със 
съвременни средства. Тъй като тези 
средства предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 
по отношение на правото на зачитане на 
личния живот и на защита на личните 
данни до необходимото в едно 
демократично общество.

Or. en

Изменение 249
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността, нови модели на
незаконна миграция и опасности за 
общественото здраве изисква ефективни 
реакции и противодействие със 
съвременни средства. Тъй като тези 
средства предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 
по отношение на правото на зачитане на 
личния живот и на защита на личните 
данни до необходимото в едно 
демократично общество.

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността и нови модели 
на опасности за общественото здраве 
изисква ефективни реакции и 
противодействие със съвременни 
средства. Тъй като тези средства 
предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 
по отношение на правото на зачитане на 
личния живот и на защита на личните 
данни до необходимото в едно 
демократично общество.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.
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Изменение 250
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността, нови модели на 
незаконна миграция и опасности за 
общественото здраве изисква 
ефективни реакции и противодействие 
със съвременни средства. Тъй като тези 
средства предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 
по отношение на правото на зачитане на 
личния живот и на защита на личните 
данни до необходимото в едно 
демократично общество.

(27) Непрекъснатата поява на нови 
заплахи за сигурността и нови модели 
на незаконна миграция изисква 
ефективни реакции и противодействие 
със съвременни средства. Тъй като тези 
средства предполагат обработването на 
значителни количества лични данни, 
следва да се въведат подходящи 
гаранции за ограничаване на намесата 
по отношение на правото на зачитане на 
личния живот и на защита на личните 
данни до необходимото в едно 
демократично общество.

Or. en

Изменение 251
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Поради това личните данни в 
ETIAS следва да бъдат защитени по 
сигурен начин; достъпът до тях следва 
да бъде ограничен само за строго 
упълномощените служители и при 
никакви обстоятелства не следва да се
използва за вземане на решения въз 
основа на каквато и да е форма на 
дискриминация. Съхраняваните лични 
данни следва да се охраняват в обекти 
на eu-LISA на територията на Съюза.

(28) Поради това личните данни в 
ETIAS следва да бъдат съхранени по 
сигурен начин, като се спазват винаги 
членове 7 и 8 от Хартата на 
основните права на Европейския съюз, 
както и член 8 от Всеобщата 
декларация за правата на човека; 
достъпът до тях следва да бъде 
ограничен само за строго 
упълномощените служители, като се 
гарантира зачитането на основаните 
права като цяло, и по-специално 
правото на личен живот, правото на 
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защита на личните данни, а така 
също и правото на убежище, правото 
на семеен живот и на събиране на 
семейството, правото на закрила на 
здравето, на човешко достойнство и 
на неприкосновеност на личността 
на лицето, както и необходимостта 
от защита на уязвимите лица и 
особено на непридружените 
малолетни и непълнолетни лица. Те 
следва да вземат предвид 
евентуалните промени в 
положението на засегнатите лица и
при никакви обстоятелства не следва да 
се използват за вземане на решения въз 
основа на каквато и да е форма на 
дискриминация. Освен това те не 
следва да подлагат лицата на никаква 
дискриминация, основана на пол, цвят 
на кожата, етнически или социален 
произход, генетични характеристики, 
език, религия или вяра, политически 
или други убеждения, принадлежност 
към национално малцинство, имотно 
състояние, произход по рождение, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Те не следва да 
възпрепятстват правото на 
засегнатите лица да оспорват 
нарушаването на техните права пред 
компетентните съдебни органи.
Съхраняваните лични данни следва да 
се охраняват в обекти на eu-LISA на 
територията на Съюза. Цялата 
дейност на ETIAS следва да бъде 
подлагана на редовен и независим 
одит както на европейско, така и на 
национално равнище, от независими и 
компетентни европейски и 
национални органи, включително от 
Европейския надзорен орган по 
защита на данните (ЕНОЗД).

Or. fr

Изменение 252
Ян Филип Албрехт



AM\1135863BG.docx 73/186 PE609.321v02-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че 
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-специално 
когато се създаде нов сигнал в ШИС във 
връзка с отказ на влизане или 
съобщаване за изгубен или откраднат 
документ за задгранично пътуване, 
ШИС следва да информира ETIAS, 
която следва да провери дали този нов 
сигнал съответства на валидно 
разрешение за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено на 
ETIAS на държавата членка, създала 
сигнала, следва да бъде уведомено 
незабавно и да отмени разрешението за 
пътуване. Въз основа на сходен подход 
новите елементи, въведени в списъка 
на ETIAS за наблюдение, се сравняват 
със съхраняваните в ETIAS досиета 
на заявления, за да се провери дали 
съответният нов елемент 
съответства на валидно разрешение 
за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено 
на ETIAS на държавата членка на 
първо влизане следва да направи 
оценка на съответствието и при 
необходимост да отмени 
разрешението за пътуване. Следва
също така да се предостави възможност 
за отмяна на разрешение за пътуване по 
искане на заявителя.

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че 
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-специално 
когато се създаде нов сигнал в ШИС във 
връзка с отказ на влизане или 
съобщаване за изгубен или откраднат 
документ за задгранично пътуване, 
ШИС следва да информира ETIAS, 
която следва да провери дали този нов 
сигнал съответства на валидно 
разрешение за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено на 
ETIAS на държавата членка, създала 
сигнала, следва да бъде уведомено 
незабавно и да отмени разрешението за 
пътуване. Следва също така да се 
предостави възможност за отмяна на 
разрешение за пътуване по искане на 
заявителя.

Or. en

Изменение 253
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
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Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че 
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-специално 
когато се създаде нов сигнал в ШИС във 
връзка с отказ на влизане или 
съобщаване за изгубен или откраднат 
документ за задгранично пътуване, 
ШИС следва да информира ETIAS, 
която следва да провери дали този нов 
сигнал съответства на валидно 
разрешение за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено на 
ETIAS на държавата членка, създала 
сигнала, следва да бъде уведомено 
незабавно и да отмени разрешението за 
пътуване. Въз основа на сходен подход 
новите елементи, въведени в списъка 
на ETIAS за наблюдение, се сравняват 
със съхраняваните в ETIAS досиета 
на заявления, за да се провери дали 
съответният нов елемент 
съответства на валидно разрешение 
за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено 
на ETIAS на държавата членка на 
първо влизане следва да направи 
оценка на съответствието и при 
необходимост да отмени 
разрешението за пътуване. Следва
също така да се предостави възможност 
за отмяна на разрешение за пътуване по 
искане на заявителя.

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да бъдат 
преразгледани и, при необходимост, да
се отменят или отнемат веднага щом
може да се установи, че условията за 
издаването им не са били или вече не са 
изпълнени. По-специално когато се 
създаде нов сигнал в ШИС във връзка с 
отказ на влизане или съобщаване за 
изгубен или откраднат документ за 
задгранично пътуване, ШИС следва да 
информира ETIAS, която следва да 
провери дали този нов сигнал 
съответства на валидно разрешение за 
пътуване. Ако има такова съответствие, 
националното звено на ETIAS на 
държавата членка, създала сигнала, 
следва да бъде уведомено незабавно и 
да извърши преглед на разрешението за 
пътуване. Следва също така да се 
предостави възможност за отмяна на 
разрешение за пътуване по искане на 
заявителя.

Or. fr

Изменение 254
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-специално 
когато се създаде нов сигнал в ШИС във 
връзка с отказ на влизане или 
съобщаване за изгубен или откраднат 
документ за задгранично пътуване, 
ШИС следва да информира ETIAS, 
която следва да провери дали този нов 
сигнал съответства на валидно 
разрешение за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено на 
ETIAS на държавата членка, създала 
сигнала, следва да бъде уведомено 
незабавно и да отмени разрешението за 
пътуване. Въз основа на сходен подход 
новите елементи, въведени в списъка на 
ETIAS за наблюдение, се сравняват със 
съхраняваните в ETIAS досиета на 
заявления, за да се провери дали 
съответният нов елемент съответства на 
валидно разрешение за пътуване. Ако 
има такова съответствие, националното 
звено на ETIAS на държавата членка на 
първо влизане следва да направи оценка 
на съответствието и при необходимост 
да отмени разрешението за пътуване. 
Следва също така да се предостави 
възможност за отмяна на разрешение за 
пътуване по искане на заявителя.

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че 
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-специално 
когато се създаде нов сигнал в ШИС във 
връзка с отказ на влизане или 
съобщаване за изгубен или откраднат 
документ за задгранично пътуване, 
ШИС следва да информира ETIAS, 
която следва да провери дали този нов 
сигнал съответства на валидно 
разрешение за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено на
ETIAS на държавата членка, създала 
сигнала, следва да бъде уведомено 
незабавно и, освен по изключение, 
когато е свързано с националната 
сигурност на държавата членка, да 
отмени разрешението за пътуване. Въз 
основа на сходен подход новите 
елементи, въведени в списъка на ETIAS 
за наблюдение, се сравняват със 
съхраняваните в ETIAS досиета на 
заявления, за да се провери дали 
съответният нов елемент съответства на 
валидно разрешение за пътуване. Ако 
има такова съответствие, националното 
звено на ETIAS на държавата членка на 
първо влизане следва да направи оценка 
на съответствието и при необходимост 
да отмени разрешението за пътуване. 
Следва също така да се предостави 
възможност за отмяна на разрешение за 
пътуване по искане на заявителя.

Or. fr

Изменение 255
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че 
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-специално 
когато се създаде нов сигнал в ШИС във 
връзка с отказ на влизане или
съобщаване за изгубен или откраднат
документ за задгранично пътуване, 
ШИС следва да информира ETIAS, 
която следва да провери дали този нов 
сигнал съответства на валидно 
разрешение за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено на 
ETIAS на държавата членка, създала 
сигнала, следва да бъде уведомено 
незабавно и да отмени разрешението за 
пътуване. Въз основа на сходен подход 
новите елементи, въведени в списъка на 
ETIAS за наблюдение, се сравняват със 
съхраняваните в ETIAS досиета на 
заявления, за да се провери дали 
съответният нов елемент съответства на 
валидно разрешение за пътуване. Ако 
има такова съответствие, националното 
звено на ETIAS на държавата членка на 
първо влизане следва да направи оценка 
на съответствието и при необходимост 
да отмени разрешението за пътуване. 
Следва също така да се предостави 
възможност за отмяна на разрешение за 
пътуване по искане на заявителя.

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че 
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-
специално, когато се създаде нов сигнал 
в ШИС във връзка с отказ на влизане 
или съобщаване за изгубен, откраднат
или недействителен документ за 
задгранично пътуване, ШИС следва да 
информира ETIAS, която следва да
провери дали този нов сигнал 
съответства на валидно разрешение за 
пътуване. Ако има такова съответствие, 
националното звено на ETIAS на 
държавата членка, създала сигнала, 
следва да бъде уведомено незабавно и 
да отмени разрешението за пътуване. 
Въз основа на сходен подход новите 
елементи, въведени в списъка на ETIAS 
за наблюдение, се сравняват със 
съхраняваните в ETIAS досиета на 
заявления, за да се провери дали 
съответният нов елемент съответства на 
валидно разрешение за пътуване. Ако 
има такова съответствие, националното 
звено на ETIAS на държавата членка, 
което е въвело тези нови елементи,
следва да направи оценка на 
съответствието и при необходимост да 
отмени разрешението за пътуване. 
Следва също така да се предостави 
възможност за отмяна на разрешение за 
пътуване по искане на заявителя.

Or. fr

Изменение 256
Сергей Станишев, Тонино Пицула

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение



AM\1135863BG.docx 77/186 PE609.321v02-00

BG

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че 
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-специално 
когато се създаде нов сигнал в ШИС във 
връзка с отказ на влизане или 
съобщаване за изгубен или откраднат 
документ за задгранично пътуване, 
ШИС следва да информира ETIAS, 
която следва да провери дали този нов 
сигнал съответства на валидно 
разрешение за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено на 
ETIAS на държавата членка, създала 
сигнала, следва да бъде уведомено 
незабавно и да отмени разрешението за 
пътуване. Въз основа на сходен подход 
новите елементи, въведени в списъка на 
ETIAS за наблюдение, се сравняват със 
съхраняваните в ETIAS досиета на 
заявления, за да се провери дали 
съответният нов елемент съответства на 
валидно разрешение за пътуване. Ако 
има такова съответствие, националното 
звено на ETIAS на държавата членка
на първо влизане следва да направи 
оценка на съответствието и при 
необходимост да отмени разрешението 
за пътуване. Следва също така да се 
предостави възможност за отмяна на 
разрешение за пътуване по искане на 
заявителя.

(29) Издадените разрешения за 
пътуване следва да се отменят или 
отнемат веднага щом се установи, че 
условията за издаването им не са били 
или вече не са изпълнени. По-специално 
когато се създаде нов сигнал в ШИС във 
връзка с отказ на влизане или 
съобщаване за изгубен или откраднат 
документ за задгранично пътуване, 
ШИС следва да информира ETIAS, 
която следва да провери дали този нов 
сигнал съответства на валидно 
разрешение за пътуване. Ако има такова 
съответствие, националното звено на 
ETIAS на държавата членка, създала 
сигнала, следва да бъде уведомено 
незабавно и да отмени разрешението за 
пътуване. Въз основа на сходен подход 
новите елементи, въведени в списъка на 
ETIAS за наблюдение, се сравняват със 
съхраняваните в ETIAS досиета на 
заявления, за да се провери дали 
съответният нов елемент съответства на 
валидно разрешение за пътуване. Ако 
има такова съответствие, националното 
звено на ETIAS на компетентната 
държава членка следва да направи 
оценка на съответствието и при 
необходимост да отмени разрешението 
за пътуване. Следва също така да се 
предостави възможност за отмяна на 
разрешение за пътуване по искане на 
заявителя.

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент, изменен в член 22, параграф 1, следва да предвижда по-
балансирано разпределение на отговорностите между националните звена на 
държавите членки.

Изменение 257
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства държава членка счете за 
нужно да разреши на гражданин на 
трета държава да пътува до нейната 
територия по причини от хуманитарен 
характер или от национален интерес или 
поради международни задължения, тя 
следва да разполага с възможността да 
издаде разрешение за пътуване с 
ограничена териториална и времева
валидност.

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства държава членка счете за 
нужно да разреши на гражданин на 
трета държава да пътува до нейната 
територия по причини от хуманитарен 
характер или от национален интерес или 
поради международни задължения, тя 
следва да разполага с възможността да 
издаде разрешение за пътуване с 
ограничена териториална валидност за 
максимален период от 180 дни, 
считано от датата на издаване на 
посоченото разрешение, или 90 дни, 
считано от първото влизане, 
извършено въз основа на това 
разрешение. По изключение това 
разрешение може да бъде валидно за 
територията на повече от една 
държава членка, при условие че се 
получи съгласието на всяко 
национално звено на тези държави 
членки.

Or. fr

Изменение 258
Хелга Стивънс

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства държава членка счете за 
нужно да разреши на гражданин на 
трета държава да пътува до нейната 
територия по причини от хуманитарен 
характер или от национален интерес или 
поради международни задължения, тя 
следва да разполага с възможността да 
издаде разрешение за пътуване с 
ограничена териториална и времева 
валидност.

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства държава членка счете за 
нужно да разреши на гражданин на 
трета държава да пътува до нейната 
територия по причини от хуманитарен 
характер в съответствие с 
международното право или от 
национален интерес или поради 
международни задължения, тя следва да 
разполага с възможността да издаде 
разрешение за пътуване с ограничена 
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териториална и времева валидност.
Причините, свързани с 
международната закрила, не следва да 
се класифицират като хуманитарни в 
контекста на предоставянето на 
разрешения за пътуване с ограничена 
териториална валидност.

Or. nl

Изменение 259
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства държава членка счете 
за нужно да разреши на гражданин на 
трета държава да пътува до нейната 
територия по причини от хуманитарен 
характер или от национален интерес или 
поради международни задължения, тя
следва да разполага с възможността
да издаде разрешение за пътуване с 
ограничена териториална и времева 
валидност.

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства е нужно да се разреши на 
гражданин на трета държава да пътува 
по причини от хуманитарен характер 
или от национален интерес или поради 
международни задължения, следва да е 
възможно да се издаде разрешение за 
пътуване с ограничена териториална и 
времева валидност.

Or. en

Изменение 260
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства държава членка счете 
за нужно да разреши на гражданин на 
трета държава да пътува до нейната 
територия по причини от хуманитарен 

(30) Когато при извънредни 
обстоятелства е нужно да се разреши на 
гражданин на трета държава да пътува 
по причини от хуманитарен характер 
или от национален интерес или поради 



PE609.321v02-00 80/186 AM\1135863BG.docx

BG

характер или от национален интерес или 
поради международни задължения, тя
следва да разполага с възможността
да издаде разрешение за пътуване с 
ограничена териториална и времева 
валидност.

международни задължения, следва да е
възможно да му се издаде разрешение 
за пътуване с ограничена териториална 
и времева валидност.

Or. fr

Изменение 261
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Преди да допуснат пътуващите 
на борда на транспортните си средства, 
въздушните и морските превозвачи, 
както и автобусните превозвачи на 
групи от лица по сухопътен маршрут 
следва да бъдат задължени да 
проверяват дали тези пътуващи лица 
притежават всички документи за 
пътуване, които се изискват за влизане 
на територията на държавите членки в 
съответствие с Шенгенската 
конвенция25. Това следва да включва 
проверка дали пътуващите притежават 
валидно разрешение за пътуване. 
Самото досие в ETIAS не следва да е 
достъпно за превозвачите. Превозвачите 
следва да могат да пристъпят към 
тази справка въз основа на данните от 
документите за пътуване чрез защитен 
достъп до интернет, включително 
възможност за използване на мобилни 
технически решения.

(31) Преди да допуснат пътуващите 
на борда на транспортните си средства, 
въздушните и морските превозвачи, 
както и автобусните превозвачи на 
групи от лица по сухопътен маршрут 
следва да бъдат задължени да 
проверяват дали тези пътуващи лица 
притежават всички документи за 
пътуване, които се изискват за влизане 
на територията на държавите членки в 
съответствие с Шенгенската 
конвенция25. Това следва да включва 
проверка дали пътуващите притежават 
валидно разрешение за пътуване и в 
случай на разрешение за пътуване с 
ограничена териториална валидност, 
проверят територията или 
териториите, до които заявителят 
има право да пътува. Самото досие в 
ETIAS не следва да е достъпно за 
превозвачите. Превозвачите следва да 
могат да изпратят искане до
централната система на ETIAS въз 
основа на данните от документите за 
пътуване чрез защитен достъп, 
включително възможност за използване 
на мобилни технически решения.

_________________ _________________

25Конвенция за прилагане на 25Конвенция за прилагане на 
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Споразумението от Шенген от 14 юни 
1985 г. между правителствата на 
държавите от Икономическия съюз 
Бенелюкс, Федерална република 
Германия и Френската република за
постепенното премахване на контрола 
по техните общи граници.

Споразумението от Шенген от 14 юни 
1985 г. между правителствата на 
държавите от Икономическия съюз 
Бенелюкс, Федерална република 
Германия и Френската република за 
постепенното премахване на контрола 
по техните общи граници.

Or. fr

Изменение 262
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Преди да допуснат пътуващите 
на борда на транспортните си средства, 
въздушните и морските превозвачи, 
както и автобусните превозвачи на 
групи от лица по сухопътен маршрут 
следва да бъдат задължени да 
проверяват дали тези пътуващи лица 
притежават всички документи за 
пътуване, които се изискват за 
влизане на територията на 
държавите членки в съответствие с 
Шенгенската конвенция25. Това следва 
да включва проверка дали 
пътуващите притежават валидно 
разрешение за пътуване. Самото досие 
в ETIAS не следва да е достъпно за
превозвачите. Превозвачите следва да 
могат да пристъпят към тази справка въз 
основа на данните от документите за
пътуване чрез защитен достъп до 
интернет, включително възможност за 
използване на мобилни технически 
решения.

(31) Преди да допуснат пътуващите 
на борда на транспортните си средства, 
въздушните и морските превозвачи, 
както и международните автобусни
превозвачи на групи от лица по
междуградски сухопътен маршрут,
следва да бъдат задължени да 
проверяват дали тези пътуващи лица 
притежават валидно разрешение за 
пътуване. Самата система ETIAS не 
следва да бъде достъпна за
операторите. Превозвачите следва да 
могат да пристъпят към тази справка въз 
основа на данните от документите за 
пътуване чрез защитен достъп до 
интернет, включително възможност за 
използване на мобилни технически 
решения.

_________________

25Конвенция за прилагане на 
Споразумението от Шенген от 14 
юни 1985 г. между правителствата 
на държавите от Икономическия 
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съюз Бенелюкс, Федерална република 
Германия и Френската република за 
постепенното премахване на 
контрола по техните общи граници.

Or. fr

Изменение 263
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Преди да допуснат пътуващите 
на борда на транспортните си средства, 
въздушните и морските превозвачи, 
както и автобусните превозвачи на 
групи от лица по сухопътен маршрут 
следва да бъдат задължени да 
проверяват дали тези пътуващи лица 
притежават всички документи за 
пътуване, които се изискват за 
влизане на територията на 
държавите членки в съответствие с 
Шенгенската конвенция25. Това следва 
да включва проверка дали 
пътуващите притежават валидно
разрешение за пътуване. Самото досие 
в ETIAS не следва да е достъпно за 
превозвачите. Превозвачите следва да 
могат да пристъпят към тази справка
въз основа на данните от документите за 
пътуване чрез защитен достъп до 
интернет, включително възможност за 
използване на мобилни технически 
решения.

(31) Преди да допуснат пътуващите 
на борда на транспортните си средства, 
въздушните и морските превозвачи, 
както и автобусните превозвачи на 
групи от лица по сухопътен маршрут,
следва да бъдат задължени да 
проверяват дали тези пътуващи лица 
притежават разрешение за пътуване.
Превозвачите не следва да имат 
достъп до самото досие на ETIAS. 
Превозвачите следва да могат да се 
уверят във валидността на 
посоченото разрешение въз основа на 
данните от документите за пътуване 
чрез защитен достъп до интернет, 
включително възможност за използване 
на мобилни технически решения.
Липсата на разрешение не следва да 
бъде достатъчна причина за отказ да 
допуснат пътуващите на борда на 
транспортните средства, особено 
когато лицето пътува непредвидено 
или/и по спешност и следва да 
разполага с възможност да подаде 
заявление, пристигайки на границата 
на държавата членка на влизане.

_________________

25Конвенция за прилагане на 
Споразумението от Шенген от 14 
юни 1985 г. между правителствата 
на държавите от Икономическия 
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съюз Бенелюкс, Федерална република 
Германия и Френската република за 
постепенното премахване на 
контрола по техните общи граници.

Or. fr

Изменение 264
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Преди да допуснат пътуващите 
на борда на транспортните си средства, 
въздушните и морските превозвачи,
както и автобусните превозвачи на 
групи от лица по сухопътен маршрут,
следва да бъдат задължени да 
проверяват дали тези пътуващи лица 
притежават всички документи за 
пътуване, които се изискват за влизане 
на територията на държавите членки в 
съответствие с Шенгенската 
конвенция25. Това следва да включва 
проверка дали пътуващите притежават 
валидно разрешение за пътуване. 
Самото досие в ETIAS не следва да е 
достъпно за превозвачите. Превозвачите 
следва да могат да пристъпят към тази 
справка въз основа на данните от 
документите за пътуване чрез защитен 
достъп до интернет, включително 
възможност за използване на мобилни 
технически решения.

(31) Преди да допуснат пътуващите 
на борда на транспортните си средства, 
въздушните превозвачи, следва да бъдат 
задължени да проверяват дали тези 
пътуващи лица притежават всички 
документи за пътуване, които се 
изискват за влизане на територията на 
държавите членки в съответствие с 
Шенгенската конвенция25. Това следва 
да включва проверка дали пътуващите 
притежават валидно разрешение за 
пътуване. Самото досие в ETIAS не 
следва да е достъпно за превозвачите. 
Превозвачите следва да могат да 
пристъпят към тази справка въз основа 
на данните от документите за пътуване 
чрез защитен достъп до интернет, 
включително възможност за използване 
на мобилни технически решения.

_________________ _________________

25 Конвенция за прилагане на 
Споразумението от Шенген от 14 юни 
1985 г. между правителствата на 
държавите от Икономическия съюз 
Бенелюкс, Федерална република 
Германия и Френската република за 
постепенното премахване на контрола 
по техните общи граници.

25 Конвенция за прилагане на 
Споразумението от Шенген от 14 юни 
1985 г. между правителствата на 
държавите от Икономическия съюз 
Бенелюкс, Федерална република 
Германия и Френската република за 
постепенното премахване на контрола 
по техните общи граници.
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Or. en

Изменение 265
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да спазят преразгледаните 
условия за влизане, граничните 
служители следва да проверят дали 
пътуващият притежава валидно 
разрешение за пътуване. За тази цел 
граничният служител следва да прочете 
електронно данните от документа за 
пътуване по време на стандартната 
процедура за граничен контрол. Това 
действие следва да задейства справки в 
различни бази данни, както е 
предвидено в Кодекса на шенгенските 
граници, в това число справка в ETIAS, 
която следва да предостави информация 
за актуалния статус на разрешението за 
пътуване. Самото досие в ETIAS не 
следва да бъде достъпно за граничния 
служител за целите на граничния 
контрол. Ако не е налице валидно 
разрешение за пътуване, граничният 
служител следва да откаже влизане и да 
завърши процедурата по граничен 
контрол по съответния ред. Ако е 
налице валидно разрешение за пътуване, 
граничният служител следва да вземе 
решение дали да допусне или да откаже 
влизане.

(32) За да спазят преразгледаните 
условия за влизане, граничните 
служители следва да проверят дали 
пътуващият притежава валидно 
разрешение за пътуване. За тази цел 
граничният служител следва да прочете 
електронно данните от документа за 
пътуване по време на стандартната 
процедура за граничен контрол. Това 
действие следва да задейства справки в 
различни бази данни, както е 
предвидено в Кодекса на шенгенските 
граници, в това число справка в ETIAS, 
която следва да предостави информация 
за актуалния статус на разрешението за 
пътуване и в случай на разрешение за 
пътуване с ограничен териториален 
обхват, територията или 
териториите, до които заявителят 
има право да пътува. Самото досие в 
ETIAS не следва да бъде достъпно за 
граничния служител за целите на 
граничния контрол, а само 
съответната допълнителна 
информация за проверките на втора 
линия, въведена евентуално от 
националното звено на ETIAS, за да се 
улесни граничния контрол. Ако не е 
налице валидно разрешение за пътуване, 
граничният служител следва да откаже 
влизане и да завърши процедурата по 
граничен контрол по съответния ред. 
Ако е налице валидно разрешение за 
пътуване, граничният служител следва 
да вземе решение дали да допусне или 
да откаже влизане.
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Or. fr

Изменение 266
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да спазят преразгледаните
условия за влизане, граничните 
служители следва да проверят дали 
пътуващият притежава валидно 
разрешение за пътуване. За тази цел 
граничният служител следва да прочете 
електронно данните от документа за 
пътуване по време на стандартната 
процедура за граничен контрол. Това 
действие следва да задейства справки в 
различни бази данни, както е 
предвидено в Кодекса на шенгенските 
граници, в това число справка в ETIAS, 
която следва да предостави информация 
за актуалния статус на разрешението за 
пътуване. Самото досие в ETIAS не 
следва да бъде достъпно за граничния 
служител за целите на граничния 
контрол. Ако не е налице валидно 
разрешение за пътуване, граничният 
служител следва да откаже влизане и 
да завърши процедурата по граничен 
контрол по съответния ред. Ако е
налице валидно разрешение за пътуване, 
граничният служител следва да вземе 
решение дали да допусне или да откаже 
влизане.

(32) За да спазят преразгледаните 
условия за влизане, граничните 
служители следва да проверят дали 
пътуващият притежава валидно 
разрешение за пътуване. За тази цел 
граничният служител следва да прочете 
електронно данните от документа за 
пътуване по време на стандартната 
процедура за граничен контрол. Това 
действие следва да задейства справки в 
различни бази данни, както е 
предвидено в Кодекса на шенгенските 
граници, в това число справка в ETIAS, 
която следва да предостави информация 
за актуалния статус на разрешението за 
пътуване. Самото досие в ETIAS не 
следва да бъде достъпно за граничния 
служител за целите на граничния 
контрол. Ако не е налице валидно 
разрешение за пътуване, граничният 
служител следва да се увери, че 
пътуващият се е насочил към 
определеното място за подаване на 
заявление или да провери дали той 
може да влиза на територията въз 
основа на предоставен достъп с 
ограничена териториална валидност 
или по други причини. Ако е налице 
валидно разрешение за пътуване, 
граничният служител следва да вземе 
решение дали да допусне или да откаже 
влизане.

Or. fr
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Изменение 267
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За да спазят преразгледаните 
условия за влизане, граничните 
служители следва да проверят дали 
пътуващият притежава валидно 
разрешение за пътуване. За тази цел 
граничният служител следва да прочете 
електронно данните от документа за 
пътуване по време на стандартната 
процедура за граничен контрол. Това 
действие следва да задейства справки в 
различни бази данни, както е 
предвидено в Кодекса на шенгенските 
граници, в това число справка в ETIAS, 
която следва да предостави информация 
за актуалния статус на разрешението за 
пътуване. Самото досие в ETIAS не 
следва да бъде достъпно за граничния 
служител за целите на граничния 
контрол. Ако не е налице валидно 
разрешение за пътуване, граничният 
служител следва да откаже влизане и да 
завърши процедурата по граничен 
контрол по съответния ред. Ако е 
налице валидно разрешение за пътуване, 
граничният служител следва да вземе 
решение дали да допусне или да откаже 
влизане.

(32) За да спазят преразгледаните 
условия за влизане, граничните 
служители следва да проверят дали 
пътуващият притежава валидно 
разрешение за пътуване. За тази цел 
граничният служител следва да прочете 
електронно данните от документа за 
пътуване по време на стандартната 
процедура за граничен контрол. Това 
действие следва да задейства справки в 
различни бази данни, както е 
предвидено в Кодекса на шенгенските 
граници, в това число справка в ETIAS, 
която следва да предостави информация 
за актуалния статус на разрешението за 
пътуване. За целите на граничния 
контрол определени данни от 
системата ETIAS следва да бъдат 
достъпни за граничните служители с 
цел да им се позволи ефективно 
изпълнение на задълженията. Ако не 
е налице валидно разрешение за 
пътуване, граничният служител следва 
да откаже влизане и да завърши 
процедурата по граничен контрол по 
съответния ред. Ако е налице валидно 
разрешение за пътуване, граничният 
служител следва да вземе решение дали 
да допусне или да откаже влизане.

Or. fr

Изменение 268
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 32а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(32а) Като се има предвид, че 
притежаването на валидно 
разрешение за пътуване е условие за 
влизане и престой за някои категории 
граждани на трети държави, 
миграционните органи на държавите 
членки следва да имат право да 
извършат справка в централната 
система на ETIAS. Миграционните 
органи на държавите членки следва да 
имат достъп до определена 
информация, регистрирана в 
централната система на ETIAS, по-
специално за целите на връщането. 
Те следва да имат право да извършват 
справки в централната система на 
ETIAS, като използват 
информацията, съдържаща се в 
зоната за машинно четене на 
документа за пътуване, без да 
използват специално техническо 
оборудване.

Or. fr

Изменение 269
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В борбата с тероризма и други 
тежки престъпления и предвид 
глобализирането на престъпните 
мрежи за правоприлагащите органи е 
от първостепенно значение да 
разполагат с необходимата 
информация, за да изпълняват 
ефективно възложените им задачи. 
Достъпът за целите на 
правоприлагането до съдържащите се 
във Визовата информационна 
система (ВИС) данни вече е доказал 

заличава се
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ефективността си при подпомагане 
на разследващите органи да постигат 
съществен напредък по случаи, 
свързани с трафик на хора, тероризъм 
или трафик на наркотици. Визовата 
информационна система не съдържа 
данни относно освободените от виза 
граждани на трети държави.

Or. en

Изменение 270
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В борбата с тероризма и други 
тежки престъпления и предвид 
глобализирането на престъпните 
мрежи за правоприлагащите органи е 
от първостепенно значение да
разполагат с необходимата 
информация, за да изпълняват 
ефективно възложените им задачи. 
Достъпът за целите на 
правоприлагането до съдържащите се 
във Визовата информационна 
система (ВИС) данни вече е доказал 
ефективността си при подпомагане 
на разследващите органи да постигат
съществен напредък по случаи, 
свързани с трафик на хора, тероризъм 
или трафик на наркотици. Визовата 
информационна система не съдържа 
данни относно освободените от виза 
граждани на трети държави.

(33) Доколкото правоприлагащите 
органи могат да разполагат с право на 
достъп до най-новата информация, за 
да могат да изпълняват своите 
задачи в борбата срещу тероризма и 
други тежки престъпления, и да 
постигат напредък по случаи, свързани с 
трафик на хора, тероризъм или трафик 
на наркотици. От съществено 
значение е този достъп да бъде 
строго необходим и пропорционален 
за изпълнение на посочените задачи.

Or. fr

Изменение 271
Мария Грапини
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Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) В борбата с тероризма и други 
тежки престъпления и предвид 
глобализирането на престъпните мрежи 
за правоприлагащите органи е от 
първостепенно значение да разполагат с 
необходимата информация, за да 
изпълняват ефективно възложените им 
задачи. Достъпът за целите на 
правоприлагането до съдържащите се 
във Визовата информационна система
(ВИС) данни вече е доказал 
ефективността си при подпомагане на 
разследващите органи да постигат 
съществен напредък по случаи, 
свързани с трафик на хора, тероризъм 
или трафик на наркотици. Визовата 
информационна система не съдържа 
данни относно освободените от виза 
граждани на трети държави.

(33) В борбата с тероризма и други 
тежки престъпления и предвид 
глобализирането на престъпните мрежи 
за правоприлагащите органи е от 
първостепенно значение да разполагат с 
необходимата информация, за да 
изпълняват ефективно възложените им 
задачи. Достъпът за целите на 
правоприлагането до съдържащите се 
във Визовата информационна система
(ВИС) данни вече е доказал 
ефективността си при подпомагане на 
разследващите органи да постигат 
съществен напредък по случаи, 
свързани с трафик на хора,
фалшифициране на визи, тероризъм, 
трафик на оръжие или трафик на 
наркотици. Визовата информационна 
система не съдържа данни относно 
освободените от виза граждани на трети 
държави.

Or. ro

Изменение 272
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Достъпът до информацията, 
която се съдържа в ETIAS, е 
необходим за предотвратяване, 
разкриване и разследване на 
терористични престъпления съгласно 
Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета26 или други тежки 
престъпления съгласно Рамково 
решение 2002/584/ПВР на Съвета27. 
Правоприлагащите органи може да се 

заличава се
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нуждаят от достъп до генерираните 
от ETIAS данни във връзка с 
конкретно разследване и с цел да 
съберат доказателства и 
информация, свързани с лице, което е 
заподозряно за извършено 
престъпление или за което се 
предполага, че е жертва на 
престъпление. Съхраняваните в 
ETIAS данни може също така да са 
необходими за установяване на 
самоличността на извършител на 
терористично или друго тежко 
престъпление, особено когато са 
необходими спешни действия. 
Достъпът до ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични 
или други тежки престъпления 
представлява намеса в основното 
право на зачитане на личния живот и 
защита на личните данни на лицата, 
чиито лични данни се обработват в 
системата. В тази връзка данните в 
ETIAS следва да се съхраняват и 
предоставят на оправомощените 
органи на държавите членки и на 
Европейската полицейска служба 
(„Европол“) при спазване на строгите 
условия, посочени в настоящия 
регламент, за да се гарантира, че 
този достъп не надхвърля строго 
необходимото за предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления, по-специално в 
съответствие с изискванията, 
определени в практиката на Съда и 
конкретно в решението му по дело 
Digital Rights Ireland28.

_________________

26 Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 
22.6.2002 г., стр. 6).

27 Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 година 
относно европейската заповед за 
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арест и процедурите за предаване 
между държавите-членки (ОВ L 190, 
18.7.2002 г., стр. 1).

28 Решение на Съда (голям състав) от 
8 април 2014 г. по съединени дела C-
293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. en

Изменение 273
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Достъпът до информацията, 
която се съдържа в ETIAS, е необходим 
за предотвратяване, разкриване и 
разследване на терористични 
престъпления съгласно Рамково 
решение 2002/475/ПВР26 на Съвета или 
други тежки престъпления съгласно 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета27. Правоприлагащите органи 
може да се нуждаят от достъп до 
генерираните от ETIAS данни във 
връзка с конкретно разследване и с цел 
да съберат доказателства и информация, 
свързани с лице, което е заподозряно за 
извършено престъпление или за което се 
предполага, че е жертва на 
престъпление. Съхраняваните в ETIAS 
данни може също така да са необходими 
за установяване на самоличността на 
извършител на терористично или друго 
тежко престъпление, особено когато са 
необходими спешни действия. Достъпът 
до ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления представлява 
намеса в основното право на зачитане 
на личния живот и защита на личните 
данни на лицата, чиито лични данни се 

(34) Достъпът до информацията, 
която се съдържа в ETIAS, е необходим 
за предотвратяване, разкриване и 
разследване на терористични 
престъпления съгласно Рамково 
решение 2002/475/ПВР26 на Съвета или 
други тежки престъпления съгласно 
Рамково решение 2002/584/ПВР на
Съвета27. Правоприлагащите органи 
може да се нуждаят от достъп до 
генерираните от ETIAS данни във 
връзка с конкретно разследване и с цел 
да съберат доказателства и информация, 
свързани с лице, което е заподозряно за 
извършено престъпление или за което се 
предполага, че е жертва на 
престъпление. Съхраняваните в ETIAS 
данни може също така да са необходими 
за установяване на самоличността на 
извършител на терористично или друго 
тежко престъпление, особено когато са 
необходими спешни действия. Достъпът 
до ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления представлява 
намеса в основното право на зачитане 
на личния живот и защита на личните 
данни на лицата, чиито лични данни се 
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обработват в системата. В тази връзка 
данните в ETIAS следва да се 
съхраняват и предоставят на 
оправомощените органи на държавите 
членки и на Европейската полицейска 
служба („Европол“) при спазване на 
строгите условия, посочени в настоящия 
регламент, за да се гарантира, че този 
достъп не надхвърля строго 
необходимото за предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления, по-специално в 
съответствие с изискванията, 
определени в практиката на Съда и 
конкретно в решението му по дело 
Digital Rights Ireland28.

обработват в системата. В тази връзка 
данните в ETIAS следва да се 
съхраняват и предоставят на 
оправомощените органи на държавите 
членки и на Европейската полицейска 
служба („Европол“) при спазване на
принципите за необходимост, 
пропорционалност и целесъобразност 
и на строгите условия, посочени в 
настоящия регламент, за да се 
гарантира, че този достъп не надхвърля 
строго необходимото за 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления, по-
специално в съответствие с 
изискванията, определени в практиката 
на Съда и конкретно в решението му по 
дело Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 
22.6.2002 г., стр. 3).

26 Рамково решение 2002/475/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 
22.6.2002 г., стр. 3).

27 Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между 
държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 
г., стр. 1).

27 Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между 
държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 
г., стр. 1).

28Решение на Съда (голям състав) от 8 
април 2014 г. по съединени дела C-
293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28Решение на Съда (голям състав) от 8 
април 2014 г. по съединени дела C-
293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. fr

Изменение 274
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(34) Достъпът до информацията, 
която се съдържа в ETIAS, е необходим 
за предотвратяване, разкриване и 
разследване на терористични 
престъпления съгласно Рамково 
решение 2002/475/ПВР26 на Съвета
или други тежки престъпления съгласно 
Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета27. Правоприлагащите органи 
може да се нуждаят от достъп до 
генерираните от ETIAS данни във 
връзка с конкретно разследване и с цел 
да съберат доказателства и информация, 
свързани с лице, което е заподозряно за 
извършено престъпление или за което се 
предполага, че е жертва на 
престъпление. Съхраняваните в ETIAS 
данни може също така да са необходими 
за установяване на самоличността на 
извършител на терористично или друго 
тежко престъпление, особено когато са 
необходими спешни действия. Достъпът 
до ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления представлява 
намеса в основното право на зачитане 
на личния живот и защита на личните 
данни на лицата, чиито лични данни се 
обработват в системата. В тази връзка 
данните в ETIAS следва да се 
съхраняват и предоставят на 
оправомощените органи на държавите 
членки и на Европейската полицейска 
служба („Европол“) при спазване на 
строгите условия, посочени в настоящия 
регламент, за да се гарантира, че този 
достъп не надхвърля строго 
необходимото за предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления, по-специално в 
съответствие с изискванията, 
определени в практиката на Съда и 
конкретно в решението му по дело 
Digital Rights Ireland28.

(34) Достъпът до информацията, 
която се съдържа в ETIAS, е необходим 
за предотвратяване, разкриване и 
разследване на терористични 
престъпления, посочени в Директива 
(ЕС) 2017/541, или други тежки 
престъпления съгласно Рамково 
решение 2002/584/ПВР на Съвета27. 
Правоприлагащите органи може да се 
нуждаят от достъп до генерираните от 
ETIAS данни във връзка с конкретно 
разследване и с цел да съберат 
доказателства и информация, свързани с 
лице, което е заподозряно за извършено
тежко престъпление или за което се 
предполага, че е жертва на 
престъпление. Съхраняваните в ETIAS 
данни може също така да са необходими 
за установяване на самоличността на 
извършител на терористично или друго 
тежко престъпление, особено когато са 
необходими спешни действия. Достъпът 
до ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления представлява 
намеса в основното право на зачитане 
на личния живот и защита на личните 
данни на лицата, чиито лични данни се 
обработват в системата. В тази връзка 
данните в ETIAS следва да се 
съхраняват и предоставят на 
оправомощените органи на държавите 
членки и на Европейската полицейска 
служба („Европол“) при спазване на 
строгите условия, посочени в настоящия 
регламент, за да се гарантира, че този 
достъп не надхвърля строго 
необходимото за предотвратяването, 
разкриването и разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления, по-специално в 
съответствие с изискванията, 
определени в практиката на Съда и 
конкретно в решението му по дело 
Digital Rights Ireland28.

_________________ _________________

26 Рамково решение 2002/475/ПВР на 
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Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 
22.6.2002 г., стр. 3).

27 Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между
държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 
г., стр. 1).

27 Рамково решение 2002/584/ПВР на 
Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
европейската заповед за арест и 
процедурите за предаване между 
държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 
г., стр. 1).

28 Решение на Съда (голям състав) от 8 
април 2014 г. по съединени дела C-
293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

28 Решение на Съда (голям състав) от 8 
април 2014 г. по съединени дела C-
293/12 и C-594/12 Digital Rights Ireland 
Ltd, ECLI:EU:C:2014:238.

Or. fr

Изменение 275
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) По-специално достъп до 
данните в ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични 
или други тежки престъпления следва 
да се дава единствено при 
представяне на мотивирано искане 
от компетентните органи, в което се 
излагат причините за 
необходимостта от такъв достъп. 
Държавите членки следва да 
гарантират, че всяко такова искане 
за достъп до съхраняваните в ETIAS 
данни подлежи на предварителна 
проверка от съд или орган, който дава 
гаранции за пълна независимост и 
безпристрастност и не е изложен на 
никакво пряко или косвено външно 
влияние. В изключително спешни 
случаи обаче може да е от решаващо 
значение компетентните органи да 
получат незабавно личните данни, 

заличава се
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необходими за предотвратяване на 
тежко престъпление или за 
наказателно преследване на 
извършителите. В такива случаи 
следва да се приеме, че прегледът на 
личните данни, получени от ETIAS, 
се осъществява възможно най-бързо 
след предоставяне на достъп на 
компетентните органи до тях.

Or. en

Изменение 276
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) По-специално достъп до данните 
в ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления следва да се 
дава единствено при представяне на 
мотивирано искане от компетентните 
органи, в което се излагат причините за 
необходимостта от такъв достъп. 
Държавите членки следва да гарантират, 
че всяко такова искане за достъп до 
съхраняваните в ETIAS данни подлежи 
на предварителна проверка от съд или 
орган, който дава гаранции за пълна 
независимост и безпристрастност и не е 
изложен на никакво пряко или косвено 
външно влияние. В изключително 
спешни случаи обаче може да е от 
решаващо значение компетентните 
органи да получат незабавно личните 
данни, необходими за 
предотвратяване на тежко
престъпление или за наказателно 
преследване на извършителите. В 
такива случаи следва да се приеме, че 
прегледът на личните данни, 
получени от ETIAS, се осъществява 

(35) По-специално достъп до данните 
в ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления следва да се 
дава единствено при представяне на 
мотивирано искане от компетентните 
органи, в което се излагат причините за 
необходимостта от такъв достъп. 
Държавите членки следва да гарантират, 
че всяко такова искане за достъп до 
съхраняваните в ETIAS данни подлежи 
на предварителна проверка от съд или 
орган, който дава гаранции за пълна 
независимост и безпристрастност и не е 
изложен на никакво пряко или косвено 
външно влияние.
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възможно най-бързо след 
предоставяне на достъп на 
компетентните органи до тях.

Or. fr

Изменение 277
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) По-специално достъп до данните 
в ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления следва да се 
дава единствено при представяне на 
мотивирано искане от компетентните 
органи, в което се излагат причините за 
необходимостта от такъв достъп.
Държавите членки следва да 
гарантират, че всяко такова искане 
за достъп до съхраняваните в ETIAS 
данни подлежи на предварителна 
проверка от съд или орган, който дава 
гаранции за пълна независимост и 
безпристрастност и не е изложен на 
никакво пряко или косвено външно 
влияние. В изключително спешни 
случаи обаче може да е от решаващо 
значение компетентните органи да 
получат незабавно личните данни, 
необходими за предотвратяване на 
тежко престъпление или за наказателно 
преследване на извършителите. В 
такива случаи следва да се приеме, че 
прегледът на личните данни, получени 
от ETIAS, се осъществява възможно 
най-бързо след предоставяне на достъп 
на компетентните органи до тях.

(35) По-специално достъп до данните 
в ETIAS за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления следва да се 
дава единствено при представяне на 
мотивирано искане от компетентните 
органи, в което се излагат причините за 
необходимостта от такъв достъп.
Когато е наложително компетентните 
органи да получат незабавно личните 
данни, необходими за предотвратяване 
на терористичен акт или на 
непосредствена опасност, свързана с 
извършването на тежко престъпление 
или за наказателно преследване на
неговите извършители, следва да се 
приеме, че прегледът на личните данни, 
получени от ETIAS, се извършва
възможно най-бързо след предоставяне 
на достъп на компетентните органи до 
тях.

Or. fr
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Изменение 278
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В тази връзка е необходимо да 
бъдат определени компетентните 
органи на държавите членки, на 
които е разрешено да искат такъв 
достъп за специфичните цели на 
предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични 
или други тежки престъпления.

заличава се

Or. en

Изменение 279
Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В тази връзка е необходимо да 
бъдат определени компетентните 
органи на държавите членки, на които е 
разрешено да искат такъв достъп за 
специфичните цели на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления.

(36) В тази връзка е необходимо да 
бъдат определени органите на 
държавите членки, на които е разрешено 
да искат такъв достъп за специфичните 
цели на предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления.

Or. fr

Изменение 280
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(37) Националните звена на ETIAS 
следва да изпълняват ролята на 
централно звено за достъп и да 
проверяват дали в конкретния 
разглеждан случай са изпълнени 
условията за искане на достъп до 
централната система ETIAS.

заличава се

Or. en

Изменение 281
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Европол е центърът за 
информационен обмен в Съюза. 
Европол е центърът за 
информационен обмен в Съюза и 
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. Ето защо 
Европол също следва да има достъп до 
централната система на ETIAS в 
рамките на своите задачи и в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/79429 в конкретни случаи, в 
които е необходимо Европол да 
подкрепя и засилва действията на 
държавите членки за 
предотвратяване, разкриване или 
разследване на терористични или 
други тежки престъпления.

заличава се

_________________

29 ОВ L 119 от 4.5.2016 г., стр. 132 –
149.
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Or. fr

Изменение 282
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) Европол е центърът за 
информационен обмен в Съюза и 
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. Ето защо 
Европол също следва да има достъп до 
централната система на ETIAS в 
рамките на своите задачи и в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/79429 в конкретни случаи, в 
които е необходимо Европол да 
подкрепя и засилва действията на 
държавите членки за 
предотвратяване, разкриване или 
разследване на терористични или 
други тежки престъпления.

заличава се

_________________

29 ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 132 – 149.

Or. en

Изменение 283
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(38) Европол е центърът за 
информационен обмен в Съюза. 
Европол е центърът за 
информационен обмен в Съюза и 
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. 
Ето защо Европол също следва да има 
достъп до централната система на 
ETIAS в рамките на своите задачи и в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/79429 в конкретни случаи, в които е 
необходимо Европол да подкрепя и 
засилва действията на държавите членки 
за предотвратяване, разкриване или 
разследване на терористични или други 
тежки престъпления.

(38) Европол играе ключова роля по 
отношение на сътрудничеството между 
органите на държавите членки и в 
областта на разследването на 
трансгранични престъпления, в 
подкрепа на предотвратяването, 
анализирането и разследването на 
престъпления на територията на целия 
Европейски съюз. Ето защо Европол 
също следва да има достъп до 
централната система на ETIAS при 
мотивирано искане, обосноваващо 
такъв достъп, в рамките на своите 
задачи и в съответствие с Регламент
(ЕС) 2016/79429 в конкретни случаи, в 
които е необходимо Европол да 
подкрепя и засилва действията на 
държавите членки за предотвратяване, 
разкриване или разследване на 
терористични или други тежки 
престъпления.

_________________ _________________

29 ОВ L 119 от 4.5.2016 г., стр. 132 – 149. 29 ОВ L 119 от 4.5.2016 г., стр. 132 – 149.

Or. fr

Изменение 284
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се изключи системното 
търсене, обработването на 
съхраняваните в централната 
система на ETIAS данни следва да се 
осъществява само във връзка с 
конкретни случаи и когато е 
необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични и 
други тежки престъпления. 
Оправомощените органи и Европол 

заличава се
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следва да искат достъп до ETIAS само 
когато имат основателни причини да 
считат, че този достъп ще осигури 
информация, която значително ще 
им помогне в предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористично или друго тежко 
престъпление. Правоприлагащите 
органи и Европол следва да искат 
достъп до ETIAS само ако предходни 
търсения във всички относими 
национални бази данни на държавата 
членка и базите данни в Европол не са 
довели до получаване на исканата 
информация.

Or. en

Изменение 285
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се изключи системното 
търсене, обработването на 
съхраняваните в централната система на 
ETIAS данни следва да се осъществява 
само във връзка с конкретни случаи и 
когато е необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. Оправомощените 
органи и Европол следва да искат 
достъп до ETIAS само когато имат 
основателни причини да считат, че този 
достъп ще осигури информация, която 
значително ще им помогне в 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористично или 
друго тежко престъпление.
Правоприлагащите органи и Европол 
следва да искат достъп до ETIAS само 
ако предходни търсения във всички 
относими национални бази данни на 

(39) За да се изключи системното 
търсене, обработването на 
съхраняваните в централната система на 
ETIAS данни следва да се осъществява 
само във връзка с конкретни случаи и 
когато е необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. Оправомощените 
органи и Европол следва да искат 
достъп до ETIAS само когато имат
основателни причини да считат, че този 
достъп ще осигури информация, която 
значително ще им помогне в 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористично или 
друго тежко престъпление.
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държавата членка и базите данни в 
Европол не са довели до получаване на 
исканата информация.

Or. fr

Изменение 286
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се изключи системното 
търсене, обработването на 
съхраняваните в централната система на 
ETIAS данни следва да се осъществява 
само във връзка с конкретни случаи и 
когато е необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. Оправомощените 
органи и Европол следва да искат 
достъп до ETIAS само когато имат 
основателни причини да считат, че 
този достъп ще осигури информация, 
която значително ще им помогне в 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористично или 
друго тежко престъпление. 
Правоприлагащите органи и Европол
следва да искат достъп до ETIAS само 
ако предходни търсения във всички 
относими национални бази данни на 
държавата членка и базите данни в 
Европол не са довели до получаване на 
исканата информация.

(39) За да се изключи системното 
търсене, обработването на 
съхраняваните в централната система на 
ETIAS данни следва да се осъществява 
само във връзка с конкретни спешни
случаи и когато е необходимо за целите 
на предотвратяването на
непосредствено предстоящи
терористични и други тежки 
престъпления. Оправомощените органи 
следва да искат достъп до ETIAS само 
когато имат основателни причини, че 
този достъп ще осигури информация, 
която ще им помогне в 
предотвратяването или разкриването на
непосредствено предстоящо
терористично или друго тежко 
престъпление. Правоприлагащите 
органи следва да искат достъп до ETIAS 
само ако предходни търсения във 
всички относими национални бази 
данни на държавата членка и в 
европейските бази данни не са довели 
до получаване на исканата информация.

Or. fr

Изменение 287
Силви Гийом, Петер Нидермюлер

Предложение за регламент
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Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) За да се изключи системното 
търсене, обработването на 
съхраняваните в централната система на 
ETIAS данни следва да се осъществява 
само във връзка с конкретни случаи и 
когато е необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. Оправомощените 
органи и Европол следва да искат 
достъп до ETIAS само когато имат 
основателни причини да считат, че 
този достъп ще осигури информация, 
която значително ще им помогне в
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористично или 
друго тежко престъпление. 
Правоприлагащите органи и Европол 
следва да искат достъп до ETIAS само 
ако предходни търсения във всички 
относими национални бази данни на 
държавата членка и базите данни в 
Европол не са довели до получаване на 
исканата информация.

(39) За да се изключи системното 
търсене, обработването на 
съхраняваните в централната система на 
ETIAS данни следва да се осъществява 
само във връзка с конкретни случаи и 
когато е необходимо за целите на 
предотвратяването, разкриването или 
разследването на терористични и други 
тежки престъпления. Оправомощените 
органи и Европол следва да искат 
достъп до ETIAS само когато са налице 
съществени доказателства да считат, 
че този достъп значително ще 
допринесе за предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористично или друго тежко 
престъпление. Правоприлагащите 
органи и Европол следва да искат 
достъп до ETIAS само ако предходни 
търсения във всички относими 
национални бази данни на държавата 
членка и базите данни в Европол не са 
довели до получаване на исканата 
информация.

Or. en

Изменение 288
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване.
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оценят рисковете, които 
заявителите представляват във 
връзка със сигурността, незаконната 
миграция и общественото здраве, 
личните данни трябва да бъдат 
съхранявани в продължение на пет 
години от последното влизане на 
заявителя, регистрирано в 
Системата за влизане/излизане. 
Всъщност ETIAS следва да разчита 
на точни предварителни оценки на 
рисковете, свързани със сигурността, 
общественото здраве и незаконната 
миграция, по-специално посредством 
използването на правилата за 
проверки. За да представляват 
надеждна основа за ръчната оценка 
на риска, осъществявана от 
държавите членки, и да сведат до 
минимум намирането на 
съответствия, които не 
съответстват на действителни 
рискове („фалшиви положителни 
резултати“), съответствията, 
които се получават вследствие от 
правилата за проверки за сигурност, 
основаващи се на статистически 
данни, генерирани от данните в 
самата система ETIAS, трябва да 
бъдат представителни за 
достатъчно голяма популация. Това 
не може да бъде постигнато 
единствено въз основа на данните за 
разрешенията за пътуване по време 
на срока им на валидност. Срокът за 
съхранение следва да започне да тече 
от последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане, тъй като това 
представлява последното 
действително използване на 
разрешението за пътуване. 
Петгодишният срок за съхранение 
съответства на срока за съхранение 
на запис в Системата за 
влизане/излизане за разрешаване на 
влизане въз основа на разрешение за 
пътуване от ETIAS или за отказ на 
влизане. Това синхронизиране на 
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сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за 
влизане, така и свързаното с него 
разрешение за пътуване се съхраняват 
за един и същ срок, и това е 
допълнителен елемент, гарантиращ 
бъдещата оперативна съвместимост 
между ETIAS и Системата за 
влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат 
да осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за 
пътуване би могло да е признак за по-
високо ниво на риск, който 
заявителят представлява във връзка 
със сигурността или незаконната 
миграция. Когато е издадено такова 
решение, петгодишният срок за 
съхранение на съответните данни 
следва да започне да тече от датата 
на издаването му, за да може ETIAS 
да отчете с точност по-високия риск, 
който евентуално представлява 
засегнатият заявител. След 
изтичането на този срок личните 
данни следва да бъдат заличени.

Or. en

Изменение 289
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
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до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които заявителите 
представляват във връзка със 
сигурността, незаконната миграция и 
общественото здраве, личните данни 
трябва да бъдат съхранявани в 
продължение на пет години от 
последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане. Всъщност ETIAS 
следва да разчита на точни 
предварителни оценки на рисковете, 
свързани със сигурността,
общественото здраве и незаконната 
миграция, по-специално посредством 
използването на правилата за проверки.
За да представляват надеждна основа 
за ръчната оценка на риска, 
осъществявана от държавите 
членки, и да сведат до минимум 
намирането на съответствия, които 
не съответстват на действителни 
рискове („фалшиви положителни 
резултати“), съответствията, 
които се получават вследствие от 
правилата за проверки за сигурност, 
основаващи се на статистически 
данни, генерирани от данните в 
самата система ETIAS, трябва да 
бъдат представителни за 
достатъчно голяма част от 
населението, която не може да се 
получи единствено въз основа на 
данните за разрешенията за пътуване 
в периода им на валидност. Срокът за 
съхранение следва да започне да тече 
от последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане, тъй като това 
представлява последното 
действително използване на 
разрешението за пътуване. 
Петгодишният срок за съхранение 
съответства на срока за съхранение 
на запис в Системата за 
влизане/излизане за разрешаване на 
влизане въз основа на разрешение за 
пътуване от ETIAS или за отказ на 

до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които заявителите 
представляват във връзка със
сигурността, личните данни трябва да 
бъдат съхранявани в продължение на
две години, считано от последното 
влизане на заявителя, регистрирано в 
Системата за влизане/излизане, без да се 
надвишава срокът на разрешението за 
пътуване. Всъщност ETIAS следва да 
разчита на точни предварителни оценки 
на рисковете, свързани със сигурността, 
по-специално посредством използването 
на правилата за проверки. След 
изтичането на този срок личните данни 
следва да бъдат заличени.



AM\1135863BG.docx 107/186 PE609.321v02-00

BG

влизане. Това синхронизиране на 
сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за 
влизане, така и свързаното с него 
разрешение за пътуване се съхраняват 
за един и същ срок, и това е 
допълнителен елемент, гарантиращ 
бъдещата оперативна съвместимост 
между ETIAS и Системата за 
влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат 
да осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за 
пътуване би могло да е признак за по-
високо ниво на риск, който 
заявителят представлява във връзка 
със сигурността или незаконната 
миграция. Когато е издадено такова 
решение, петгодишният срок за 
съхранение на съответните данни 
следва да започне да тече от датата 
на издаването му, за да може ETIAS 
да отчете с точност по-високия риск, 
който евентуално представлява 
засегнатият заявител. След 
изтичането на този срок личните данни 
следва да бъдат заличени.

Or. fr

Изменение 290
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
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със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които 
заявителите представляват във 
връзка със сигурността, незаконната 
миграция и общественото здраве, 
личните данни трябва да бъдат 
съхранявани в продължение на пет 
години от последното влизане на 
заявителя, регистрирано в 
Системата за влизане/излизане. 
Всъщност ETIAS следва да разчита 
на точни предварителни оценки на 
рисковете, свързани със сигурността, 
общественото здраве и незаконната 
миграция, по-специално посредством 
използването на правилата за 
проверки. За да представляват 
надеждна основа за ръчната оценка 
на риска, осъществявана от 
държавите членки, и да сведат до 
минимум намирането на 
съответствия, които не 
съответстват на действителни 
рискове („фалшиви положителни 
резултати“), съответствията, 
които се получават вследствие от 
правилата за проверки за сигурност, 
основаващи се на статистически 
данни, генерирани от данните в 
самата система ETIAS, трябва да 
бъдат представителни за 
достатъчно голяма популация. Това 
не може да бъде постигнато 
единствено въз основа на данните за 
разрешенията за пътуване по време 
на срока им на валидност. Срокът за 
съхранение следва да започне да тече 
от последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане, тъй като това 
представлява последното 
действително използване на 
разрешението за пътуване. 
Петгодишният срок за съхранение 
съответства на срока за съхранение 
на запис в Системата за 
влизане/излизане за разрешаване на 

със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. Решение за 
отказ, отнемане или отмяна на 
разрешение за пътуване би могло да е 
признак, че заявителят представлява
евентуална заплаха за сигурността. 
Когато е издадено такова решение,
едногодишният срок за съхранение на 
съответните данни следва да започне да 
тече от датата на издаването му, за да 
може ETIAS да отчете с точност
евентуалната заплаха, която
представлява въпросният заявител. 
След изтичането на този срок личните 
данни следва да бъдат заличени.
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влизане въз основа на разрешение за 
пътуване от ETIAS или за отказ на 
влизане. Това синхронизиране на 
сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за 
влизане, така и свързаното с него 
разрешение за пътуване се съхраняват 
за един и същ срок, и това е 
допълнителен елемент, гарантиращ 
бъдещата оперативна съвместимост 
между ETIAS и Системата за
влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат 
да осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за пътуване 
би могло да е признак за по-високо ниво 
на риск, който заявителят представлява
във връзка със сигурността или 
незаконната миграция. Когато е 
издадено такова решение,
петгодишният срок за съхранение на 
съответните данни следва да започне да 
тече от датата на издаването му, за да 
може ETIAS да отчете с точност по-
високия риск, който евентуално
представлява засегнатият заявител. 
След изтичането на този срок личните 
данни следва да бъдат заличени.

Or. en

Изменение 291
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
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системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които 
заявителите представляват във 
връзка със сигурността, незаконната 
миграция и общественото здраве, 
личните данни трябва да бъдат 
съхранявани в продължение на пет 
години от последното влизане на 
заявителя, регистрирано в 
Системата за влизане/излизане. 
Всъщност ETIAS следва да разчита 
на точни предварителни оценки на 
рисковете, свързани със сигурността, 
общественото здраве и незаконната 
миграция, по-специално посредством 
използването на правилата за 
проверки. За да представляват 
надеждна основа за ръчната оценка 
на риска, осъществявана от 
държавите членки, и да сведат до 
минимум намирането на 
съответствия, които не 
съответстват на действителни 
рискове („фалшиви положителни 
резултати“), съответствията, 
които се получават вследствие от 
правилата за проверки за сигурност, 
основаващи се на статистически 
данни, генерирани от данните в 
самата система ETIAS, трябва да 
бъдат представителни за 
достатъчно голяма популация. Това 
не може да бъде постигнато 
единствено въз основа на данните за 
разрешенията за пътуване по време 
на срока им на валидност. Срокът за 
съхранение следва да започне да тече 
от последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане, тъй като това 
представлява последното 
действително използване на 
разрешението за пътуване. 
Петгодишният срок за съхранение 
съответства на срока за съхранение 

системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. Решение за 
отказ, отнемане или отмяна на 
разрешение за пътуване би могло да е 
признак за по-високо ниво на риск, 
който заявителят представлява във 
връзка със сигурността или незаконната 
миграция. Когато е издадено такова 
решение, 2-годишният срок за 
съхранение на съответните данни следва 
да започне да тече от датата на 
издаването му, за да може ETIAS да 
отчете с точност по-високия риск, който 
евентуално представлява въпросният
заявител. След изтичането на този срок 
личните данни следва да бъдат 
заличени.
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на запис в Системата за 
влизане/излизане за разрешаване на 
влизане въз основа на разрешение за 
пътуване от ETIAS или за отказ на 
влизане. Това синхронизиране на 
сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за 
влизане, така и свързаното с него 
разрешение за пътуване се съхраняват 
за един и същ срок, и това е 
допълнителен елемент, гарантиращ 
бъдещата оперативна съвместимост 
между ETIAS и Системата за 
влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат 
да осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за пътуване 
би могло да е признак за по-високо ниво 
на риск, който заявителят представлява 
във връзка със сигурността или 
незаконната миграция. Когато е 
издадено такова решение,
петгодишният срок за съхранение на 
съответните данни следва да започне да 
тече от датата на издаването му, за да 
може ETIAS да отчете с точност по-
високия риск, който евентуално 
представлява засегнатият заявител. 
След изтичането на този срок личните 
данни следва да бъдат заличени.

Or. en

Обосновка

Съхраняването на цялото заявление в ETIAS пет години след последното влизане на 
заявителя не е оправдано и не е пропорционално, нито необходимо. Това не е 
необходимо и за създаването на връзка със Системата за влизане/излизане, тъй като 
когато заявителят влиза му е необходимо единствено валидно разрешение от ETIAS. 
Срокът за съхранение на данни според стандартите на ЕС следва да бъде възможно 
най-кратък.

Изменение 292



PE609.321v02-00 112/186 AM\1135863BG.docx

BG

Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които заявителите 
представляват във връзка със 
сигурността, незаконната миграция и 
общественото здраве, личните данни 
трябва да бъдат съхранявани в 
продължение на пет години от 
последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане. Всъщност ETIAS 
следва да разчита на точни 
предварителни оценки на рисковете, 
свързани със сигурността, общественото 
здраве и незаконната миграция, по-
специално посредством използването на 
правилата за проверки. За да 
представляват надеждна основа за
ръчната оценка на риска, осъществявана 
от държавите членки, и да сведат до 
минимум намирането на съответствия, 
които не съответстват на действителни 
рискове („фалшиви положителни 
резултати“), съответствията, които се 
получават вследствие от правилата за 
проверки за сигурност, основаващи се 
на статистически данни, генерирани от 
данните в самата система ETIAS, трябва 
да бъдат представителни за достатъчно 
голяма част от населението, която не 
може да се получи единствено въз 
основа на данните за разрешенията за 
пътуване в периода им на валидност. 
Срокът за съхранение следва да започне 
да тече от последното влизане на 
заявителя, регистрирано в Системата за 

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които заявителите 
представляват във връзка със 
сигурността, незаконната миграция и 
общественото здраве, личните данни 
трябва да бъдат съхранявани в 
продължение на пет години, считано от 
последното влизане или излизане на 
заявителя, регистрирано в Системата за 
влизане/излизане. Всъщност ETIAS 
следва да разчита на точни 
предварителни оценки на рисковете, 
свързани със сигурността, общественото 
здраве и незаконната миграция, по-
специално посредством използването на 
правилата за проверки. За да 
представляват надеждна основа за 
ръчната оценка на риска, осъществявана 
от държавите членки, и да сведат до 
минимум намирането на съответствия, 
които не съответстват на действителни 
рискове („фалшиви положителни 
резултати“), съответствията, които се 
получават вследствие от правилата за 
проверки за сигурност, основаващи се 
на статистически данни, генерирани от 
данните в самата система ETIAS, трябва 
да бъдат представителни за достатъчно 
голяма част от населението, която не 
може да се получи единствено въз 
основа на данните за разрешенията за 
пътуване в периода им на валидност. 
Срокът за съхранение следва да започне 
да тече от последното влизане или 
излизане на заявителя, регистрирано в 
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влизане/излизане, тъй като това 
представлява последното действително 
използване на разрешението за 
пътуване. Петгодишният срок за 
съхранение съответства на срока за 
съхранение на запис в Системата за 
влизане/излизане за разрешаване на 
влизане въз основа на разрешение за 
пътуване от ETIAS или за отказ на 
влизане. Това синхронизиране на 
сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за влизане, 
така и свързаното с него разрешение за 
пътуване се съхраняват за един и същ 
срок, и това е допълнителен елемент, 
гарантиращ бъдещата оперативна 
съвместимост между ETIAS и 
Системата за влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат да 
осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за пътуване 
би могло да е признак за по-високо ниво 
на риск, който заявителят представлява 
във връзка със сигурността или 
незаконната миграция. Когато е 
издадено такова решение, петгодишният 
срок за съхранение на съответните 
данни следва да започне да тече от 
датата на издаването му, за да може 
ETIAS да отчете с точност по-високия 
риск, който евентуално представлява 
засегнатият заявител. След изтичането 
на този срок личните данни следва да 
бъдат заличени.

Системата за влизане/излизане, тъй като 
това представлява последното 
действително използване на 
разрешението за пътуване. 
Петгодишният срок за съхранение 
съответства на срока за съхранение на 
запис в Системата за влизане/излизане 
за разрешаване на влизане въз основа на 
разрешение за пътуване от ETIAS или за 
отказ на влизане. Това синхронизиране 
на сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за влизане
или излизане, така и свързаното с него 
разрешение за пътуване се съхраняват за 
един и същ срок, и това е допълнителен 
елемент, гарантиращ бъдещата 
оперативна съвместимост между ETIAS 
и Системата за влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат да 
осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за пътуване 
би могло да е признак за по-високо ниво 
на риск, който заявителят представлява
във връзка със сигурността, незаконната 
имиграция или общественото здраве. 
Когато е издадено такова решение, 
петгодишният срок за съхранение на 
съответните данни следва да започне да
тече от датата на издаването му, за да 
може ETIAS да отчете с точност по-
високия риск, който евентуално 
представлява засегнатият заявител. След 
изтичането на този срок личните данни 
следва да бъдат заличени.

Or. fr

Изменение 293
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които заявителите 
представляват във връзка със 
сигурността, незаконната миграция и 
общественото здраве, личните данни 
трябва да бъдат съхранявани в 
продължение на пет години от 
последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане. Всъщност ETIAS 
следва да разчита на точни 
предварителни оценки на рисковете, 
свързани със сигурността, общественото 
здраве и незаконната миграция, по-
специално посредством използването на 
правилата за проверки. За да 
представляват надеждна основа за 
ръчната оценка на риска, осъществявана 
от държавите членки, и да сведат до 
минимум намирането на съответствия, 
които не съответстват на действителни 
рискове („фалшиви положителни 
резултати“), съответствията, които се 
получават вследствие от правилата за 
проверки за сигурност, основаващи се 
на статистически данни, генерирани от 
данните в самата система ETIAS, трябва 
да бъдат представителни за достатъчно 
голяма популация. Това не може да бъде 
постигнато единствено въз основа на 
данните за разрешенията за пътуване по 
време на срока им на валидност. Срокът 
за съхранение следва да започне да тече 
от последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане, тъй като това 
представлява последното действително 
използване на разрешението за 
пътуване. Петгодишният срок за 
съхранение съответства на срока за 

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които заявителите 
представляват във връзка със 
сигурността и общественото здраве, 
личните данни трябва да бъдат 
съхранявани в продължение на пет 
години от последното влизане на 
заявителя, регистрирано в Системата за 
влизане/излизане. Всъщност ETIAS 
следва да разчита на точни 
предварителни оценки на рисковете, 
свързани със сигурността и
общественото здраве, по-специално 
посредством използването на правилата 
за проверки. За да представляват 
надеждна основа за ръчната оценка на 
риска, осъществявана от държавите 
членки, и да сведат до минимум 
намирането на съответствия, които не 
съответстват на действителни рискове
(„фалшиви положителни резултати“), 
съответствията, които се получават 
вследствие от правилата за проверки за 
сигурност, основаващи се на 
статистически данни, генерирани от 
данните в самата система ETIAS, трябва 
да бъдат представителни за достатъчно 
голяма популация. Това не може да бъде 
постигнато единствено въз основа на 
данните за разрешенията за пътуване по 
време на срока им на валидност. Срокът 
за съхранение следва да започне да тече 
от последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане, тъй като това 
представлява последното действително 
използване на разрешението за 
пътуване. Петгодишният срок за 
съхранение съответства на срока за 
съхранение на запис в Системата за 
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съхранение на запис в Системата за 
влизане/излизане за разрешаване на 
влизане въз основа на разрешение за 
пътуване от ETIAS или за отказ на 
влизане. Това синхронизиране на 
сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за влизане, 
така и свързаното с него разрешение за 
пътуване се съхраняват за един и същ 
срок, и това е допълнителен елемент, 
гарантиращ бъдещата оперативна 
съвместимост между ETIAS и 
Системата за влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат да 
осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за пътуване 
би могло да е признак за по-високо ниво 
на риск, който заявителят представлява 
във връзка със сигурността или 
незаконната миграция. Когато е 
издадено такова решение, петгодишният 
срок за съхранение на съответните 
данни следва да започне да тече от 
датата на издаването му, за да може 
ETIAS да отчете с точност по-високия 
риск, който евентуално представлява 
засегнатият заявител. След изтичането 
на този срок личните данни следва да 
бъдат заличени.

влизане/излизане за разрешаване на 
влизане въз основа на разрешение за 
пътуване от ETIAS или за отказ на 
влизане. Това синхронизиране на 
сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за влизане, 
така и свързаното с него разрешение за 
пътуване се съхраняват за един и същ 
срок, и това е допълнителен елемент, 
гарантиращ бъдещата оперативна 
съвместимост между ETIAS и 
Системата за влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат да 
осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за пътуване 
би могло да е признак за по-високо ниво 
на риск, който заявителят представлява 
във връзка със сигурността. Когато е 
издадено такова решение, петгодишният 
срок за съхранение на съответните 
данни следва да започне да тече от 
датата на издаването му, за да може 
ETIAS да отчете с точност по-високия 
риск, който евентуално представлява 
засегнатият заявител. След изтичането 
на този срок личните данни следва да 
бъдат заличени.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.

Изменение 294
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Съображение 40
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Регистрираните в ETIAS лични 
данни не следва да бъдат съхранявани 
по-дълго от необходимото за целите на 
системата. За да може ETIAS да 
функционира, е необходимо свързаните 
със заявителите данни да се съхраняват 
до изтичане на срока на валидност на 
разрешението за пътуване. За да се 
оценят рисковете, които заявителите 
представляват във връзка със 
сигурността, незаконната миграция и 
общественото здраве, личните данни 
трябва да бъдат съхранявани в 
продължение на пет години от 
последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане. Всъщност ETIAS 
следва да разчита на точни 
предварителни оценки на рисковете, 
свързани със сигурността, общественото 
здраве и незаконната миграция, по-
специално посредством използването на 
правилата за проверки. За да 
представляват надеждна основа за 
ръчната оценка на риска, осъществявана 
от държавите членки, и да сведат до 
минимум намирането на съответствия, 
които не съответстват на действителни 
рискове („фалшиви положителни
резултати“), съответствията, които се 
получават вследствие от правилата за 
проверки за сигурност, основаващи се 
на статистически данни, генерирани от 
данните в самата система ETIAS, трябва 
да бъдат представителни за достатъчно 
голяма популация. Това не може да бъде 
постигнато единствено въз основа на 
данните за разрешенията за пътуване по 
време на срока им на валидност. Срокът 
за съхранение следва да започне да тече 
от последното влизане на заявителя, 
регистрирано в Системата за 
влизане/излизане, тъй като това 
представлява последното действително 
използване на разрешението за 
пътуване. Петгодишният срок за 
съхранение съответства на срока за 

(Не се отнася до българския текст.)
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съхранение на запис в Системата за 
влизане/излизане за разрешаване на 
влизане въз основа на разрешение за 
пътуване от ETIAS или за отказ на 
влизане. Това синхронизиране на 
сроковете за съхранение на данните 
гарантира, че както записът за влизане, 
така и свързаното с него разрешение за 
пътуване се съхраняват за един и същ 
срок, и това е допълнителен елемент, 
гарантиращ бъдещата оперативна 
съвместимост между ETIAS и 
Системата за влизане/излизане. Това 
синхронизиране на сроковете за 
съхранение на данните е нужно на 
компетентните органи, за да могат да 
осъществяват анализа на риска, 
изискван от Кодекса на шенгенските 
граници. Решение за отказ, отнемане 
или отмяна на разрешение за пътуване 
би могло да е признак за по-високо ниво 
на риск, който заявителят представлява 
във връзка със сигурността или 
незаконната миграция. Когато е 
издадено такова решение, петгодишният 
срок за съхранение на съответните 
данни следва да започне да тече от 
датата на издаването му, за да може 
ETIAS да отчете с точност по-високия 
риск, който евентуално представлява 
засегнатият заявител. След изтичането 
на този срок личните данни следва да 
бъдат заличени.

Or. en

Изменение 295
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 41а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41а) Еu-LISA трябва да изгради 
проекта, създаването и развитието 
на физическата архитектура на 
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системата, включително нейната 
комуникационна инфраструктура, 
както и техническите спецификации 
и тяхното развитие по отношение на 
централната система, единните 
интерфейси, сигурния канал за 
комуникация между централната 
система на Системата за 
влизане/излизане и централната 
система на ВИС, а също и 
комуникационната инфраструктура, 
на принципите „ограничаване на 
целта“ и „защита на личния живот и 
данните още при проектирането“. 
Освен това тя трябва да гарантира, 
че използването на ETIAS от всички 
ползватели е в съответствие с 
разпоредбите, свързани със защитата 
на данните.

Or. fr

Изменение 296
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42) Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета30 се 
прилага спрямо дейностите на eu-LISA 
и Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана, когато изпълняват 
задачите, които са им възложени 
съгласно настоящия регламент.

(42) Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета30 се 
прилага спрямо дейностите на eu-LISA, 
Европол и Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана, когато 
изпълняват задачите, които са им 
възложени съгласно настоящия 
регламент.

_________________ _________________

30 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни

30 Регламент (ЕО) № 45/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
18 декември 2000 година относно 
защитата на лицата по отношение на 
обработката на лични данни от 
институции и органи на Общността и за 
свободното движение на такива данни
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(OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1). (OВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 297
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) [Регламент (ЕС) 2016/679]31 се 
прилага спрямо обработването на лични 
данни от държавите членки при 
прилагането на настоящия 
регламент, освен ако това 
обработване не се извършва от 
оправомощените или проверяващите 
органи на държавите членки за целите 
на предотвратяването, разкриването 
или разследването на терористични 
или други тежки престъпления.

(43) [Регламент (ЕС) 2016/679]31 се 
прилага спрямо обработването на лични 
данни от органите на държавите 
членки, които попадат в приложното 
поле на Директива (EС) 2016/680.

_________________ _________________

31 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните).

31 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните).

Or. fr

Изменение 298
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(43) [Регламент (ЕС) 2016/679]31 се 
прилага спрямо обработването на лични 
данни от държавите членки при 
прилагането на настоящия регламент, 
освен ако това обработване не се 
извършва от оправомощените или 
проверяващите органи на държавите 
членки за целите на предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления.

(43) [Регламент (ЕС) 2016/679]31 се 
прилага спрямо обработването на лични 
данни от държавите членки при 
прилагането на настоящия регламент, 
освен ако това обработване се извършва 
от националните звена на ETIAS за 
целите на предотвратяването на 
заплахи за обществената сигурност.

_________________ _________________

31 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните).

31 Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
27 април 2016 г. относно защитата на 
физическите лица във връзка с 
обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 
95/46/EО (Общ регламент относно 
защитата на данните).

Or. en

Изменение 299
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44) Обработването на лични данни 
от органите на държавите членки за 
целите на предотвратяването, 
разкриването или разследването на 
терористични или други тежки 
престъпления съгласно настоящия 
регламент, следва да зачита стандартите 
за защита на личните данни, установени 
в тяхното национално право, които 
съответстват на [Директива (ЕС) 
2016/680]32.

(44) Обработването на лични данни 
от националните звена на ETIAS за 
целите на предотвратяването на 
заплахи за обществената сигурност
съгласно настоящия регламент следва 
да зачита стандартите за защита на 
личните данни, установени в тяхното
националното право, които 
съответстват на [Директива (ЕС) 
2016/680]32.

_________________ _________________

32Директива (ЕС) 2016/680 на 32Директива (ЕС) 2016/680 на 
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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.

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.

Or. en

Изменение 300
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, незаконната миграция 
или общественото здраве, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други информационни 
системи, с които ETIAS прави 
справки, като Системата за 
влизане/излизане, Визовата 
информационна система (ВИС), 
данните на Европол, Шенгенската 
информационна система (ШИС), 
Евродак и Европейската 
информационна система за 
регистрите за съдимост (ECRIS). 
Тази оперативна съвместимост може 
обаче да бъде гарантирана напълно 
едва когато бъдат приети 
предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33 и на 
ECRIS34 и преработеното 
предложение на регламента за 

заличава се
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Евродак35.

_________________

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета 
за създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране 
на данните относно влизането и 
излизането и данните относно 
отказа за влизане на граждани на 
трети държави, преминаващи 
външните граници на държавите ― 
членки на Европейския съюз, за 
определяне на условията за достъп до 
Системата за влизане/излизане за 
целите на правоприлагането и за 
изменение на Регламент (ЕО) № 
767/2008 и Регламент (ЕС) № 
1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите 
на трети държави и във връзка с 
Европейската информационна 
система за регистрите за съдимост 
(ECRIS) и за замяна на Решение 
2009/316/ПВР на Съвета

35 Предложение 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 
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на държавите членки и Европол за 
целите на правоприлагането 
(преработен текст) COM(2016) 272 
final.

Or. fr

Изменение 301
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се оцени рискът, който
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, незаконната миграция 
или общественото здраве, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други информационни 
системи, с които ETIAS прави справки, 
като Системата за влизане/излизане,
Визовата информационна система 
(ВИС), данните на Европол, 
Шенгенската информационна система
(ШИС), Евродак и Европейската 
информационна система за 
регистрите за съдимост (ECRIS). 
Тази оперативна съвместимост може 
обаче да бъде гарантирана напълно едва
като бъдат приети предложенията
за създаване на Системата за 
влизане/излизане33, на ECRIS34, както 
и преработеното предложение на 
регламента за Евродак35.

(48) За да се оцени заплахата за 
сигурността, която даден пътуващ би 
могъл да представлява, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други информационни 
системи, с които ETIAS прави справки, 
като Системата за влизане/излизане, 
данните на Европол, Шенгенската 
информационна система (ШИС). Тази 
оперативна съвместимост може обаче да 
бъде гарантирана напълно едва когато 
бъде прието предложението за 
създаване на Системата за 
влизане/излизане33.

_________________ _________________

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
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преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета 
за изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите 
на трети държави и във връзка с 
Европейската информационна 
система за регистрите за съдимост 
(ECRIS) и за замяна на Решение 
2009/316/ПВР на Съвета.

35 Предложение 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) 272 
final.

Or. en

Изменение 302
Брис Ортьофьо, Рашида Дати
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Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, незаконната миграция или 
общественото здраве, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други информационни 
системи, с които ETIAS прави справки, 
като Системата за влизане/излизане, 
Визовата информационна система
(ВИС), данните на Европол, 
Шенгенската информационна система
(ШИС), Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33 и на 
ECRIS34 и преработеното предложение 
на регламента за Евродак35.

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, незаконната миграция или 
общественото здраве, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други европейски
информационни системи, с които ETIAS 
прави справки, като Системата за 
влизане/излизане, Визовата 
информационна система (ВИС), данните 
на Европол, Шенгенската 
информационна система (ШИС), 
Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33 и на 
ECRIS34 и преработеното предложение 
на регламента за Евродак35.

_________________ _________________

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 
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2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета

2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета

35 Предложение 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) 272 final.

35 Предложение 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) 272 final.

Or. fr

Изменение 303
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, незаконната миграция 
или общественото здраве, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други информационни 

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, следва да се създаде 
оперативна съвместимост между 
информационната система на ETIAS и 
други информационни системи, с които 
ETIAS прави справки, като Системата за 
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системи, с които ETIAS прави справки, 
като Системата за влизане/излизане, 
Визовата информационна система
(ВИС), данните на Европол, 
Шенгенската информационна система
(ШИС), Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33, на 
ECRIS34, както и преработеното 
предложение на регламента за 
Евродак35.

влизане/излизане, Визовата 
информационна система (ВИС), данните 
на Европол, Шенгенската 
информационна система (ШИС), 
Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33, на 
ECRIS34, както и преработеното 
предложение на регламента за 
Евродак35.

_________________ _________________

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета.

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета.

35 Предложение 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) 

35 Предложение 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) 
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№ 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) 272 final.

№ 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) 272 final.

Or. en

Изменение 304
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, незаконната миграция или 
общественото здраве, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други информационни 
системи, с които ETIAS прави справки, 
като Системата за влизане/излизане, 
Визовата информационна система
(ВИС), данните на Европол, 
Шенгенската информационна система
(ШИС), Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33, на 
ECRIS34, както и преработеното 

(Не се отнася до българския текст.)
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предложение на регламента за 
Евродак35.

_________________

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите ― членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета.

35 Предложение 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 
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на правоприлагането (преработен текст) 
COM(2016) 272 final.

Or. en

Изменение 305
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, незаконната миграция
или общественото здраве, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други информационни 
системи, с които ETIAS прави справки, 
като Системата за влизане/излизане, 
Визовата информационна система
(ВИС), данните на Европол, 
Шенгенската информационна система
(ШИС), Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33, на 
ECRIS34, както и преработеното 
предложение на регламента за 
Евродак35.

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността или общественото здраве, 
следва да се създаде оперативна 
съвместимост между информационната 
система на ETIAS и други 
информационни системи, с които ETIAS 
прави справки, като Системата за 
влизане/излизане, Визовата 
информационна система (ВИС), данните 
на Европол, Шенгенската 
информационна система (ШИС), 
Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33, на 
ECRIS34, както и преработеното 
предложение на регламента за 
Евродак35.

_________________ _________________

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
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съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета.

34 Предложение за директива на 
Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета.

35 Предложение 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) 272 final.

35 Предложение 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) 272 final.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.

Изменение 306
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Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността, незаконната миграция или 
общественото здраве, следва да се 
създаде оперативна съвместимост 
между информационната система на 
ETIAS и други информационни 
системи, с които ETIAS прави справки, 
като Системата за влизане/излизане, 
Визовата информационна система
(ВИС), данните на Европол, 
Шенгенската информационна система
(ШИС), Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33, на 
ECRIS34, както и преработеното 
предложение на регламента за 
Евродак35.

(48) За да се оцени рискът, който 
даден пътуващ би могъл да 
представлява във връзка със 
сигурността или незаконната миграция, 
следва да се създаде оперативна 
съвместимост между информационната 
система на ETIAS и други 
информационни системи, с които ETIAS 
прави справки, като Системата за 
влизане/излизане, Визовата 
информационна система (ВИС), данните 
на Европол, Шенгенската 
информационна система (ШИС), 
Евродак и Европейската 
информационна система за регистрите 
за съдимост (ECRIS). Тази оперативна 
съвместимост може обаче да бъде 
гарантирана напълно едва когато бъдат 
приети предложенията за създаване на 
Системата за влизане/излизане33, на 
ECRIS34, както и преработеното 
предложение на регламента за 
Евродак35.

_________________ _________________

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

33 Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
създаване на Система за 
влизане/излизане с цел регистриране на 
данните относно влизането и излизането 
и данните относно отказа за влизане на 
граждани на трети държави, 
преминаващи външните граници на 
държавите – членки на Европейския 
съюз, за определяне на условията за 
достъп до Системата за 
влизане/излизане за целите на 
правоприлагането и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 767/2008 и Регламент
(ЕС) № 1077/2011 COM(2016) 194 final.

34 Предложение за директива на 34 Предложение за директива на 
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Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета.

Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Рамково решение 
2009/315/ПВР на Съвета във връзка с 
обмена на информация за гражданите на 
трети държави и във връзка с 
Европейската информационна система 
за регистрите за съдимост (ECRIS) и за 
замяна на Решение 2009/316/ПВР на 
Съвета.

35 Предложение 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) 272 final.

35 Предложение 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) 272 final.

Or. en

Изменение 307
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Ефективното наблюдение на 
прилагането на настоящия регламент 
изисква извършването на оценка през 
редовни интервали от време. Държавите 
членки следва да установят правила за 
санкциите, прилагани при нарушения на 

(49) Ефективното наблюдение на 
прилагането на настоящия регламент 
изисква извършването на оценка през 
редовни интервали от време. Държавите 
членки следва да определят 
независимите национални органи, 
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разпоредбите на настоящия регламент, и 
да гарантират тяхното прилагане.

отговарящи за контрола на 
цялостната дейност на ETIAS, както 
и правила за санкциите, прилагани при 
нарушения на разпоредбите на 
настоящия регламент, и да гарантират 
тяхното прилагане.

Or. fr

Изменение 308
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за приемане на предварително 
определен списък с отговори на 
въпросите за образователна степен и 
област, настояща професия и 
длъжност, които следва да се 
посочат в заявлението за разрешение 
за пътуване;

заличава се

Or. fr

Изменение 309
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Петер Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за приемане на предварително 
определен списък с отговори на 
въпросите за образователна степен и 
област, настоящата професия и 
длъжност, които следва да се 
посочат в заявлението за разрешение 
за пътуване,

заличава се

Or. en
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Изменение 310
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за приемане на предварително 
определен списък с отговори на 
въпросите за образователна степен и 
област, настоящата професия и 
длъжност, които следва да се 
посочат в заявлението за разрешение 
за пътуване,

заличава се

Or. en

Изменение 311
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за приемане на предварително 
определен списък с отговори на 
въпросите за образователна степен и 
област, настояща професия и длъжност, 
които следва да се посочат в 
заявлението за разрешение за пътуване;

– за приемане на предварително 
определен списък с отговори на 
въпросите за образователна степен и 
област, настояща професия и длъжност,
категориите заявители, освободени 
от такси за издаване на разрешение за 
пътуване, които следва да се посочат в 
заявлението за разрешение за пътуване;

Or. fr

Изменение 312
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– за определяне на начините и 
процедурата на плащане на таксата 
за разрешение за пътуване, като се 
вземат под внимание развитието на 
технологиите и тяхното 
достъпност, както и с оглед 
изменение на размера на таксата,

заличава се

Or. en

Изменение 313
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността, 
незаконната миграция или 
общественото здраве, които да се 
използват за установяване на 
рисковите показатели.

заличава се

Or. en

Изменение 314
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността, 
незаконната миграция или 
общественото здраве, които да се 
използват за установяване на 
рисковите показатели.

заличава се

Or. en
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Изменение 315
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността,
незаконната миграция или 
общественото здраве, които да се 
използват за установяване на рисковите 
показатели.

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността, 
които да се използват за установяване 
на рисковите показатели.

Or. fr

Изменение 316
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността, 
незаконната миграция или 
общественото здраве, които да се 
използват за установяване на рисковите 
показатели.

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 317
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността, 

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността 
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незаконната миграция или 
общественото здраве, които да се 
използват за установяване на рисковите 
показатели.

или общественото здраве, които да се 
използват за установяване на рисковите 
показатели.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.

Изменение 318
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Съображение 50 – тире 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността,
незаконната миграция или 
общественото здраве, които да се 
използват за установяване на рисковите
показатели.

– за по-подробно определяне на 
рисковете, свързани със сигурността
или незаконната миграция, които да се 
използват за установяване на рисковите 
показатели.

Or. en

Изменение 319
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 

(51) От особена важност е по време 
на подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на експертно 
равнище, и тези консултации да бъдат 
проведени в съответствие с принципите, 
заложени в Междуинституционалното 
споразумение за по-добро 
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законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, с цел осигуряване на 
равно участие при подготовката на 
делегираните актове, Европейският 
парламент и Съветът получават всички 
документи едновременно с експертите 
от държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.

законотворчество от 13 април 2016 г. 
По-специално, Комисията следва да 
извърши оценка на въздействието, 
включително върху основните права и 
защитата на данните, с цел те да се 
вземат предвид при всеки вид 
подготвителна работа. Също така, с 
цел осигуряване на равно участие при 
подготовката на делегираните актове, 
Европейският парламент и Съветът 
получават всички документи 
едновременно с експертите от 
държавите членки, като техните 
експерти получават систематично 
достъп до заседанията на експертните 
групи на Комисията, занимаващи се с 
подготовката на делегираните актове.
Като се вземе предвид съдържанието 
на въпросните разпоредби, за 
делегираните актове следва да се 
проведе консултация и да се получи 
становище от ЕНОЗД и от FRA.

Or. fr

Изменение 320
Мария Грапини

Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за приемане на подробни 
правила относно условията за 
функционирането на публичния уебсайт 
и приложението за мобилни устройства, 
относно изискванията за защита и 
сигурност на данните, приложими 
спрямо публичния уебсайт и 
приложението за мобилни устройства, и 
относно схема за проверка на 
идентичността, предназначена 

(52) За да се гарантират еднакви 
условия за изпълнение на настоящия 
регламент, на Комисията следва да 
бъдат предоставени изпълнителни 
правомощия за приемане на подробни 
правила относно условията за 
функционирането на публичния уебсайт 
и приложението за мобилни устройства, 
относно изискванията за защита, 
обработване и сигурност на данните, 
приложими спрямо публичния уебсайт 
и приложението за мобилни устройства, 
и относно схема за проверка на 
идентичността, предназначена 
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изключително за превозвачите, както и 
изпълнителни правомощия за подробно 
определяне на извънредните процедури, 
които трябва да бъдат следвани в случай 
на техническа невъзможност за достъп 
до ETIAS. Тези правомощия следва да 
бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета36.

изключително за превозвачите, както и 
изпълнителни правомощия за подробно 
определяне на извънредните процедури, 
които трябва да бъдат следвани в случай 
на техническа невъзможност за достъп 
до ETIAS. Тези правомощия следва да 
бъдат упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета36.

_________________ _________________

36 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

36 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията 
(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Or. ro

Изменение 321
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Очакваните разходи за 
разработването на информационната 
система на ETIAS и за създаването на 
централното звено и националните 
звена на ETIAS са по-ниски от 
остатъчната сума в бюджета, предвиден 
за „интелигентни граници“ в Регламент
(ЕС) № 515/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета37. Съответно, 
съгласно член 5, параграф 5, буква б) 
от Регламент (ЕС) № 515/2014, с 
настоящия регламент следва да се 
преразпредели сумата, която 
понастоящем е определена за 
разработването на информационни 
системи, подпомагащи управлението 
на миграционните потоци през 
външните граници.

(54) Очакваните разходи за 
разработването на информационната 
система на ETIAS и за създаването на 
централното звено и националните 
звена на ETIAS са по-ниски от 
остатъчната сума в бюджета, предвиден 
за „интелигентни граници“ в Регламент
(ЕС) № 515/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета37.
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_________________ _________________

37 Регламент (ЕС) № 515/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. за създаване на 
инструмента за финансово подпомагане 
за външните граници и визите като част 
от фонд „Вътрешна сигурност“ и за 
отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ 
L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

37 Регламент (ЕС) № 515/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. за създаване на 
инструмента за финансово подпомагане 
за външните граници и визите като част 
от фонд „Вътрешна сигурност“ и за 
отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ 
L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

Or. fr

Изменение 322
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Очакваните разходи за 
разработването на информационната 
система на ETIAS и за създаването на 
централното звено и националните 
звена на ETIAS са по-ниски от 
остатъчната сума в бюджета, предвиден 
за „интелигентни граници“ в Регламент
(ЕС) № 515/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета37. Съответно, 
съгласно член 5, параграф 5, буква б) от 
Регламент (ЕС) № 515/2014, с 
настоящия регламент следва да се 
преразпредели сумата, която 
понастоящем е определена за 
разработването на информационни 
системи, подпомагащи управлението на
миграционните потоци през външните 
граници.

(54) Очакваните разходи за 
разработването на информационната 
система на ETIAS и за създаването на 
централното звено и националните 
звена на ETIAS са по-ниски от 
остатъчната сума в бюджета, предвиден 
за „интелигентни граници“ в Регламент
(ЕС) № 515/2014 на Европейския 
парламент и на Съвета37. Съответно, 
съгласно член 5, параграф 5, буква б) от 
Регламент (ЕС) № 515/2014, с 
настоящия регламент следва да се 
преразпредели сумата, която 
понастоящем е определена за 
разработването на информационни 
системи, подпомагащи управлението на 
външните граници.

_________________ _________________

37 Регламент (ЕС) № 515/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. за създаване на 
инструмента за финансово подпомагане 
за външните граници и визите като част 
от фонд „Вътрешна сигурност“ и за 
отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ 

37 Регламент (ЕС) № 515/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 април 2014 г. за създаване на 
инструмента за финансово подпомагане 
за външните граници и визите като част 
от фонд „Вътрешна сигурност“ и за 
отмяна на Решение № 574/2007/ЕО (ОВ 
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L 150, 20.5.2014 г., стр. 143). L 150, 20.5.2014 г., стр. 143).

Or. en

Изменение 323
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Приходите, генерирани от 
плащането на таксите за разрешения 
за пътуване, следва да се използват 
целево за покриване на текущите 
разходи за функционирането и 
поддръжката на информационната 
система на ETIAS, централното 
звено и националните звена на ETIAS. 
Предвид специфичното естество на 
системата е целесъобразно 
приходите да се разглеждат като 
външни целеви приходи.

заличава се

Or. fr

Изменение 324
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Приходите, генерирани от 
плащането на таксите за разрешения 
за пътуване, следва да се използват 
целево за покриване на текущите 
разходи за функционирането и 
поддръжката на информационната 
система на ETIAS, централното 
звено и националните звена на ETIAS. 
Предвид специфичното естество на 
системата е целесъобразно 

заличава се
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приходите да се разглеждат като 
външни целеви приходи.

Or. en

Изменение 325
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Приходите, генерирани от 
плащането на таксите за разрешения за 
пътуване, следва да се използват целево 
за покриване на текущите разходи за 
функционирането и поддръжката на 
информационната система на ETIAS, 
централното звено и националните 
звена на ETIAS. Предвид специфичното 
естество на системата е целесъобразно 
приходите да се разглеждат като 
външни целеви приходи.

(55) Приходите, генерирани от 
плащането на таксите за разрешения за 
пътуване, следва да се използват целево 
за покриване на текущите разходи за 
функционирането и поддръжката на 
информационната система на ETIAS, 
централното звено и националните 
звена на ETIAS. Предвид специфичното 
естество на системата е целесъобразно 
приходите да се разглеждат като 
външни целеви приходи. Когато 
приходите, генерирани от плащането 
на таксите за разрешения за 
пътуване, надхвърлят разходите на 
информационната система на ETIAS, 
централното звено и националните 
звена на ETIAS, настоящият 
регламент преразпределя сумата към 
фонд за защита на критичната 
инфраструктура. Фондът следва да 
бъде използван за засилване на 
защитата на тези инфраструктури, 
които са установени или означени 
като европейски критични 
инфраструктури съгласно Директива 
2008/114/EО на Съвета относно 
установяването и означаването на 
европейски критични 
инфраструктури и оценката на 
необходимостта от подобряване на 
тяхната защита.

Or. en
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Изменение 326
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Приходите, генерирани от 
плащането на таксите за разрешения за 
пътуване, следва да се използват 
целево за покриване на текущите
разходи за функционирането и 
поддръжката на информационната 
система на ETIAS, централното 
звено и националните звена на ETIAS. 
Предвид специфичното естество на 
системата е целесъобразно приходите да 
се разглеждат като външни целеви 
приходи.

(55) Периодичните оперативни 
разходи и разходите за поддръжка на 
информационната система на ETIAS, 
на централното звено на ETIAS и на 
националните звена на ETIAS следва 
да бъдат покрити от приходите, 
генерирани от плащането на таксите за 
разрешения за пътуване. Всички суми,
останали след покриването на тези 
разходи, следва да бъдат разпределени
за покриване на разходи, извършени по 
програми и дейности, обхванати от 
глава 18 02 (вътрешна сигурност) от 
бюджета на Съюза, или, считано от 
2021 г. – по следващи програми или 
дейности. Предвид специфичното 
естество на системата е целесъобразно 
приходите да се разглеждат като 
външни целеви приходи.

Or. fr

Обосновка

Следва да се уточни, че разходите на системата ETIAS трябва да бъдат покрити
приоритетно, като всички допълнителни приходи трябва да бъдат използвани за 
покриване на разходите, направени за програмите и дейностите, обхванати от глава 
18 02 (вътрешна сигурност) от бюджета на Съюза.

Изменение 327
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Приходите, генерирани от (55) Приходите, генерирани от 
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плащането на таксите за разрешения за 
пътуване, следва да се използват целево 
за покриване на текущите разходи за 
функционирането и поддръжката на 
информационната система на ETIAS, 
централното звено и националните 
звена на ETIAS. Предвид специфичното 
естество на системата е целесъобразно 
приходите да се разглеждат като
външни целеви приходи.

плащането на таксите за разрешения за 
пътуване, следва да се използват целево 
за покриване на текущите разходи за 
функционирането и поддръжката на 
информационната система на ETIAS, 
централното звено и националните 
звена на ETIAS. Предвид специфичното 
естество на системата е целесъобразно 
приходите да се разглеждат като
вътрешни целеви приходи.

Or. fr

Изменение 328
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 1 заличава се

Предмет

1. С настоящия регламент се създава 
Система на ЕС за информация за 
пътуванията и разрешаването им 
(ETIAS) за граждани на трети 
държави, освободени от изискването 
за притежание на виза при пресичане 
на външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), 
която дава възможност да се 
определи дали присъствието им на 
територията на държавите членки 
не представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността 
или общественото здраве. За тази цел 
се въвеждат разрешение за пътуване, 
както и условия и процедури за 
неговото издаване или отказ.

2. С настоящия регламент се 
определят условията, при които 
правоприлагащите органи на 
държавите членки и Европейската 
полицейска служба (Европол) могат 
да правят справки с данните, 
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съхранявани в централната система 
на ETIAS, за целите на 
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления, 
попадащи в обхвата на тяхната 
компетентност.

Or. fr

Изменение 329
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция, 
сигурността или общественото здраве. 
За тази цел се въвеждат разрешение за 
пътуване, както и условия и процедури 
за неговото издаване или отказ.

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“) или при 
летищен транзит, която дава 
възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция, 
сигурността или общественото здраве. 
За тази цел се въвеждат разрешение за 
пътуване, както и условия и процедури 
за неговото издаване или отказ.

Or. fr

Изменение 330
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция,
сигурността или общественото здраве. 
За тази цел се въвеждат разрешение за 
пътуване, както и условия и процедури 
за неговото издаване или отказ.

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан със сигурността. За тази цел се 
въвеждат разрешение за пътуване, както 
и условия и процедури за неговото 
издаване или отказ.

Or. fr

Изменение 331
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск,
свързан с незаконната миграция,
сигурността или общественото здраве. 
За тази цел се въвеждат разрешение за 
пътуване, както и условия и процедури 
за неговото издаване или отказ.

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан със сигурността. За тази цел се 
въвеждат разрешение за пътуване, както 
и условия и процедури за неговото 
издаване или отказ.

Or. en
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Изменение 332
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция,
сигурността или общественото здраве. 
За тази цел се въвеждат разрешение за 
пътуване, както и условия и процедури 
за неговото издаване или отказ.

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се прецени дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява
заплаха за сигурността. За тази цел се 
въвеждат разрешение за пътуване, както 
и условия и процедури за неговото 
издаване или отказ.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 6, параграф 1, буква д) от Кодекса на шенгенските граници 
обстоятелствата, които представляват заплаха, трябва да бъдат много по-ясно 
посочени от тези, които представляват риск.

Изменение 333
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 

(Не се отнася до българския текст.).
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притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция, 
сигурността или общественото здраве. 
За тази цел се въвеждат разрешение за 
пътуване, както и условия и процедури 
за неговото издаване или отказ.

Or. en

Изменение 334
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция,
сигурността или общественото здраве. 
За тази цел се въвеждат разрешение за 
пътуване, както и условия и процедури 
за неговото издаване или отказ.

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан със сигурността или 
общественото здраве. За тази цел се 
въвеждат разрешение за пътуване, както 
и условия и процедури за неговото 
издаване или отказ.

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.
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Изменение 335
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция,
сигурността или общественото здраве. 
За тази цел се въвеждат разрешение за 
пътуване, както и условия и процедури 
за неговото издаване или отказ.

1. С настоящия регламент се 
създава Система на ЕС за информация 
за пътуванията и разрешаването им
(ETIAS) за граждани на трети държави, 
освободени от изискването за 
притежание на виза при пресичане на 
външните граници (наричано по-
нататък „изискването за виза“), която 
дава възможност да се определи дали 
присъствието им на територията на 
държавите членки не представлява риск, 
свързан с незаконната миграция или
сигурността. За тази цел се въвеждат 
разрешение за пътуване, както и 
условия и процедури за неговото 
издаване или отказ.

Or. en

Обосновка

В съответствие с мотивите към член 15.4.а.

Изменение 336
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. С настоящия регламент се 
определят условията, при които 
правоприлагащите органи на 
държавите членки и Европейската 
полицейска служба (Европол) могат 
да правят справки с данните, 
съхранявани в централната система 
на ETIAS, за целите на 

заличава се
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предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични или 
други тежки престъпления, 
попадащи в обхвата на тяхната 
компетентност.

Or. en

Обосновка

Правоприлагащите органи не следва да имат автоматичен достъп до данните на 
напълно неподозрителни добросъвестни пътници.

Изменение 337
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на следните 
категории граждани на трети държави, 
освободени от изискването за виза:

1. Настоящият регламент се 
прилага по отношение на следните 
категории граждани на трети държави:

Or. fr

Изменение 338
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) граждани на трети държави, 
посочени в приложение II към 
Регламент (ЕО) № 539/200148 на Съвета, 
които са освободени от изискването за 
виза при летищен транзит или
планирани престои на територията на 
държавите членки с продължителност 
не повече от 90 дни в рамките на всеки 
период от 180 дни;

а) граждани на трети държави, 
посочени в приложение II към 
Регламент (ЕО) № 539/200148 на Съвета, 
които са освободени от изискването за 
виза при планирани престои на 
територията на държавите членки с 
продължителност не повече от 90 дни в 
рамките на всеки период от 180 дни;
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48 OВ L 81 от 21.3.2001 г, стр. 1. 48 OВ L 81 от 21.3.2001 г, стр. 1.

Or. fr

Изменение 339
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква аа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) граждани на трети държави, 
които не са задължени да 
притежават виза за летищен 
транзит при преминаване през 
транзитните зони на летищата, 
намиращи се на територията на една 
или повече държави членки;

Or. fr

Изменение 340
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) бежанци и лица без 
гражданство, когато третата 
държава, в която пребивават и която 
е издала документа им за пътуване, е 
една от третите държави, посочени 
в приложение II към Регламент (ЕО) 
№ 539/2001 и освободени от 
изискването за виза съгласно член 4, 
параграф 2, буква б) от този 
регламент;

заличава се

Or. fr
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Изменение 341
Хелга Стивънс

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 - буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) бежанци и лица без гражданство, 
когато третата държава, в която 
пребивават и която е издала документа 
им за пътуване, е една от третите 
държави, посочени в приложение II към 
Регламент (ЕО) № 539/2001 и 
освободени от изискването за виза 
съгласно член 4, параграф 2, буква б) от 
този регламент;

б) бежанци и лица без гражданство, 
когато третата държава, в която 
пребивават и която е издала документа 
им за пътуване, е една от третите 
държави, посочени в приложение II към 
Регламент (ЕО) № 539/2001 и 
освободени от изискването за виза 
съгласно член 4, параграф 2, буква б) от 
този регламент, за планиран престой 
на територията на държавите 
членки с максимална 
продължителност от 90 дни в 
рамките на период от 180 дни;

Or. nl

Изменение 342
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) граждани на трети държави, 
които отговарят на следните 
условия:

заличава се

и) имат статут на членове на 
семейството на гражданин на Съюза, 
за които се прилага Директива 
2004/38/ЕО, или членове на 
семейството на гражданин на трета 
държава, който се ползва от правото 
на свободно движение съгласно 
правото на Съюза; и

ii) не притежават карта за 
пребиваване, посочена в Директива 
2004/38/ЕО.
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Or. fr

Изменение 343
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) граждани на трети държави, 
които отговарят на следните условия:

в) граждани на трети държави, 
които са освободени от изискването за 
виза и които отговарят на следните 
условия:

Or. fr

Изменение 344
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г – подточка ii

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) не притежават карта за 
пребиваване, посочена в Директива 
2004/38/ЕО.

ii) не притежават карта за 
пребиваване, посочена в Директива 
2004/38/ЕО, или разрешение за 
пребиваване съгласно Регламент (ЕО) 
№ 1030/2002.

Or. fr

Изменение 345
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) граждани на трети държави, 
които са членове на семейството на 
гражданин на Съюза, за които се 

б) граждани на трети държави, 
които са членове на семейството на 
гражданин на Съюза, за които се 
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прилага Директива 2004/38/ЕО и които 
притежават карта за пребиваване 
съгласно тази директива;

прилага Директива 2004/38/ЕО;

Or. fr

Изменение 346
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) граждани на трети държави, 
които са членове на семейството на 
гражданин на трета държава, който се 
ползва от правото на свободно 
движение съгласно правото на Съюза, и 
които притежават карта за пребиваване 
съгласно Директива 2004/38/ЕО;

в) граждани на трети държави, 
които са членове на семейството на 
гражданин на трета държава, който се 
ползва от правото на свободно 
движение съгласно правото на Съюза, и 
които притежават карта за пребиваване 
съгласно Директива 2004/38/ЕО или 
разрешение за планиран престой 
съгласно Регламент (EО) № 1030/2002;

Or. fr

Изменение 347
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) граждани на трети държави, 
които са членове на семейството на 
гражданин на трета държава, който се 
ползва от правото на свободно 
движение съгласно правото на Съюза, и 
които притежават карта за 
пребиваване съгласно Директива 
2004/38/ЕО;

в) граждани на трети държави, 
които са членове на семейството на 
гражданин на трета държава, който се 
ползва от правото на свободно 
движение съгласно правото на Съюза

Or. fr



PE609.321v02-00 156/186 AM\1135863BG.docx

BG

Изменение 348
Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) притежателите на визи за 
дългосрочно пребиваване;

д) притежателите на национални
визи за дългосрочно пребиваване;

Or. fr

Изменение 349
Сергей Станишев, Тонино Пицула

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) гражданите на Андора, Монако и 
Сан Марино и притежателите на 
паспорт, издаден от Ватикана;

е) гражданите на Андора, Монако и 
Сан Марино и притежателите на 
паспорт, издаден от Ватикана, както и 
гражданите на държавите
кандидати и потенциалните 
държави кандидати за членство в 
Европейския съюз, които са 
освободени от изискването за 
притежаване на виза при пресичане 
на външните граници.

Or. en

Обосновка

The lack of impact assessment leaves unclear the possible impact on the traffic on external 
land borders, especially in cases where third country nationals arrive at border crossing 
points without having applied for travel authorisation. Recent experience with systematic 
checks on external borders has shown the potential risks of introducing additional pre-
conditions for entry in the EU. Such approach might also act as a discouragement for EU 
candidate and potential candidate countries in regards to their effort towards membership. 
Exempting these countries from the scope of this Regulation would send a positive signal for 
their EU perspective and alleviate burden from Member States on external borders.
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Изменение 350
Йерун Ленарс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки
представлява риск, свързан с
незаконната миграция, сигурността
или общественото здраве, и което се 
изисква за посочените в член 2 
граждани на трети държави, за да 
изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399;

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки
противоречи на необходимия подход 
за справяне с рисковете, свързани със 
сигурността, незаконната миграция 
или общественото здраве, и което се 
изисква за посочените в член 2 
граждани на трети държави, за да 
изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399.

Or. en

Изменение 351
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността
или общественото здраве, и което се 
изисква за посочените в член 2 
граждани на трети държави, за да 

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан със
сигурността, и което се изисква за 
посочените в член 2 граждани на трети 
държави, за да изпълнят условието за 
влизане, определено в член 6, параграф 
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изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399;

1, буква б) от Регламент (ЕС) 2016/399.

Or. fr

Изменение 352
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве, и което се изисква 
за посочените в член 2 граждани на 
трети държави, за да изпълнят 
условието за влизане, определено в член 
6, параграф 1, буква б) от Регламент
(ЕС) 2016/399;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 353
Брис Ортьофьо

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
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счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве, и което се изисква 
за посочените в член 2 граждани на 
трети държави, за да изпълнят 
условието за влизане, определено в член 
6, параграф 1, буква б) от Регламент
(ЕС) 2016/399;

счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява или ще представлява
риск, свързан с незаконната миграция, 
сигурността или общественото здраве, и 
което се изисква за посочените в член 2 
граждани на трети държави, за да 
изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399.

Or. fr

Изменение 354
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността 
или общественото здраве, и което се 
изисква за посочените в член 2 
граждани на трети държави, за да 
изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399;

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан със
сигурността или общественото здраве, и 
което се изисква за посочените в член 2 
граждани на трети държави, за да 
изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399;

Or. en

Обосновка

В съответствие с предишните изменения да се премахне предотвратяването на 
незаконната миграция като една от основните цели на настоящия регламент.

Изменение 355
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Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността 
или общественото здраве, и което се 
изисква за посочените в член 2 
граждани на трети държави, за да 
изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399;

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице
основателни причини въз основа на
фактически данни да се счита, че 
присъствието на лицето на територията 
на държавите членки представлява
заплаха за сигурността или 
общественото здраве, и което се изисква 
за посочените в член 2 граждани на 
трети държави, за да изпълнят 
условието за влизане, определено в член
6, параграф 1, буква б) от Регламент
(ЕС) 2016/399;

Or. en

Обосновка

„Основателни причини“, които не почиват на фактически данни, са само догадки.

Изменение 356
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция, сигурността или 
общественото здраве, и което се 
изисква за посочените в член 2 

г) „разрешение за пътуване“ 
означава решение, което е издадено в 
съответствие с настоящия регламент, 
показващо, че не са налице фактически 
данни или основателни причини да се 
счита, че присъствието на лицето на 
територията на държавите членки 
представлява риск, свързан с 
незаконната миграция или сигурността, 
и което се изисква за посочените в член 
2 граждани на трети държави, за да 
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граждани на трети държави, за да 
изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399;

изпълнят условието за влизане, 
определено в член 6, параграф 1, буква 
б) от Регламент (ЕС) 2016/399.

Or. en

Изменение 357
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „риск за общественото здраве“ 
означава заплаха за общественото 
здраве съгласно член 2, параграф 21 от 
Регламент (ЕС) 2016/399;

заличава се

Or. fr

Изменение 358
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „риск за общественото здраве“
означава заплаха за общественото 
здраве съгласно член 2, параграф 21 от 
Регламент (ЕС) 2016/399;

заличава се

Or. en

Изменение 359
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) „риск за общественото здраве“ 
означава заплаха за общественото 
здраве съгласно член 2, параграф 21 от 
Регламент (ЕС) 2016/399;

заличава се

Or. en

Изменение 360
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „заплаха за сигурността“ 
означава реална опасност въз основа 
на фактически обосновки, че 
гражданин на трета държава ще 
извърши тежко или терористично 
престъпление при престоя си в 
Съюза;

Or. en

Обосновка

Определението за „заплаха“ е приведено в съответствие с текста относно здравето 
в Кодекса на шенгенските граници. Уточнението, че това трябва да бъде реална 
заплаха, не само неопределен статистически риск въз основа на неясни алгоритмични 
догадки в съответствие с резолюцията на Европейския парламент относно 
последиците за основните права, породени от големи информационни масиви, 
P8_TA(2017)0076, 14 март 2017 г.

Изменение 361
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква eа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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eа) „превозвачи“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
което професионално се занимава с 
транспортиране на лица по въздух, 
вода или суша.

Or. fr

Обосновка

Определение по член 1 от Конвенцията за прилагане на Шенгенското споразумение

Изменение 362
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) „превозвач“ означава всяко 
физическо или юридическо лице, 
което професионално се занимава с 
транспортиране на лица по въздух;

Or. en

Обосновка

По причини, свързани с правната яснота и прозрачността, следва да бъде ясно кои 
превозвачи трябва да изпълняват изискванията на настоящия регламент. Това следва 
да бъдат само въздушните превозвачи. Железопътните и автобусните превозвачи по 
сухопътен маршрут или корабните превозвачи по воден маршрут следва да бъдат 
изключени предвид по-голямата тежест, която ще бъде наложена върху тези 
превозвачи, често предоставящи само инцидентни пътувания до територията на 
държавите членки.

Изменение 363
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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иа) „лице, което е регистрирано 
като лице, на което не трябва да се 
разрешава влизане“ означава всеки 
гражданин на трета държава, 
регистриран в Шенгенската 
информационна система (ШИС) 
съгласно членове 24 и 26 от 
Регламент (EО) № 1987/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета 
и за предвидените в тези членове 
цели;

Or. fr

Обосновка

Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември
2006 г. за създаването, функционирането и използването на Шенгенската 
информационна система от второ поколение (ШИС II).

Изменение 364
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „съответствие“ означава 
наличието на съвпадение, установено 
при сравняване на личните данни, 
регистрирани в досието на заявлението 
в централната система на ETIAS, с 
личните данни, съхранявани в запис, 
досие или сигнал, регистрирани в 
информационна система, в която 
централната система на ETIAS прави 
справки, или съдържащи се в списъка 
на ETIAS за наблюдение, или при 
сравняване с посочените в член 28 
специфични рискови показатели;

к) „съответствие“ означава 
наличието на съвпадение, установено 
при сравняване на личните данни, 
регистрирани в досието на заявлението 
в централната система на ETIAS, с 
личните данни, съхранявани в запис, 
досие или сигнал, регистрирани в 
информационна система, в която 
централната система на ETIAS прави 
справки;

Or. fr

Изменение 365
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Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „съответствие“ означава 
наличието на съвпадение, установено 
при сравняване на личните данни, 
регистрирани в досието на заявлението 
в централната система на ETIAS, с 
личните данни, съхранявани в запис, 
досие или сигнал, регистрирани в 
информационна система, в която 
централната система на ETIAS прави 
справки, или съдържащи се в списъка на 
ETIAS за наблюдение, или при 
сравняване с посочените в член 28 
специфични рискови показатели;

к) „съответствие“ означава 
наличието на съвпадение, установено 
при сравняване на личните данни, 
регистрирани в досието на заявлението 
в централната система на ETIAS, с 
личните данни, съхранявани в запис, 
досие или сигнал, регистрирани в
централната система на ETIAS, в 
база данни или в информационна 
система, в която централната система на 
ETIAS прави справки, или съдържащи 
се в списъка на ETIAS за наблюдение,
посочен в член 29, или при сравняване с 
посочените в член 28 специфични 
рискови показатели;

Or. fr

Изменение 366
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „съответствие“ означава 
наличието на съвпадение, установено 
при сравняване на личните данни, 
регистрирани в досието на заявлението 
в централната система на ETIAS, с 
личните данни, съхранявани в запис,
досие или сигнал, регистрирани в 
информационна система, в която 
централната система на ETIAS прави 
справки, или съдържащи се в списъка 
на ETIAS за наблюдение, или при 
сравняване с посочените в член 28 
специфични рискови показатели;

к) „съответствие“ означава 
наличието на съвпадение, установено 
при сравняване на личните данни, 
регистрирани в досието на заявлението 
в централната система на ETIAS, с 
личните данни, съхранявани в запис, 
досие или сигнал, регистрирани в 
информационна система, в която 
централната система на ETIAS прави 
справки;
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Or. en

Изменение 367
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „съответствие“ означава 
наличието на съвпадение, установено 
при сравняване на личните данни, 
регистрирани в досието на заявлението 
в централната система на ETIAS, с 
личните данни, съхранявани в запис, 
досие или сигнал, регистрирани в 
информационна система, в която 
централната система на ETIAS прави 
справки, или съдържащи се в списъка 
на ETIAS за наблюдение, или при 
сравняване с посочените в член 28 
специфични рискови показатели;

к) „съответствие“ означава 
наличието на съвпадение, установено 
при сравняване на личните данни, 
регистрирани в досието на заявлението 
в централната система на ETIAS, с 
личните данни, съхранявани в запис, 
досие или сигнал, регистрирани в 
информационна система, в която 
централната система на ETIAS прави 
справки, или в списъка на ETIAS за 
наблюдение;

Or. en

Изменение 368
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „терористични престъпления“ 
означава престъпления, които 
съответстват или са равностойни на 
посочените в членове 1 – 4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР;

л) „терористични престъпления“ 
означава престъпления, които 
съответстват или са равностойни на 
посочените в Директива (ЕС) 2017/541;

Or. fr

Изменение 369
Хелга Стивънс
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „терористични престъпления“ 
означава престъпления, които 
съответстват или са равностойни 
посочените в членове 1 – 4 от Рамково 
решение 2002/475/ПВР;

л) „терористични престъпления“ 
означава престъпления, които 
съответстват или са равностойни 
посочените в членове 1 – 4 от
Директива (EС) 2017/541;

Or. nl

Изменение 370
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) „тежки престъпления“ означава 
престъпления, които съответстват или 
са равностойни на посочените в член 2, 
параграф 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР, ако се наказват по 
националното право с лишаване от 
свобода или с мярка, изискваща 
задържане за максимален срок не по-
малко от три години;

м) „тежки престъпления“ означава 
престъпления, които съответстват или 
са равностойни на посочените в член 2, 
параграф 2 от Рамково решение 
2002/584/ПВР, ако се наказват по 
националното право с лишаване от 
свобода или с мярка, изискваща 
задържане за максимален срок не по-
малко от пет години;

Or. fr

Изменение 371
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „данни на Европол“ означава 
лични данни, предоставени на Европол 
за целта, посочена в член 18, параграф 2, 

н) „данни на Европол“ означава 
лични данни, предоставени на Европол 
за целта, посочена в член 18, параграф 2, 
буква a), подточка i) от Регламент (ЕС) 
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буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794. 2016/794.

Or. en

Обосновка

Само лица, които са заподозрени в извършване на престъпление или които са осъдени 
за такова престъпление, следва да преминават кръстосана проверка.

Изменение 372
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията Изменение

н) „данни на Европол“ означава 
лични данни, предоставени на Европол 
за целта, посочена в член 18, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) 2016/794.

н) „данни на Европол“ означава 
лични данни на разположение на 
Европол за целта, посочена в член 18, 
параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 
2016/794.

Or. fr

Обосновка

Европол разполага с представените данни, но също така и с данните, получени от 
нейните собствени аналитични досиета (Фокусна точка).

Изменение 373
Хелга Стивънс

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква на (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) „незаконна миграция“ означава 
рискът лица без гражданство да 
могат да потърсят убежище в една 
от държавите членки, като 
същевременно третата държава, в 
която те пребивават и която е 
издала документите им за пътуване, 
може да бъде класифицирана като 



AM\1135863BG.docx 169/186 PE609.321v02-00

BG

сигурна съгласно член 33, параграф 2,
буква в), във връзка с член 38 от 
Директивата относно процедурите 
за убежище 2013/32/EС.

Or. nl

Изменение 374
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Определенията, посочени в член 
2 от Регламент (ЕО) 45/2001, се 
прилагат, доколкото обработването на 
лични данни се извършва от
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана и eu-LISA.

2. Определенията, посочени в член 
2 от Регламент (ЕО) № 45/2001, се 
прилагат, доколкото обработването на 
лични данни се извършва от агенцията
eu-LISA.

Or. fr

Изменение 375
Брис Ортьофьо, Рашида Дати

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Определенията, посочени в член 
3 от [Директива (ЕС) 2016/680], се 
прилагат, доколкото обработването на 
лични данни се извършва от органите на 
държавите членки за целите на
правоприлагането.

4. Определенията, посочени в член 
3 от [Директива (ЕС) 2016/680], се 
прилагат, доколкото обработването на 
лични данни се извършва от органите на 
държавите членки за целите на
предотвратяването, разкриването и 
разследването на терористични или 
тежки престъпления.

Or. fr
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Изменение 376
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допринася за високо ниво на 
сигурност, като предвижда щателна 
оценка на свързания със заявителите
риск за сигурността, преди да 
пристигнат на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове, за 
да се определи дали са налице 
фактически данни или основателни 
причини да се счита, че присъствието 
на лицето на територията на държавите 
членки представлява риск за 
сигурността;

а) допринася за високо ниво на 
сигурност, като предвижда щателна 
оценка на свързаната със заявителите
заплаха за сигурността, преди да 
пристигнат на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове, за 
да се определи дали са налице
основателни причини въз основа на
фактически данни да се счита, че 
присъствието на лицето на територията 
на държавите членки представлява
заплаха за сигурността;

Or. en

Обосновка

„Основателни причини“, които не почиват на фактически данни, са само догадки.

Изменение 377
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) допринася за високо ниво на 
сигурност, като предвижда щателна 
оценка на свързания със заявителите 
риск за сигурността, преди да 
пристигнат на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове, за 
да се определи дали са налице
фактически данни или основателни 
причини да се счита, че присъствието 
на лицето на територията на държавите 
членки представлява риск за 
сигурността;

а) допринася за високо ниво на 
сигурност, като предвижда щателна 
оценка на рисковете за сигурността,
които могат да представляват 
заявителите, преди да пристигнат на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове, за да се 
определи дали са налице
доказателства да се счита, че 
присъствието на лицето на територията 
на държавите членки представлява риск 
за сигурността;
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Or. fr

Изменение 378
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за предотвратяване 
на незаконната миграция, като 
предвижда оценка на свързания със 
заявителите риск от незаконна 
миграция, преди да пристигнат на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове;

заличава се

Or. fr

Изменение 379
Сергей Станишев

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за предотвратяване 
на незаконната миграция, като 
предвижда оценка на свързания със 
заявителите риск от незаконна 
миграция, преди да пристигнат на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове;

заличава се

Or. en

Обосновка

According to data from Eurostat, in 2015 and 2016 the vast majority of non-EU citizens who 
have irregularly arrived on the territory of the European Union are not nationals of visa-
exempt countries. Including prevention of irregular migration among one of the three main 
objectives of this Regulation is therefore misleading, as additional pre-conditions for visa-
exempt third country nationals cannot serve as a tool for migration management. 
Additionally, such provisions and wording would leave the possibility for Member States to 



PE609.321v02-00 172/186 AM\1135863BG.docx

BG

subjectively refuse entry solely on the basis of a hypothetical crime which is not committed at 
time of refusal.

Изменение 380
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за предотвратяване 
на незаконната миграция, като 
предвижда оценка на свързания със 
заявителите риск от незаконна 
миграция, преди да пристигнат на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове;

заличава се

Or. en

Изменение 381
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за предотвратяване 
на незаконната миграция, като 
предвижда оценка на свързания със 
заявителите риск от незаконна 
миграция, преди да пристигнат на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове;

заличава се

Or. en

Изменение 382
Артис Пабрикс

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринася за предотвратяване на 
незаконната миграция, като предвижда 
оценка на свързания със заявителите 
риск от незаконна миграция, преди да 
пристигнат на външните гранични 
контролно-пропускателни пунктове;

(Не се отнася до българския текст.)

Or. en

Изменение 383
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за опазване на 
общественото здраве, като 
предвижда оценка дали заявителят 
представлява риск за общественото 
здраве по смисъла на член 3, параграф 
1, буква д), преди той да пристигне на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове;

заличава се

Or. fr

Изменение 384
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за опазване на 
общественото здраве, като 
предвижда оценка дали заявителят 
представлява риск за общественото 
здраве по смисъла на член 3, параграф 
1, буква д), преди той да пристигне на 

заличава се
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външните гранични контролно-
пропускателни пунктове;

Or. en

Обосновка

Разпоредбите на член 8 от Регламент (EС) 2016/399 се прилагат на външните 
граници: граничните проверки вече имат за цел да проверят, че няма вероятност 
въпросните граждани на трети държави, техните транспортни средства и 
предметите, които превозват, да застрашат общественото здраве.

Изменение 385
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) допринася за опазване на 
общественото здраве, като 
предвижда оценка дали заявителят 
представлява риск за общественото 
здраве по смисъла на член 3, параграф 
1, буква д), преди той да пристигне на 
външните гранични контролно-
пропускателни пунктове;

заличава се

Or. en

Изменение 386
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подпомага постигането на целите 
на Шенгенската информационна 
система (ШИС) във връзка със 
сигналите относно лица, издирвани за 
арест с цел предаване или екстрадиране, 
изчезнали лица, лица, които се 
издирват, за да съдействат в съдебно 

д) подпомага постигането на целите 
на Шенгенската информационна 
система (ШИС) във връзка със 
сигналите относно граждани на трети 
държави, които са обект на забрана 
за влизане, лица, издирвани за арест с 
цел предаване или екстрадиране, 
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производство, и лица за проверки от 
разстояние или явни проверки; и

изчезнали лица, лица, които се 
издирват, за да съдействат в съдебно 
производство, и лица за проверки от 
разстояние, явни или разследващи
проверки; и

Or. fr

Изменение 387
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. [Централната система, 
националните единни интерфейси, 
уеб услугата, порталът за превозвачи 
и комуникационната 
инфраструктура на ETIAS споделят и 
използват повторно до максималната 
технически възможна степен 
хардуерните и софтуерните 
компоненти съответно на 
централната система, националните 
единни интерфейси, уеб услугата, 
портала за превозвачи и 
комуникационната инфраструктура 
на Системата за влизане/излизане.]

заличава се

Or. fr

Изменение 388
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. [Централната система, 
националните единни интерфейси, уеб 
услугата, порталът за превозвачи и 
комуникационната инфраструктура на 

3. [Централната система, 
националните единни интерфейси, уеб 
услугата, порталът за превозвачи и 
комуникационната инфраструктура на 
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ETIAS споделят и използват повторно 
до максималната технически възможна 
степен хардуерните и софтуерните 
компоненти съответно на централната 
система, националните единни 
интерфейси, уеб услугата, портала за 
превозвачи и комуникационната 
инфраструктура на Системата за 
влизане/излизане.]

ETIAS използват повторно до 
максималната технически възможна 
степен софтуерните компоненти 
съответно на централната система, 
националните единни интерфейси, уеб 
услугата, портала за превозвачи и 
комуникационната инфраструктура на 
Системата за влизане/излизане.]

Or. en

Обосновка

С повторното използване на софтуер няма проблем, но ETIAS следва да работи със 
специален хардуер.

Изменение 389
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Всяко споделяне и повторно 
използване на данни следва да бъде 
строго регламентирано и да е обект 
на специфична ad-hoc рамка.

Or. fr

Изменение 390
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В Европейската агенция за
гранична и брегова охрана се създава 
централно звено на ETIAS.

1. В Европейската агенция за
оперативното управление на 
широкомащабни информационни 
системи в пространството на 
свобода, сигурност и правосъдие (eu-
LISA) се създава централно звено на 
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ETIAS.

Or. fr

Изменение 391
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверяване на заявленията за 
разрешение за пътуване, които са
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, което е 
задействало „съответствие“ в някоя от 
информационните системи/базите 
данни, в които се прави справка, или 
проверка във връзка с посочените в член 
28 специфични рискови показатели;

б) проверяване на заявленията за 
разрешение за пътуване, задействали 
едно или няколко съответствия при 
автоматизираното обработване, за да 
определи дали личните данни на 
заявителя съвпадат с личните данни на 
лицето, което е задействало
„съответствие“ в централната 
система на ETIAS, някоя от 
информационните системи/базите 
данни, в които се прави справка, или 
проверка във връзка с посочените в член 
28 специфични рискови показатели или 
в посочения в член 29 списък на ETIAS 
за наблюдение;

Or. fr

Изменение 392
Хелга Стивънс

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверяване на заявленията за 
разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, което е 
задействало „съответствие“ в някоя от 

б) проверяване на заявленията за 
разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, което е 
задействало „съответствие“ в някоя от 



PE609.321v02-00 178/186 AM\1135863BG.docx

BG

информационните системи/базите 
данни, в които се прави справка, или 
проверка във връзка с посочените в член 
28 специфични рискови показатели;

информационните системи/базите 
данни, в които се прави справка, или 
проверка във връзка с посочените в член 
28 специфични рискови показатели и, 
ако е необходимо, започване на ръчно
обработване съгласно член 22;

Or. nl

Изменение 393
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверяване на заявленията за 
разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, което е 
задействало „съответствие“ в някоя от 
информационните системи/базите 
данни, в които се прави справка, или 
проверка във връзка с посочените в 
член 28 специфични рискови 
показатели;

б) проверяване на заявленията за 
разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, което е 
задействало „съответствие“ в някоя от 
информационните системи/базите 
данни, в които се прави справка;

Or. en

Изменение 394
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проверяване на заявленията за 
разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, което е 
задействало „съответствие“ в някоя от 

б) проверяване на заявленията за 
разрешение за пътуване, които са 
получили отказ при автоматизираното 
обработване, за да определи дали 
личните данни на заявителя съвпадат с 
личните данни на лицето, което е 
задействало „съответствие“ в някоя от 
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информационните системи/базите 
данни, в които се прави справка, или 
проверка във връзка с посочените в 
член 28 специфични рискови 
показатели;

информационните системи/базите 
данни, в които се прави справка;

Or. en

Обосновка

Член 28 да се заличи.

Изменение 395
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определяне, изпитване, 
внедряване, оценяване и 
преразглеждане на посочените в член 
28 специфични рискови показатели 
след провеждане на консултация със 
Съвета на ETIAS по проверките;

заличава се

Or. en

Изменение 396
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определяне, изпитване, 
внедряване, оценяване и 
преразглеждане на посочените в член 
28 специфични рискови показатели 
след провеждане на консултация със 
Съвета на ETIAS по проверките;

заличава се

Or. en
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Обосновка

Член 28 да се заличи.

Изменение 397
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определяне, изпитване, 
внедряване, оценяване и 
преразглеждане на посочените в член 
28 специфични рискови показатели 
след провеждане на консултация със 
Съвета на ETIAS по проверките;

заличава се

Or. fr

Изменение 398
Жерар Дьопре, Луи Мишел

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определяне, изпитване, 
внедряване, оценяване и 
преразглеждане на посочените в член 28 
специфични рискови показатели след 
провеждане на консултация със Съвета 
на ETIAS по проверките;

в) определяне въз основа на 
определените от Комисията рискове, 
изпитване, внедряване, оценяване и 
преразглеждане на посочените в член 28 
специфични рискови показатели след 
провеждане на консултация със Съвета 
на ETIAS по проверките;

Or. fr

Обосновка

В действителност рисковите показатели следва да бъдат определени от 
централното звено на ETIAS въз основа на определените от Комисията рискове с 
делегиран акт съгласно член 28, параграф 3.
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Изменение 399
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определяне, изпитване, 
внедряване, оценяване и 
преразглеждане на посочените в член 28 
специфични рискови показатели след 
провеждане на консултация със Съвета 
на ETIAS по проверките;

в) определяне, изпитване, 
внедряване, оценяване и 
преразглеждане на посочените в член 28 
специфични рискови показатели след 
провеждане на консултация със Съвета
на ETIAS по проверките и с Етичния 
съвет на ETIAS;

Or. en

Обосновка

Определянето, изпитването, внедряването, оценяването и преразглеждането на 
специфичните рискови показатели изисква да се проведе консултация с Етичният 
съвет на ETIAS (както е посочено в член 9a, за да се предотврати всяко въздействие 
на рисковите показатели върху основните права и върху правото на неприкосновеност 
на личния живот.

Изменение 400
Кинга Гал

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) определяне, изпитване, 
внедряване, оценяване и 
преразглеждане на посочените в член 28 
специфични рискови показатели след 
провеждане на консултация със Съвета 
на ETIAS по проверките;

в) определяне, оценяване и
преразглеждане на посочените в член 28 
специфични рискови показатели след 
провеждане на консултация със Съвета 
на ETIAS по проверките;

Or. en

Обосновка

The Screening board shall mainly focus on business related aspects of the screening rules 
resulting from the actual implementation of the specific risk indicators while eu-LISA is 
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entrusted with the technical management of the system. The translation and implementation of 
the risk indicators into specific technical means for the ETIAS shall be adequately controlled, 
tested, implemented and monitored as to efficiently support the proper implementation of the 
risk indicators while ensuring the proper operations of the systems (contolling the potential 
technical side effects thereof). This requires specific and appropriate technical means and 
competences that, according to Article 64, eu-LISA is entrusted with.

Изменение 401
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) извършване на редовни одити 
относно обработването на 
заявленията и прилагането на 
разпоредбите на член 28, в това число 
редовно оценяване на тяхното 
въздействие върху основните права, 
по-специално с оглед зачитането на 
личния живот и защитата на 
личните данни.

заличава се

Or. en

Обосновка

Вж. нов параграф 3.

Изменение 402
Силви Гийом, Кристин Рево д'Алон Бонфоа, Таня Файон, Биргит Зипел, Петер 
Нидермюлер

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) извършване на редовни одити 
относно обработването на 
заявленията и прилагането на 
разпоредбите на член 28, в това число 
редовно оценяване на тяхното 
въздействие върху основните права, 

заличава се
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по-специално с оглед зачитането на 
личния живот и защитата на 
личните данни.

Or. en

Обосновка

В съответствие с член 9а и функциите на Етичния съвет на ETIAS.

Изменение 403
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) извършване на редовни одити 
относно обработването на 
заявленията и прилагането на 
разпоредбите на член 28, в това число 
редовно оценяване на тяхното 
въздействие върху основните права, 
по-специално с оглед зачитането на 
личния живот и защитата на 
личните данни.

заличава се

Or. fr

Изменение 404
Ангелика Млинар

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) извършване на редовни одити 
относно обработването на заявленията и 
прилагането на разпоредбите на член 
28, в това число редовно оценяване на 
тяхното въздействие върху основните 
права, по-специално с оглед зачитането 
на личния живот и защитата на личните 

г) извършване на редовни одити 
относно обработването на заявленията, 
в това число редовно оценяване на 
тяхното въздействие върху основните 
права, по-специално с оглед зачитането 
на личния живот и защитата на личните 
данни.
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данни.

Or. en

Изменение 405
Мари-Кристин Вержиа

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Освен това агенцията eu- LISA 
е натоварена и с:

а) оценка на риска в областта на 
профилирането;

б) извършване на редовни и 
независими одити относно 
обработването на заявленията и 
прилагането на разпоредбите на член 
28, в това число редовно оценяване на 
тяхното въздействие върху 
основните права, по-специално с оглед 
на зачитането на личния живот и 
защитата на личните данни от 
независимите и компетентни 
европейски и национални органи, 
включително от ЕНОЗД и FRA.

Or. fr

Изменение 406
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Служителят по въпросите на 
основните права от Европейската 
агенция за гранична и брегова охрана 
отговаря за извършването на редовни 
одити относно обработването на 
заявленията, включително 
периодично оценяване на 
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въздействието върху основните 
права, и по-специално по отношение 
на недопускането на дискриминация. 
Служителят по защитата на 
данните от Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана отговаря за 
извършването на редовни одити 
относно обработването на 
заявленията, включително 
периодично оценяване на 
въздействието върху защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и личните данни.

Or. en

Обосновка

Въз основа на препоръката, направена от FRA.

Изменение 407
Ян Филип Албрехт

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Централното звено на ETIAS 
публикува годишен доклад за 
дейността. Този доклад включва:

а) статистически данни относно:

i) броя на разрешенията за пътуване, 
издадени автоматично от 
централната система на ETIAS;

ii) броя на заявленията, проверени от 
централното звено;

iii) броя на заявленията, обработени 
ръчно от всяка държава членка; и 
броя на заявленията, които са 
получили отказ, по държава, вид 
пътуващ и причина за отказа;

iv) степента, до която са изпълнени 
сроковете, посочени в член 20, 
параграф 6 и членове 23, 26 и 27, 
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включително статистически данни 
относно причините, поради които не 
са изпълнени;

v) броя на заявленията, попълнени на 
гранични контролно-пропускателни 
пунктове, и колко от тях са одобрени 
и колко са получили отказ; както и

б) обща информация относно 
дейностите на централното звено на 
ETIAS.

Годишният доклад за дейността се 
предава на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията най-късно до 
31 март на следващата година.

Or. en
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